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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor luni, 11 martie 
 

 Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 11 martie,  următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în domeniul 

Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb (PL-x 
12/2013) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica 
Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012 
(PL-x 21/2013) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze 
privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la 
Bucureşti la 18 octombrie 2012 (PL-x 23/2013) - lege ordinară; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi 
repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi 
semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, 
adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 
la Rio de Janeiro) (PL-x 13/2013) - lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor 
Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia 
Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale 
Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 
şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 11/2013) - lege ordinară; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2011 pentru reglementarea 
unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la 
Centrala nuclearo-electrică Cernavodă (PL-x 54/2012) - lege ordinară; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor administrate privat (PL-x 456/2012) - lege organică; 

8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 909/2007) - 
lege organică; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea 
unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local (PL-x 
565/2011) - lege ordinară; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2012 privind preluarea 
de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale 
AVERSA S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal 
competent (PL-x 18/2013) - lege ordinară; 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2012 privind 
modificarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum 
şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 
2012 (PL-x 463/2012) - lege organică; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2012 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL-x 27/2013) - lege 
ordinară; 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2012 privind unele 
măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 
României (PL-x 461/2012) - lege ordinară; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 60/2013) - lege ordinară; 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2012 privind 
finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile 
materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară 
după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii (PL-x 61/2013) - lege 
ordinară; 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea 
unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (PL-x 294/2012) - lege ordinară; 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 761/2011) - lege 
organică; 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2012 pentru 
modificarea alineatului (2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul 
Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 (PL-x 65/2013) - lege ordinară; 

19. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din titlul XVI al Legii nr.247/2005 
privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PL-x 286/2012/2013) - 
lege organică. 

 
Au fost retrimise la comisiile sesizate în fond două proiecte de lege, în vederea redactării de rapoarte 

suplimentare: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 

administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională �Apele Române" (PL-x 40/2012) - lege ordinară şi 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare (PL-x 26/2013) - lege ordinară. 

 
Au fost adoptate tacit, ca urmare a depăşirii termenelor pentru dezbatere şi vot final, Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor 
financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de 
România precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 6/2013) - lege ordinară şi Proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 
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privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară (PL-x 7/2013) - lege organică. 

 
Reprezentanţii Grupului parlamentar al PP-DD au depus la Secretariatul general şi Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor moţiunea simplă cu titlul “Politica antieuropeană sau cum poate trăi USL fără Schengen”. 
 

*** 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 12 martie 
 

 Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 12 martie, următoarele proiecte de lege : 
1. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor 
şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din titlul XVI al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PL-x 
286/2012/2013) - lege organică (265 voturi pentru, 42 împotrivă, 5 abţineri). 

2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (Pl-x 613/2010/2012) - lege ordinară - 
(283 voturi pentru, 25 împotrivă, 3 abţineri) 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea 
Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul pensiilor administrate privat (PL-x 456/2012) - lege organică (269 voturi pentru, 38 
împotrivă, 4 abţineri) 

4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 
(PL-x 909/2007) - lege organică (273 voturi pentru, 33 împotrivă, 3 abţineri) 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2012 privind modificarea 
Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi 
unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 
anul 2012 (PL-x 463/2012) - lege organică ( 289 voturi pentru, 5 împotrivă, 15 abţineri). 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 761/2011) - lege organică 
(264 voturi pentru, 36 împotrivă, 3 abţineri) 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în 
domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011, la 
Zagreb (PL-x 12/2013) - lege ordinară (278 voturi pentru, 10 împotrivă, 22 abţineri) 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica 
Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 
2012 (PL-x 21/2013) - lege ordinară ( 299 voturi pentru, 1 împotrivă, o abţinere) 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze 
privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat 
la Bucureşti la 18 octombrie 2012 (PL-x 23/2013) - lege ordinară ( 300 voturi pentru, 5 împotrivă, 1 
abţinere) 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea 
şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 
2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind 
biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică 
(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro) (PL-x 13/2013) - lege ordinară ( 309 voturi pentru, 1 
împotrivă, 1 abţinere) 
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11. Proiectul de Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor 
Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia 
Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale 
Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 11/2013) 
- lege ordinară ( 304 voturi pentru, 4 împotrivă, 1 abţinere) 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru 
unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă (PL-x 54/2012) - lege ordinară (304 voturi 
pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri) 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de 
interes local (PL-x 565/2011) - lege ordinară (295 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere) 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2012 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale 
AVERSA S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal 
competent (PL-x 18/2013) - lege ordinară  

      (271 voturi pentru, 29 împotrivă, 5 abţineri) 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2012 privind prorogarea 

termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL-x 27/2013) - lege 
ordinară (268 voturi pentru, 31 împotrivă, 10 abţineri) 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2012 privind unele măsuri 
de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 
României (PL-x 461/2012) - lege ordinară ( 228 voturi pentru, 79 împotrivă, 2 abţineri) 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 60/2013) - lege ordinară (273 voturi pentru, 
35 împotrivă, 1 abţinere) 

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2012 privind finanţarea 
din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile 
materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară 
după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii (PL-x 61/2013) - lege 
ordinară ( 298 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abţineri) 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea 
unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (PL-x 294/2012) - lege 
ordinară (264 voturi pentru, 28 împotrivă, 2 abţineri) 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2012 pentru modificarea 
alineatului (2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, 
ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 (PL-x 65/2013) - lege ordinară ( 301 
voturi pentru, 2 abţineri) 

21. Proiectul de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 
sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante 
(PL-x 71/2013) - lege ordinară (273 voturi pentru, 5 împotrivă, 23 de abţineri) 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 386/2012) - 
lege ordinară  

      (267 voturi pentru, 33 împotrivă, 2 abţineri) 
23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) 

lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
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publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative (PL-x 
383/2012) - lege ordinară (273 voturi pentru, 27 împotrivă, 3 abţineri) 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2012 privind modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru 
securitatea navigaţiei aeriene la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană (PL-x 388/2012) - 
lege ordinară ( 296 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri) 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei agricole (PL-x 
148/2012) - lege ordinară ( 280 voturi pentru, 2 împotrivă, 15 abţineri) 

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură 
finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului 
de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din 
instituţiile şi activităţile cu profil cultural (PL-x 41/2013) - lege ordinară (301 voturi pentru, 1 împotrivă) 

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor (PL-x 673/2011) - lege ordinară ( 303 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri) 

28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile 
interioare (PL-x 389/2012) - lege ordinară (296 voturi pentru, 6 abţineri) 

29. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul (PL-x 418/2012) - lege ordinară (91 voturi pentru, 195 împotrivă, 3 abţineri) 

30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore (PL-x 413/2012) - lege ordinară ( 295 voturi 
pentru, 3 împotrivă, 3 abţineri). 

  
  Au fost retrimise la comisiile sesizate în fond în vederea redactării de rapoarte suplimentare, 
următoarele proiecte de lege : 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 

administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională �Apele Române" (PL-x 40/2012) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare (PL-x 26/2013) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a 
conformităţii (PL-x 623/2011) - lege ordinară; 

4. Proiectul de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (PL-x 542/2011) - 
lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate (PL-x 213/2012) - lege ordinară; 

6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere (PL-x 621/2010) - lege ordinară; 

7. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi (PL-x 101/2012) - lege organică; 

8. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului 
Geodezilor din România (Pl-x 505/2010) - lege ordinară; 
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9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 573/2011) - lege 
organică  

    Propunerea legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic  (Pl-x 877/2010) - lege 
ordinară  
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008, privind  Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 127/2011) – lege organică 
  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic (Pl-x 336/2012) - 
lege ordinară; 
     Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (PL-x 108/2011) - lege ordinară; 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind 

verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea 
acestuia (PL-x 669/2011) - lege ordinară; 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului 
calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale 
Certificare (PL-x 677/2011) - lege ordinară; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni (PL-x 117/2012) - lege ordinară; 

13. Proiectul de Lege privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste 
(PL-x 124/2012) - lege ordinară. 

 
 În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, un număr de 141 de propuneri legislative pentru 
care au fost elaborate propuneri de respingere. 

 
 

*** 
 

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de marţi, 12 martie 
 

În prima parte a şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului de marţi, 12 martie, preşedintele 
României, domnul Traian Băsescu, a susţinut un discurs despre problemele majore ale politicii europene care 
angrenează România. 
 Deputaţii şi senatorii au adoptat pe articole, în aceeaşi zi, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Francofoniei; 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2013 privind 
constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei; 

3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.10/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii 
pentru Mediterana; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la 
Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012 (PL-x 4/2013, L 4/2013) - lege organică; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare (PL-x 526 /2011, L 618/2011) - lege ordinară; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (PL-x 486/2010, L640/2010) – lege ordinară; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2010 (PL-x 485/2010, L 639/2010) - lege ordinară; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2011 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (PL-x 527 /2011, L 619/2011) - lege ordinară; 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 6 - 2013 săptămâna 11 – 15 martie 

2013  

 

8

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011(PL-x 650/2011, L 696 /2011)- lege ordinară; 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2011 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (PL-x 651/2011, L697 /2011)- lege ordinară; 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2012 (PL-x 429/2012, L 395/2012) - lege ordinară; 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2012 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (PL-x 430/2012, L 396 /2012) - lege ordinară; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2012 (PL-x 445/2012, L 415 /2012) - lege ordinară; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2012 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (PL-x 446/2012, L 416/2012) - lege ordinară; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, 
modificată şi completată (Pl-x 164/2009, L55/2009) - lege organică; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor (Pl-x 269/2009, L261/2009) - lege organică; 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 
485/2009, L539/2009) - lege organică; 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 486/2009, L319/2009) - lege organică; 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.11 din 7 ianuarie 2008 (Pl-x 505/2009, 
L554/2009) - lege organică; 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96, din 21.04.2006, republicată, privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 504/2009, L 553/2009) - lege organică; 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 
179/2010, L257/2010) - lege organică; 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 116/2010, L421/2010) - lege organică; 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 375/2010, 
L642/2010) - lege organică; 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 din 21/04/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 376/2010, L 643/2010) - lege organică; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006- privind Statutul deputaţilor şi senatorilor 
republicată în M.Of. nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 865/2010, L 
240/2011) - lege organică; 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor republicată (Pl-x 866/2010, L 241/2011) - lege organică; 

27. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor (Pl-x 101/2011, L420/2011) - lege organică; 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată în M.Of.nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în M.Of. nr. 196/13 Martie 2008, 
cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 661/2011, L121/2012) - lege organică; 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96 (r1) din 21/04/2006 Republicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 763 din 12/11/2008 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 765/2011, L123/2012) - 
lege organică; 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată (Pl-x 94/2012, L271/2012) - lege organică; 
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31. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 
236/2012, L308/2012) - lege organică; 

32. Reexaminarea Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 51/2012. (PL-x 767/2011, L770/2011) - 
lege organică. 

 
Au fost retrimise la Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, pentru completarea raportului de fond, următoarele propuneri legislative: 
1. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 

238/2009, L169/2009) - lege organică; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, cu completările ulterioare (Pl-x 867/2010, L242/2011) - lege organică; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor (Pl-x 660/2011, L120/2012) - lege organică; 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale articolului 24 din Legea nr. 96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 787/2011, L122/2012) - lege organică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 6 - 2013 săptămâna 11 – 15 martie 

2013  

 

10

 
 

B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 

(Situaţia cuprinde datele la 15 martie 2013) 
                                                                                                                                                                                                          

 
                                                    
 

Totalul iniţiativelor legislative 790  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 80
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 320 
373

– votate  345
             din care: - înaintate la Senat        16
                            - în procedura de promulgare   37
                            - promulgate*   47 
                            - respinse definitiv 245
– la vot final 28
2) Se află în proces legislativ 424
a) pe ordinea de zi 52
b) la comisii  366
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 2

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

4

3) 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 345 iniţiative legislative votate privesc: 
                           86 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
                             50  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  13  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        23  proiecte de legi  
                         259 propuneri legislative 
 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 56 legi, dintre care 47 din iniţiativele legislative dezbătute şi votate în 
sesiunea actuală.      
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
 Camerei Deputaţilor  

Şedinţele de luni, 11 şi marţi, 12 martie 2013 
 

 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 233 

        din care: - în dezbatere 
91

                       - la vot final 142
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               166  

174  

   - votate 174
         din care: - înaintate la Senat     8
                        - la promulgare   22
                        - respinse definitiv 144
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 17
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 65

        din care: - în dezbatere 
65

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 174 iniţiative legislative votate privesc: 
                  31 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                      16  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   8  proiecte de legi  
                143 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 11 - 15 martie 2013 
 

 
 

 

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

1.  PL-x 456/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2012 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2011 pentru 
modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat  
 

2.  PL-x 909/2007 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului  
 

3.  PL-x 463/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind 
modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012  
 

4.  PL-x 761/2011 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii      
 

5.  PL-x 54/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru 
unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă  
 

6.  PL-x 565/2011 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, 
de interes local  
 

7.  PL-x 18/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2012 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii 
Comerciale AVERSA S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
prin organul fiscal competent  
 

8.  PL-x 27/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2012 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art. II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  
 

9.  PL-x 461/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2012 privind 
unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României  
 

10.  PL-x 60/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  
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11.  PL-x 61/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2012 privind 
finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru 
pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării 
precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor 
proprii 
 

12.  PL-x 294/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
 

13.  PL-x 65/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2012 pentru 
modificarea alineatului (2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2007 privind unele 
măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava 
din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007   
 

14.  PL-x 71/2013 – Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante  
 

15.  PL-x 386/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 

16.  PL-x 383/2012 – Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea 
art. II alin.(2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative  
 

17.  PL-x 388/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2012 privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind 
cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută 
aeriană  
 

18.  PL-x 148/2012 – Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole          nr. 566/2004 
 

19.  PL-x 41/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor 
publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la 
bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi 
îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural  
 

20.  PL-x 673/2011 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor 
 

21.  PL-x 389/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile 
interioare  
 

22.  PL-x 413/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat,  precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  PL-x 6/2013 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2012 
privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor 
Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea 
conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
[Se consideră adoptat în temeiul art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată] 
 

2.  PL-x 7/2013 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2012 
pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi 
pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară  
[Se consideră adoptat în temeiul art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată] 
 

3.  PL-x 286/2012 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente   
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 

4.  PL-x 12/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru 
Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 
februarie 2011, la Zagreb  
 

5.  PL-x 21/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenţiei 
Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, 
semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012   
 

6.  PL-x 23/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României   şi 
Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de 
studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012   

7.  PL-x 13/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur 
privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis 
spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de 
la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind 
diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)   
 

8.  PL-x 11/2013 – Proiectul de Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, 
pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, 
pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte  
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III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  Pl-x 315/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea 
OUG nr.58/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte 
măsuri financiar-fiscale   
 

2.  Pl-x 310/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.126/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte    
  

3.  Pl-x 309/2012 – Propunerea legislativă privind organizarea activităţii fiscale a marilor contribuabili   

4.  Pl-x 307/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 29618 al Legii nr.571 din 22 
decembrie 2003 privind Codul fiscal    
 

5.  Pl-x 299/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.30/2011, care 
modifică şi completează Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale 
 

6.  Pl-x 298/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal   
 

7.  PL-x 177/2012 – Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal            
 

8.  PL-x 146/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea art.287 din Legea  nr.571/2003 privind 
Codul fiscal           
 

9.  PL-x 145/2012 – Proiectul de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal  
 

10.  PL-x 152/2012 – Proiectul de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private     
 

11.  Pl-x 219/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor 
 

12.  Pl-x 273/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor 
 

13.  Pl-x 265/2011 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 

14.  Pl-x 249/2011 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 

15.  PL-x 213/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 

16.  Pl-x 229/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
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17.  PL-x 80/2012 – Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Naţionale a Multipleţilor  
 

18.  Pl-x 578/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
 

19.  Pl-x 762/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
 

20.  Pl-x 169/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
 

21.  Pl-x 170/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
 

22.  Pl-x 280/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006  
privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

23.  Pl-x 471/2011 – Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 
 

24.  Pl-x 226/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
 

25.  Pl-x 270/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.264/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

26.  Pl-x 281/2012 – Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

27.  Pl-x 282/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
 

28.  Pl-x 279/2011 – Propunerea legislativă privind standardele de cost în domeniul diagnosticului 
clinic de laborator 
 

29.  PL-x 174/2012 – Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri  
 

30.  Pl-x 433/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 
 

31.  PL-x 113/2012 – Proiectul de Lege pentru accesul gratuit în muzee al preşcolarilor şi şcolarilor din 
învăţământul primar  
 
 

32.  PL-x 393/2010 – Proiectul de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanţa de urgenţă  a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere  
 

33.  Pl-x 625/2010 – Propunerea legislativă privind reglementarea accesului autovehiculelor pe 
aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări 
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34.  Pl-x 261/2011 – Propunerea legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă   a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 
 

35.  Pl-x 648/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România 
 

36.  Pl-x 279/2012 – Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule 
 

37.  Pl-x 674/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 

38.  PL-x 149/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă  a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 

39.  Pl-x 117/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.14 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 privind circulaţia pe drumurile publice 
 

40.  PL-x 49/2008 – Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din  Legea nr.4/1953 – Codul 
familiei     
 

41.  PL-x 731/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea  farmaciei 
nr.266/2008              
 

42.  PL-x 118/2012 – Proiectul de Lege privind administrarea fondului de sănătate de către patronate şi 
sindicate          
 

43.  Pl-x 689/2011 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă 
 

44.  Pl-x 274/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30  din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 
insolvenţă           
 

45.  PL-x 347/2011 – Proiectul de Lege privind modificarea modului de calcul a impozitului pe 
autovehicule  
 

46.  Pl-x 313/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar         
 

47.  PL-x 91/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea 
profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România  
 

48.  PL-x 681/2011 – Proiectul de Lege privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor 
sociale 
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49.  PL-x 221/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

50.  Pl-x 227/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

51.  Pl-x 470/2011 – Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 
 

52.  Pl-x 879/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic 
 

53.  Pl-x 157/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544 din 12 
octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  cu completările şi 
modificările ulterioare   
 

54.  Pl-x 878/2010 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic 
 

55.  Pl-x 599/2011 – Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice 
 

56.  Pl-x 600/2011 – Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
 

57.  Pl-x 601/2011 – Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice  
 

58.  Pl-x 690/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

59.  Pl-x 691/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284 din 2010 
Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
 

60.  PL-x 718/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul 
Muncii  
 

61.  PL-x 720/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  
 

62.  Pl-x 19/2012 – Propunerea legislativă privind completarea Legii – cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
 

63.  PL-x 103/2012 – Proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr. IV din Legea-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice  
 

64.  PL-x 110/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice  
 

65.  PL-x 207/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată 
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri  
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66.  PL-x 209/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2006 privind 
acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă  
 

67.  Pl-x 344/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind 
încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă 
 

68.  Pl-x 345/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă 
 

69.  Pl-x 317/2012 – Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice 
„Grigore Gafencu”     
 

70.  Pl-x 829/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 101 din 2006 
privind serviciul de salubrizare a localităţilor 
 

71.  Pl-x 660/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localităţilor 
 

72.  Pl-x 258/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a 
serviciului de salubrizare a localităţilor 
 

73.  Pl-x 485/2011 – Propunerea legislativă privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor 
acestora 
 

74.  PL-x 713/2010 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile  
 

75.  PL-x 76/2011 – Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele 
din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au  livrat la fondul centralizat al 
statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare  
 

76.  Pl-x 557/2009 – Propunerea legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea 
terenurilor agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari prin 
legile de retrocedare a proprietăţilor 
 

77.  PL-x 123/2012 – Proiectul de Lege privind completarea OUG nr.58/2010 – modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar - fiscale  
 

78.  Pl-x 634/2011 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 

79.  PL-x 76/2012 – Proiectul de Lege privind modificarea Codului Fiscal  
 

80.  PL-x 75/2012 – Proiectul de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal  
 

81.  Pl-x 308/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare    
 

82.  PL-x 728/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.313 din Legea 
nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume băneşti de la persoane care aduc daune sănătăţii 
altor persoane  
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83.  PL-x 186/2012 – Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 pentru 
serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice  
 

84.  PL-x 546/2011 – Proiectul de Lege privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei 
publice locale a unor bunuri aflate în domeniul statului  
 

85.  Pl-x 633/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi  a Legii poliţiei 
locale nr.155/2010 
 

86.  PL-x 181/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind 
sponsorizarea  
 

87.  Pl-x 316/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, 
privind transparenţa decizională în administraţia publică   
 

88.  Pl-x 318/2012 – Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a 
locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării 
S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea 
 

89.  Pl-x 482/2010 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de 
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 

90.  Pl-x 312/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de 
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 

91.  Pl-x 613/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării                                          
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 

92.  PL-x 418/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 

93.  Pl-x 687/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 

94.  PL-x 187/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România  
 

95.  Pl-x 261/2012 – Propunerea legislativă  privind declararea municipiului Iaşi "Oraş Iniţiator al 
Revoluţiei din decembrie 1989" 
 

96.  Pl-x 265/2012 – Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice 
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97.  PL-x 353/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010 – Legea 
poliţiei locale   
 

98.  Pl-x 227/2012 – Propunerea legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor  din tutun 
 

99.  PL-x 212/2012 – Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare  
 

100.  PL-x 112/2012 – Proiectul de Lege pentru consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva 
violenţei domestice în România  
 

101.  PL-x 108/2012 – Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului   
 

102.  PL-x 777/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al  articolului 237 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

103.  PL-x 597/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  
 

104.  PL-x 595/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  
 

105.  PL-x 594/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  
 

106.  Pl-x 224/2008 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.34/2006, 
consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  
 

107.  Pl-x 644/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 

108.  Pl-x 313/2008 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 

109.  Pl-x 294/2008 – Propunerea legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 
 

110.  PL-x 768/2007 – Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  
 

111.  Pl-x 712/2007 – Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  
 

112.  PL-x 741/2007 – Proiectul de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  
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113.  Pl-x 349/2012 – Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere 
Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului 
Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea    
 

114.  Pl-x 267/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi muniţiilor, republicată 
 

115.  Pl-x 360/2012 – Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie 
 

116.  Pl-x 340/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de masă 
 

117.  Pl-x 400/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea 
de beneficii de asistenţă socială 
 

118.  PL-x 590/2011 – Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  
 

119.  Pl-x 809/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.337/2006  
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 
 

120.  Pl-x 471/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 

121.  Pl-x 587/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 
 

122.  PL-x 729/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  
 

123.  PL-x 726/2011 – Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
 

124.  PL-x 703/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

125.  PL-x 727/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.197 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

126.  PL-x 64/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind 
înfiinţarea Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti  
 

127.  Pl-x 626/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
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128.  Pl-x 371/2012 – Propunerea legislativă pentru completarea art.253 şi 267 din Codul Fiscal al 
României 
 

129.  Pl-x 369/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea art.2964 şi art.2965 din Codul Fiscal         
 

130.  Pl-x 366/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.93/2009 privind instituţiile 
financiare nebancare 
 

131.  Pl-x 335/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal   
 

132.  Pl-x 274/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial    al României, partea I, nr.670 
din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare 
 

133.  Pl-x 621/2011 – Propunerea legislativă privind producerea şi comercializarea produselor de 
morărit, a pâinii, a produselor de panificaţie şi a produselor făinoase 
 

134.  PL-x 361/2011 – Proiectul  Legii antreprenorului social 
 

135.  Pl-x 421/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr.571 privind 
Codul fiscal    
 

136.  Pl-x 403/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 

137.  Pl-x 402/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 din 22 
decembrie 2003 privind Codul Fiscal, în vederea introducerii sistemului de TVA la încasare 
 
 
 

138.  Pl-x 396/2012 – Propunerea legislativă privind completarea articolului 2, alineatul (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 
proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele 
structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N., aprobată prin Legea nr.20/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

139.  Pl-x 351/2012 – Propunerea legislativă privind instalarea de camere video în secţiile de votare 
 

140.  Pl-x 423/2012 – Propunerea legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent 
arendării terenurilor agricole, precum şi a majorărilor de întârziere aferente 
 

141.  PL-x 182/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul 
financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia  
 

142.  Pl-x 348/2012 – Propunerea legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor 
de consiliere pentru criza de sarcină 
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143.  Pl-x 331/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 
privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 
 

144.  Pl-x 422/2012 – Propunerea legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 
 

  

 VI. Proiecte de legi dezbătute de Camera Deputaţilor şi Senat şi rămase la votul final:   
 

1.  PL-x 4/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările 
poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012   
 

2.  PL-x 526/2011 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare  
 

3.  PL-x 486/2010 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2010  cu privire 
la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010   
 

4.  PL-x 485/2010 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010   
 

5.  PL-x 527/2011 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2011 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011   
 

6.  PL-x 650/2011 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011  
 

7.  PL-x 651/2011 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011   

8.  PL-x 429/2012 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012  cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012   
 

9.  PL-x 430/2012 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2012 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012   
 

10.  PL-x 445/2012 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012   
 

11.  PL-x 446/2012 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2012 pentru  rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012   
 

12.  Pl-x 164/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor, modificată şi completată 
 

13.  Pl-x 269/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  
 

14.  Pl-x 485/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi senatorilor  
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15.  Pl-x 486/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006, 
republicată, privind Statutul deputaţilor şi senatorilor  
 

16.  Pl-x 505/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.11 din 
7 ianuarie 2008  
 

17.  Pl-x 504/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96, din 
21.04.2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  
 

18.  Pl-x 179/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor  
 

19.  Pl-x 116/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/12 noiembrie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare  
 

20.  Pl-x 375/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare  

21.  Pl-x 376/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 din 
21/04/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor   
 

22.  Pl-x 865/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006- privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor republicată în M.Of. nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare                   
 

23.  Pl-x 866/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 
2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor republicată  
 

24.  Pl-x 101/2011 – Propunerea legislativă pentru completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  
 

25.  Pl-x 661/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind  Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în M.Of.nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor  şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, publicată în M.Of. nr. 196/13 Martie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare senatorilor  
 

26.  Pl-x 765/2011 – Propunerea legislativă pentru  modificarea Legii nr.96 (r1) din 21/04/2006 
Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 12/11/2008 privind Statutul deputaţilor şi al  
senatorilor    
 

27.  Pl-x 94/2012 – Propunerea legislativă pentru  modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată   
 

28.  Pl-x 236/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor  
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29.  PL-x 767/2011 – Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 
2012, precum şi pentru modificarea şi completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind  Statutul aleşilor locali, declarată neconstituţională prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 51/2012.   
 

 
 

 
 
 

   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 15 martie 2013) 

 
 

 
 
În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat �i aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 66 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 

Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 3

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 30 

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 1

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 17 

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 

dreptului de contestare la Curtea Constitu�ională: 

7

- legi trimise la promulgare: 1

- legi promulgate: 7

 
                                                    TOTAL                                                                      66 
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                                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1144    mmaarrttiiee    22001133))  
  
  
  
  

                                II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi 
adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţia Naţională 
“Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

 

05.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 
privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime.  
(poz. I-b-23) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
9/2012 care transpune în legislaţia naţională Directiva 2009/20/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009, în scopul instituirii 
obligaţiei proprietarilor de nave de a se asigura în ceea ce priveşte creanţele 
maritime, care să permită asigurarea unei mai bune protecţii a victimelor, 
eliminarea navelor care nu corespund standardelor şi restabilirea concurenţei 
între operatori. 

Senat 
Adoptat pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  242/ 12.06.2012 

11.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-32) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legii societăţilor nr. 
31/1990 şi a altor acte normative; vizează măsuri privind eliminarea arieratelor, 
stabilirea unui termen unitar de virarea a dividendelor cuvenite bugetului de stat 
de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la 
care statul/o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau 
deţine controlul, precum şi la regiile autonome.  

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 464/12.11.2012 

14.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 

  
IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  

  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  şşii  pprriivvaattiizzaarree  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 
privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru afaceri europene 
Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 
mil. euro prin cele două mecanisme financiare 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia pt. afaceri 
europene a 

întocmit raport 
preliminar şi a fost 
predat Comisiei pt. 
politică economică 

pe data de 
07.03.2013; va fi 
înscris pe ordinea 
de zi a comisiei în 

săptămâna 19-
21.03.2013. 
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  22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar. 
Comisia 

jur.aşteaptă amend. 
de la Guvern şi va 

fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –
Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

este aşteptat un alt 
proiect legislativ 

cu acelaşi obiect de 
reglementare, 

pentru corelare 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-31) 
     Obiectul de reglementare: se au în vedere modificări de esenţă ale Codului 
fiscal în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, impozitarea veniturilor nerezidenţilor, 
transpunerea unor directive. Se introduce reglementarea impozitării veniturilor a 
căror sursă nu a fost precizată. 

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  153/ 30.03.2011 
Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 09.10.2012 

Trimis din data de 
18 septembrie 

2012 pentru a 4-a 
oară la comisie 
pentru raport 
suplimentar 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind 
redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. (poz. I-b-11) 
    Obiectul de reglementare: vizează introducerea unor prevederi de ordin tehnic 
specifice activităţii de asigurare: aplicarea procedurii de faliment şi la societăţile 
de reasigurare, stabilirea unui termen de prescripţie de 5 ani pentru plata 
despăgubirilor de către fondul de garantare, reglementarea dizolvării şi lichidării 
voluntare a societăţilor de asigurare/reasigurare. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 
Retrimis pe 18.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 04.03.2013 

 nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de 
credit. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţile de credit şi adecvarea capitalului şi Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  159/ 29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună 
cu PLx 326/2012  

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (poz. 
I-b-13) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, în scopul creării posibilităţii de punere în aplicare cu celeritate a 
măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar la o instituţie de credit.   
 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună 
cu PLx 159/2012 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora.  
(poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii unor reglementări 
în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de gestionare a 
fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea 
sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

Termen: 25.10.2012 

întocmit raport 
preliminar în 

octombrie 2012 şi 
predat Comisiei 

juridice 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea 
directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare şi modificarea 
subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

9 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, concretizate în renunţarea la 
penalităţi de întârziere datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către C.N.C.F.R. 
S.A., înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, prelungirea 
termenului de rambursare a împrumutului acordat C.F.R Infrastructură, luarea 
unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate ale autorităţilor şi 
instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în vederea continuităţii 
activităţii de extragere a huilei la nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului 
Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în turism, precum şi măsuri de 
protecţie a persoanelor cu handicap; 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident; 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. (poz. I-b-22) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea accesului la activitatea economică, 
procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi 
regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, 
precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  377/ 17.06.2008 

Termen: 05.09.2008 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, aceşia 
din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat angajaţilor. 
 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 

Ministerului pt. 
întreprinderi mici 
şi mijlocii, mediu 

de afaceri şi turism 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiect de reglementare: stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar pentru 
stocarea geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii efectelor 
negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea 
permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale 
de profil la normele şi exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de 
către România a angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate 
din calitatea sa de stat membru. 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

 

Camera Deputaţilor 
PL x  568/ 31.10.2011 
Retrimis pe 19.03.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 26.03.2012 

a fost dezbătut în 
săptămâna 12-

14.03.2013 şi va fi 
întocmit şi predat 

raportul preliminar 
Comisiei pt. 
administraţie  

5 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 
    Obiectul de reglementare: instituirea obligaţiei analizării introducerii 
sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea 
clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, a obligaţiei 
prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-cumpărarea sau 
închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente şi realizării băncilor de date 
specifice eficienţei energetice, în vederea fundamentării planurilor naţionale de 
economisire a energiei de reducere a fluxului de dioxid de carbon, de utilizare a 
surselor alternative de energie, etc.. 
 

Senat 
Adoptat pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 
Retrimis pe 22.10.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.11.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

minister; va fi 
înscris pe ordinea 
de zi a comisiei în 

săptămâna 19-
21.03.2013; se va 
dezbate împreună 
cu PLx 63/2013 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi 
ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului de achiziţie 
publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi nu unul 
comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA, iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de 
la 14 la 10 zile; 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

a fost înscris pe  
ordinea de zi a 

comisiei, din data 
de 05.03.2013 şi se 

continuă 
dezbaterile 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 

Proiect de Lege privind formalităţile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în 
şi/sau la plecarea din porturile româneşti. (poz. I-a-26) 
    Obiectul de reglementare: proiectul de act normativ transpune Directiva 
2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 în 
sensul simplificării şi armonizării procedurilor administrative aplicate în 
domeniul transportului maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a 
informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de raportare.  
 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

se aşteaptă avizele 
de la Comisia jur. 
şi Comisia pt. teh. 

inf.  

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, în scopul creşterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum 
şi creşterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate; 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei în 
săptămâna 19-

21.03.2013; se va 
dezbate împreună 
cu PLx 260/2012 

  
        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiect de reglementare:  se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 
 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 

  
        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  şşii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. (poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 
 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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      66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar. 
Comisia 

jur.aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern,va fi 
înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 

19-21.03.2013 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar 
pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii efectelor 
negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea 
permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale 
de profil la normele şi exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de 
către România a angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate 
din calitatea sa de stat membru. 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.2011 
Retrimis pe 19.03.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 26.03.2012 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenoilor români, precum şi actele de 
rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul 
Economic European rezidenţi în România. (poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al cărţii electronice de 
identitate (CEI) şi măsurile organizatorice şi tehnice care fac posibilă 
implementarea celor două documente. De asemenea,  proiectul de act normativ 
stabileşte dreptul la opţiune al persoanelor care, din motive religioase sau de 
conştiinţă, refuză  eliberarea cărţii electronice de identitate, acestora urmând a li 
se elibera cartea de identitate fără cip încorporat; 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  62/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, în scopul creşterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum 
şi creşterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate; 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

întocmit raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise 

  
        77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, aceştia 
din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat angajaţilor. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

întocmit raport 
preliminar şi depus 

la Comisia pt. 
industrii pe data de 

12.05.2009 

2 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor: 
- simplificarea regimului de autorizare a furnizorilor de servicii de formare 
profesională; 
- aspecte referitoare la libertatea de a furniza astfel de servicii şi derogările 

aferente, precum şi aspecte referitoare la drepturile beneficiarilor de servicii; 

- introducerea în mod expres a unei formulări din care să reiasă faptul că 

formarea profesională a adulţilor care se finalizează prin acte de calificare 

recunoscute la nivel naţional, care este o activitate de interes general şi face parte 

din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională. 

 

Senat 
 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 
Termen: 27.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 
- Raport comun cu Comisia pentru egalitate de şanse 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, urmărindu-se, în 
principal, transpunerea unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. Totodată, sunt 
actualizate cuantumurile amenzilor contravenţionale aplicabile în cazul încălcării 
prevederilor legii, precum şi unele denumiri de instituţii. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 
Termen: 26.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru 
modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea marginalizării sociale.  
(poz. I-a-14)  
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării foitei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, în sensul 
simplificării şi flexibilizării modului de implementare a măsurilor de stimulare a 
ocupării forţei de munc. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  79/ 11.03.2013 
Termen: 28.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

este înscris pe 
ordinea de zi a 
Comisiei pt. 

agricultură din 
săptămâna 19-

21.03.2013; 
nu este înscris pe 
următoarea ordine 
de zi a comisiei pt. 

sănătate 
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99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  şşttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  şşii  ssppoorrtt  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate 
să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (poz. I-a-8) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
10/2009, care are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la 
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile 
la programele de studii de licenţă sau autorizate să funcţioneze provizoriu sau 
acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca urmare a abaterilor deosebit de 
grave constatate în derularea procesului de învăţământ la 
specializările/programele de studii organizate la aceste forme de învăţământ la 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002 

Senat 
Adoptat pe 25.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 14.12.2009 
Retrimis pe 23.02.2010 
pt. raport suplimentar 
Termen: 02.03.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 
pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, respectiv stabilirea 
modalităţii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la finalizarea 
învăţământului liceal, care se va realiza prin examenul de bacalaureat. 

Camera Deputaţilor 
PLx  588/ 25.10.2010 
Retrimis pe 19.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
1100))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de 
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, 
de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie 
continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  
 

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

a fost dezbătut şi 
va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 
împreună cu alte 

proiecte cu acelaşi 
obiect de 

reglementare 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for 
public nr.120/2006. (poz. I-b-29) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei „monumente 
de for public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru evitarea 
confuziilor cu „monumentele istorice”; includerea în categoria lucrărilor de artă 
vizuală a plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a mobilierului urban de 
dimensiuni monumentale cu caracter decorativ, etc.; reglementarea 
competenţelor structurilor abilitate în domeniu; majorarea nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 

  
      1111))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se  modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident. 
 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia pentru cultură 
     Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de 
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, 
de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie 
continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

Comisia a întocmit 
şi predat  raportul 

preliminar 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie 
publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar. 
Comisia 

jur.aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern,va fi 
înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 

19-21.03.2013 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
   Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –
Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 
   Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificări şi 
completări ce vizează: 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în ce priveşte cuantumul taxei 
pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar; 
- Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” în ce priveşte cuantumul amenzilor aplicate persoanelor fizice şi 
juridice. 

 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.02.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii unor reglementări 
în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de gestionare a 
fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea 
sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

Termen: 25.10.2012 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi 
ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului de achiziţie 
publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi nu unul 
comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de la 
14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 
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1122))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  eeggaalliittaattee  ddee  şşaannssee  ppeennttrruu  ffeemmeeii  şşii  bbăărrbbaaţţii  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament 
între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea 
de bunuri şi servicii. (poz. I-a-4)  
    Obiectul de reglementare: abrogarea alin.(2) - (4) ale art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de 
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi 
furnizarea de bunuri şi servicii, pentru a se conforma cerinţelor Hotărârii Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene din 1 martie 2011. Intervenţiile legislative vizează 
modificarea art.7 alin.(1) în sensul precizării faptului că utilizarea elementului 
sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de 
asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în 
materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată în toate contractele noi 
încheiate începând cu data de 21 decembrie 2012, abrogarea alin.(2), (3) şi (4) 
ale art.7, precum şi introducerea la art.7 a unui nou alineat prin care aplicarea 
principiului primelor şi beneficiilor unisex se face începând cu data de 21 
decembrie 2012. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

a fost înscris pe 
ordinea de zi şi 

dezbătut pe data de  
05.03.2013; a fost  
întocmit raportul 

2 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, urmărindu-se, în 
principal, transpunerea unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. Totodată, sunt 
actualizate cuantumurile amenzilor contravenţionale aplicabile în cazul încălcării 
prevederilor legii, precum şi unele denumiri de instituţii. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 
Termen: 26.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-

21.03.2013 
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1133))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  eeuurrooppeennee  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 
privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru politică economică 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 
mil.euro prin cele două mecanisme financiare. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia a întocmit 
raport preliminar şi 

a fost predat 
Comisiei pt. 

politică economică 
pe data de 
07.03.2013 

  
IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 84/2012 
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-a-30) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului bugetar 
la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a 
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  126/ 13.03.2013  
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IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
66/2011 privind constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-a-23) 

Senat 
L 432/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

2 Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 

Senat 
L 440/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

3 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-a-24) 

Senat 
L 441/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

4 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. (poz. I-a-15) 

Senat 
L 442/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

5 Proiect de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. I-a-19) 

Senat 
L 7/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

6 
Proiect de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor 
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal. (poz. I-a-20) 

Senat 
L 8/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

7 Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.  
(poz. I-a-21) 

Senat 
L 9/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

8 
Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii procesual penale. (poz. I-a-18) 

Senat 
L 10/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

9 
Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante. (poz. I-a-6) 

Senat 
L 11/2013 

în lucru, la comisii 
Camera Deputaţilor 

-  

10 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării.  
(poz. I-a-10) 

Camera Deputaţilor 
PLx  522/ 04.10.2010 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia 
pt. învăţământ 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

11 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-7) 

Camera Deputaţilor 
PLx  1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

muncă 
 

12 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-11) 

Camera Deputaţilor 
PLx  521/ 19.09.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia 
pt. învăţământ 

 

13 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-13) 

Camera Deputaţilor 
PLx  780/ 22.12.2011 
Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia 

juridică şi Comisia pt. 
drepturi 

 

14 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-
12) 

Camera Deputaţilor 
PLx  237/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
 

15 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în 
ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-b-33) 

Camera Deputaţilor 
PLx  9/ 05.02.2013 

Adoptată pe 05.03.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
 

16 

Proiect de Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru 
aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, perecum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte. (poz. I-b-17) 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/ 05.02.2013 

Senat 
înregistrat pentru 

dezbatere 
 

17 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru 
Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi semnat 
de România la 18 februarie 2011, la Zagreb. (poz. I-b-26) 

Camera Deputaţilor 
PLx  12/ 05.02.2013 

Senat 
înregistrat pentru 

dezbatere 
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                            VV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  AAMMBBEELLEE  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII,,    AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  TTEERRMMEENNUULL  
PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ    

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 
privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice. (poz. I-a-5) 

Camera Deputaţilor 
PLx  323/ 16.05.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptat pe 12.03.2013 

La SG din data de 
12.03.2013 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 
pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (poz. I-b-25) 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  761/ 12.12.2011 
Adoptat pe 12.03.2013 

- 

3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. (poz. I-b-21) 

Senat 
Adoptat pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 386/01.10.2012 
Adoptat pe 12.03.2013 

- 

4 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor 
respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011. (poz. I-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx  442/ 30.10.2012 
Adoptat pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptat pe 12.03.2013 

La SG din data de 
12.03.2013 

5 
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia 
obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor 
balistice. (poz. I-b-2) 

Camera Deputaţilor 
PLx  443/ 30.10.2012 
Adoptat pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptat pe 12.03.2013 

La SG din data de 
12.03.2013 

6 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
(poz. I-a-29)  

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  60/ 25.02.2013 
Adoptat pe 12.03.2013 

- 

7 
Proiectul de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. (poz. I-a-6)   

Senat 
Adoptat pe 26.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  71/ 04.03.2013 
Adoptat pe 12.03.2013 

- 
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                            VVII..    LLEEGGII    TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare 

din: 

1 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural. (poz. I-b-6) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  466/ 12.11.2012 
Adoptată pe 26.02.2013 

06.03.2013 

  
                                VVIIII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

1  Legea bugetului de stat pe anul 2013. (poz. I-c-1) PLx  2/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.5/2013 

2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. I-c-2) PLx  3/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.6/2013 

3 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru 
modificarea unor acte normative  în domeniul serviciilor de plată . (poz. I-a-10) 

Senat 
Respinsă pe 
24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 377/ 01.10.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.12/2013 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative. (poz. I-b-9) 

Senat 
Adoptată pe 
18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  324/ 24.09.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.16/2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul naţional de 
dezvoltare a infrastructurii. (poz. I-b-5) 

Senat 
Adoptată pe 
21.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  272/ 26.06.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.21/2013 

6 

Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de 
înţelegere între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 
decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011 şi a celui de-al doilea 
memorandum suplimentar de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012. (poz. I-a-1) 

Camera Deputaţilor 
PLx  407/ 08.10.2012 
Adoptat pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptat pe 11.02.2013 

 
Legea nr.27/2013 

7 Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de 
Investiţii. (poz. I-a-2 

Senat 
Adoptată pe 
18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/ 19.02.2013 

Adoptată pe 26.02.2013 
Legea nr.46/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
(la data de 15 martie 2013) 

 
 
                                                           
                         

                                I.  În perioada  11 – 14 martie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 28 rapoarte, din care 6 rapoarte 

suplimentare. 

 

     Comisiile permanente au depus 17 avize. 

 

Cele 28 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 13 

 15  

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului           
♦ ordonanţe ale Guvernului 
♦ proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

   11 

     3 

   14 

 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 334 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
87 pentru raport suplimentar. 

 

La comisii se află  30  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  125 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 87 

♦ rapoarte suplimentare 25 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 13 

TOTAL     125 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână 11 – 14  martie  2013 
I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întîrzierii în executarea obligațiilor 
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între 
aceștia și autorități contractante (PLx 71/2013) – prioritate legislativă – raport comun 
cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

11.03.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(71/R din 12.03.13) 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare (PLx 464/2012) – prioritate legislativă. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

5.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(29/RS din 14.03.13) 
 

II. Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime (PLx 242/2012) – 
prioritate legislativă. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

6.03.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(66/R din 11.03.13) 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România  
(PLx 445/2010) – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

9.10.12 
12.02.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(70/R din 12.03.13) 

3 
Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind 
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Plx 398/2012) – raport 
comun cu Comisia pt. administraţie. 

12 parlam.,   
respinsă      
de Senat 

19.02.13 
5.03.13 

Raport de respingere 
(72/R din 12.03.13) 

4 
Proiectul Legii penru aprobarea OUG nr.65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 
constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012  
(PLx 32/2013). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

6.03.13 Raport de aprobare 
(73/R din 12.03.13) 

5 
Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru 
Societatea națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.Călători"-S.A.  

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

6.03.13 Raport de aprobare 
(74/R din 12.03.13) 
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(PLx 34/2013). 

6 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic 
pentru apeluri de urgență (Plx 433/2012) – raport comun cu Comisia pt. tehnologia 
informaţiei. 

1 deputat,     
respinsă     
de Senat 

19.02.13 
5.03.13 

Raport de respingere 
 (80/R din 13.03.13) 

7 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile 
navigabile interioare (PLx 389/2012). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

12.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

597/RS1 din 12.03.13 
 

III.   Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-
Şişeşti"   (PLx 652/2008/2013) – raport comun cu Comisia pt. învăţământ şi Comisia 
juridică. 

Guvern,      
adoptat     
de Senat 

26.02.13 Raport de aprobare 
 (77/R din 13.03.13) 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu   (PLx 712/2011) – raport comun cu 
Comisia pt. administraţie 

7 parlam.,    
adoptat       
de Senat 

21.02.13 
6.02.13 

Raport de respingere 
 (83/R din 14.03.13) 

3 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Plx 72/2011) – 
raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

12 deputaţi,   
respinsă      
de Senat 

5.03.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
548/RS1 din 12.03.13 

IV. Comisia pentru drepturile omului 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Cererea de reexaminare a  Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la 
unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de 
putere şi din aparatul represiv al regimului comunist (PLx 282/2006/2013) – raport 
comun cu Comisia juridică. 

4 parlam.,    
adoptat      
de Senat 

5.03.13 Raport de aprobare 
(69/R din 11.03.13) 
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V. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind 
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Plx 398/2012) – raport 
comun cu Comisia pt. industrii. 

12 parlam.,   
respinsă      
de Senat 

19.02.13 
5.03.13 

Raport de respingere 
(72/R din 12.03.13) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.63 /2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (PLx 389/2011). 

2 parlam.,    
adoptat     
de Senat 

12.03.13 Raport de respingere 
 (81/R din 14.03.13) 

3 Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor pe timpul 
zilei (Plx 424/2011). 

1 deputat,     
respinsă      
de Senat 

12.03.13 Raport de respingere 
 (82/R din 14.03.13) 

4 
Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu   (PLx 712/2011) – raport comun cu 
Comisia pt. agricultură. 

7 parlam.,    
adoptat       
de Senat 

21.02.13 
6.02.13 

Raport de respingere 
 (83/R din 14.03.13) 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2012 privind 
modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a 
Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale 
nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PLx 33/2013) – 
raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

26.02.13 
6.03.13 

Raport de aprobare 
 (84/R din 14.03.13) 

6 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale (Plx 47/2013) – raport comun cu Comisia 
juridică. 

1 deputat,     
respinsă      
de Senat 

5.03.13 
6.03.13 

Raport de respingere 
 (85/R din 14.03.13) 

7 

Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 alineatul (1) litera a) din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și pentru modificarea și completarea 
Legii nr.64/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii 
administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali   (Plx 48/2013) – raport comun cu Comisia juridică. 

1 deputat,    
respinsă      
de Senat 

5.03.13 
6.03.13 

Raport de respingere 
 (86/R din 14.03.13) 

8 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) la art.8 din Legea nr.152 din 15 iulie 
1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Plx 50/2013). 

1 deputat,     
respinsă     
de Senat 

12.03.13 Raport de respingere 
 (87/R din 14.03.13) 
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9 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Plx 72/2011) – 
raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

12 deputaţi,   
respinsă      
de Senat 

5.03.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
548/RS1 din 12.03.13 

10 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar (Plx 608/2011). 

1 senator,     
respinsă      
de Senat 

12.03.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
702/RS din 14.03.13 

11 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale  
(PLx 558/2011). 

1 deputat,     
adoptat       
de Senat 

12.03.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
102/RS din 14.03.13 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea OG nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea 
nr.211/2012 privind aprobarea OG nr.8/2011 pentru modificarea și completarea 
legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie 
acordate pensionarilor, veteranilor de război și vaduvelor de război  (PLx 78/2013). 

Guvern,      
adoptat     
de Senat 

12.03.13 Raport de aprobare 
 (78/R din 13.03.13) 

 
VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă 
practică pentru serviciile publice conexe actului medical (PLx 105/2012). 

3 deputaţi,    
adoptat       
de Senat 

5.03.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(76/R din 12.03.13) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG nr.96/2008 privind modificarea 
art.III alin.(1) lit.b) din OUG nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti"   (PLx 652/2008/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
agricultură şi Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat     
de Senat 

26.02.13 Raport de aprobare 
 (77/R din 13.03.13) 
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2 Propunere legislativă de completare a Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 privind educația 
națională (Plx 24/2013). 3 deputaţi 12.03.13 Raport de respingere 

 (79/R din 13.03.13) 

IX. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Propunere legislativă privind cazierul professional (Plx 14/2013). 1 deputat 6.03.13 Raport de respingere 
(67/R din 11.03.13) 

2 Propunere legislativă privind cazierul medical (Plx 15/2013). 1 deputat 6.03.13 Raport de respingere 
(68/R din 11.03.13) 

3 

Cererea de reexaminare a  Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la 
unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de 
putere şi din aparatul represiv al regimului comunist (PLx 282/2006/2013) – raport 
comun cu Comisia pt. drepturile omului. 

4 parlam.,    
adoptat      
de Senat 

5.03.13 Raport de aprobare 
(69/R din 11.03.13) 

4 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România  
(PLx 445/2010) – raport comun cu Comisia pt. industrii 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

9.10.12 
12.02.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(70/R din 12.03.13) 

5 

Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întîrzierii în executarea obligațiilor 
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între 
aceștia și autorități contractante (PLx 71/2013) – prioritate legislativă – raport comun 
cu Comisia pt. buget. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

11.03.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(71/R din 12.03.13) 

6 

Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG nr.96/2008 privind modificarea 
art.III alin.(1) lit.b) din OUG nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti"   (PLx 652/2008/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
agricultură şi Comisia pt. învăţământ. 

Guvern,      
adoptat     
de Senat 

26.02.13 Raport de aprobare 
 (77/R din 13.03.13) 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2012 privind 
modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a 
Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale 
nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PLx 33/2013) – 
raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

26.02.13 
6.03.13 

Raport de aprobare 
 (84/R din 14.03.13) 
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8 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale (Plx 47/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
administraţie. 

1 deputat,     
respinsă      
de Senat 

5.03.13 
6.03.13 

Raport de respingere 
 (85/R din 14.03.13) 

9 

Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 alineatul (1) litera a) din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și pentru modificarea și completarea 
Legii nr.64/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii 
administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali   (Plx 48/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

1 deputat,    
respinsă      
de Senat 

5.03.13 
6.03.13 

Raport de respingere 
 (86/R din 14.03.13) 

            X. Comisia pentru  apărare 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2012 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control 
al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare (PLx 26/2013). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

12.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(65/RS din 12.03.13) 

                XI. Comisia pentru tehnologia informaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării 
clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor 
preplătite (Plx 217/2012). 

1 deputat,     
respinsă     
de Senat 

5.03.13 Raport de respingere 
(75/R din 12.03.13) 

2 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic 
pentru apeluri de urgență (Plx 433/2012) – raport comun cu Comisia pt. tehnologia 
industrii. 

1 deputat,     
respinsă     
de Senat 

19.02.13 
5.03.13 

Raport de respingere 
 (80/R din 13.03.13) 
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Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 Declaraţii politice 
 

Arătatul cu degetul ca sport european 
 
De când a ajuns curentul portocaliu la cârma Europei, atmosfera bătrânului continent a devenit din ce în ce 

mai toxică, întrucât această „doctrină” s-a răspândit în fiecare ţară. Bineînţeles, nici Româna nu putea să stea neatinsă 
de „portocalită”, deoarece şi pe meleagurile noastre se mai pot găsi oameni care să se încadreze în şabloanele 
„omului nou” al PPE, „reformistul” care să lase praful şi pulberea în urma sa. Să ne amintim cum, peste noapte, 
membrii Partidului Democrat s-au culcat de stânga şi s-au trezit de dreapta, ca mari liberali, atât de mari şi de liberali 
de şi-au pus chiar şi un „L” în coada acronimului partidului, autoproclamându-se singurii „dreptaci” din România! 
Dar, ca orice impostor care se respectă, a trebuit să păstreze o anumită imagine, şi-atunci şi-a făcut o infuzie de 
„dreptaci” furaţi de la Partidul Naţional Liberal, categoria „nemulţumiţi”, ce sperau ca, prin trecerea la PD, să li se 
dea funcţiile şi avantajele multvisate şi pe care nu le mai (re)găseau în PNL. Astfel, oameni de care dreapta 
românească nu ştia cum să mai scape în mod onorabil, au contribuit la salubrizarea PNL prin  plecarea voluntară în 
rândul oportuniştilor de culoarea portocalei. 

Plecat pe cai mari, pe armăsarii demagogiei, PPE-ul şi varianta sa din păcate românească – PDL-ul – au făcut 
din lozincile şi promisiunile mincinoase, ca şi din discursurile bombastice, nu sculele lor de lucru, ci armele pe care le-
au întors împotriva poporului român, drept mulţumită că i-au adus la guvernare, dându-le portocaliilor o putere care i-a 
luat prin surprindere: nici ei nu s-au aşteptat să se trezească în braţe cu sacul bugetului ţării. Sau, după cum recunoştea 
un distins ins rătăcit printre pedelişti – a căzut pleaşca peste ei de le-a rupt capul!  

Iniţial, văzându-se cu sacul de bănet în braţe, s-au comportat ca nişte găinari: conform principiului „muşcă şi 
fugi”, că se prinde păgubaşu’ şi-ţi rupe cârca! Văzând însă că poporul român e mioritic şi visează la nunţi cosmice cu 
coana Europa, s-au apucat pedeleii să jefuiască organizat, cu metodă, ducând mafia pe noi culmi de rafinament, de 
vin italienii să se şcolească în România. Apoi, ca să fie siguri că prind rădăcini tari pe poziţii, au extins cârdăşia în 
Europa, cu Barroso, cu Reding, cu Merkel, cu Orban, făcându-se  cozile de topor cu care să poată fi măcelărit 
poporul român… 

Văzând europenii aliaţi PDL-ului că România a devenit sat fără câini, căci căţeii se gudurau la picioarele lor 
pentru un oscior amărât, au tăbărât pe biata ţară virusată cu portocalită, sugându-i vlaga pe toate canalele posibile. Iar 
ca să fie treaba completă, şi-au mai şi bătut joc de popor ba trântindu-i pe cap un guvernator, ba arătându-l cu degetul 
ca vinovat de toate păcatele lumii şi mai ales cele de prin UE… 

Acum, fie vorba-ntre noi, pe undeva au şi ei dreptate, dar sunt farisei! Pentru că, pe de-o parte, laudă CSM-
ul, procuratura, ANI, DNA şi celelalte organe şi organisme virusate cu „portocalită”, iar pe de altă parte ne acuză că 
avem mari probleme cu justiţia şi corupţia! Păi, sigur că avem! Când ai un guvernator (autonumit „preşedinte” sau, 
mult mai des, „şefu’ statului”, de parcă România ar avea şi aşa ceva în Constituţie!), care siluieşte legea 
fundamentală şi celelalte legi ale ţării în moduri în care nici cei mai perverşi sadici nu şi le-au imaginat; când la 
vârful DNA se perindă doar oameni cu acuzaţii de grave ilegalităţi la activ, care, într-o societate normală, i-ar scoate 
chiar din branşă; când în CSM se fac aranjamente prin SMS, se stabilesc majorităţi pe furiş ori se aplică nu voia 
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judecătorilor, ci lăpuşneanul „dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau” – cum să nu te arate lumea cu degetul? După cum 
tot corect zic cei din UE când ne acuză că România nu e stat de drept şi pentru că a devenit abuzivă Curtea 
Constituţională, şi pentru că la Înalta Curte se fac „lucrături” înalte pe lângă lege, dar în favoarea cui trebuie, ori că 
preşedintele e capul unei reţele de tip mafiot, care a ieşit la vedere începând cu momentul trimiterii sale la garaj… 
Uite-aşa, pe de-o parte, UE ne arată cu degetul, iar pe de altă parte se face că nu vede ce este evident până şi pentru 
un orb… 

De când au ajuns cei din PPE la conducerea Europei, este vizibilă şi o virusare a organismelor europene. Ca 
să nu mai zicem şi faptul că au dispărut multe dintre principiile care au dus la crearea Uniunii Europene, printre altele 
principiul solidarităţii. Tot ce a fost atins de „portocalită” a devenit imun la logică, rigoare, cooperare ori umanism. 
Cum altfel se explică faptul că a devenit un sport european arătatul cu degetul, acompaniat de o mimată îngrijorare – 
în fond, o indiferenţă totală pentru orice ce nu intră în zona de interes egoist portocaliu? De ce, de exemplu, în 
campania electorală europeană care se apropie, PPE nu doreşte ca să prezinte în faţa ochilor electoratului său 
reuşitele din România, preferând să îl „protejeze” încălcând grosier drepturile românilor? Pentru toate neregulile din 
Europa ieri s-a dat vina pe ţigani, astăzi se arată toţi românii cu degetul, pe aceeaşi logică probabil că mâine vor urma 
din nou evreii, răspoimâine – negrii şi putem să spunem că ne-am întors iarăşi în timp, în neagra istorie a lui 1929. 
Slaba pregătire a celor care conduc astăzi destinele Europei duce la noi şi noi discriminări, în ciuda viselor şi 
speranţelor celor care au construit actuala Uniune, ori a celor care au aderat la acest spaţiu ce s-a dorit a fi un ideal de 
prosperitate şi progres pe vechiul continent. Sigur părinţii Uniunii nu s-au gândit că Europa secolului XXI se va 
întoarce la noi forme de segregaţie, că organismele europene vor ajunge să acuze, nu să coopereze pentru rezolvare 
unor probleme ce deja nu mai ţin doar de ţările în care acestea se manifestă, ci sunt ale întregii Europe, ori că noua 
Europă va asista la recrudescenţa neofascismului, a dezbinării. Şi atunci, de ce preferă reprezentanţii Germaniei, de 
exemplu, ori ai Olandei, să strâmbe din nas cu dezgust, în loc să spună: hei, voi aveţi o problemă, ce putem face ca să 
vă ajutăm, noi, cei dezvoltaţi, cei cu democraţii avansate, cei cu tehnologii superioare, cei care vă cerem sacrificii? A 
respinge aderarea României la spaţiul Schengen, deşi s-a spus răspicat că îndeplinim criteriile tehnice, arată implicit 
că Europa preferă să-şi coafeze eşecurile prin acţiuni politice, recunoscându-şi astfel, indirect, neputinţa, decât să îşi 
bifeze realizarea încă unui obiectiv. Iată de ce, la următoarele alegeri, PPE-ul va avea soarta PDL-ului, iar 
europarlamentarii portocalii care să provină din România mai mult ca sigur că vor deveni amintire. Pentru că, aşa 
cum zicea Abraham Lincoln: „Pe unii îi poţi prosti întotdeauna, câteodată îi poţi prosti pe toţi, dar nu poţi să prosteşti 
tot timpul pe toată lumea!”. Tot ce pot spune însă este că nu voi regreta nici dispariţia PPE de la cârma Europei 
Unite, şi nici lacrimi nu voi vărsa când nu voi mai vedea pedelişti în parlamentul european – românii au o frumoasă 
vorbă: cum îţi aşterni aşa dormi, iar PDL s-a culcat în patul lui Procust… 

 
Deputat, 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

 
Avem OAMENI, nu HANDICAPAŢI. 

Susţinerea scrisorii deschise prin care se cere retragerea de la consultare a documentului numit “Identificarea 
nevoilor de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020” 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 
Săptămâna trecută, vă anunţam iniţierea unei campanii destinate persoanelor cu handicap din România. Handicapaţii, 
aşa cum îi numeşte cu atâta uşurinţă majoritatea.   
Campania “Avem OAMENI, nu HANDICAPAŢI” are drept temă acordarea de şanse egale, ÎN TOT!, pentru 
persoanele cu handicap din România, obiectivele sale fiind: 
Împărtăşirea valorii fundamentale a respectării, fără discriminare, a drepturilor omului pentru toate persoanele cu 
handicap din România şi acordarea de şanse egale, crearea cadrului legislativ adecvat şi complet pentru integrarea 
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totală în societate a persoanelor cu handicap din România, promovarea şi apărărea drepturilor persoanelor cu 
handicap din România, promovarea pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap din România, educarea, informarea 
corectă a cetăţenilor români şi schimbarea mentalităţii cu privire la persoanele cu handicap din România. 
În acest sens, vreau ca, prin intermediul acestei declaraţii politice, să anunţ în mod public susţinerea mea faţă de 
demersul iniţiat de către Institutul pentru Politici Publice (IPP), Fundaţia Alături de Voi România (ADV), Centrul de 
Asistenţă pentru Organizaţiile Neguvernamentale (CENTRAS), Fundaţia Alpha Transilvană şi Organizaţia Naţională 
a Persoanelor cu Handicap din România (ONPHR) care au adresat o scrisoare deschisă ministrului Fondurilor 
Europene, domnul Eugen Orlando Teodorovici, prin care cer retragerea de la consultare a documentului numit 
“Identificarea nevoilor de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020” şi propunerea unei analize care “să conţină 
viziunea Guvernului României cu privire la priorităţile de finanţare în următorul ciclu financiar şi implicit viziunea 
de dezvoltare a învestiţiilor din România în perioada 2014 – 2020”, aşa cum se arătă pe saitul Institutului pentru 
Politici Publice.  
Lansez, astfel, public, o invitaţie semnatarilor respectivei scrisori deschise de a se alătura campaniei pe care am 
iniţiat-o, din dorinţa comună de promovare a drepturilor persoanelor cu handicap din România şi integrarea lor la 
toate nivelurile societăţii noastre. 
Vă redau, mai jos, textul scrisorii deschise, aşa cum este ea prezentată pe saitul Institutului pentru Politici Publice. 
Vă mulţumesc. 
“Stimate domnule Ministru, 
Ne adresăm dumneavoastră în contextul finalizării, cel puţin la nivel formal, a primei etape a procesului de consultare 
la nivelul Comitetelor Consultative Tematice de la ministere cu privire la stabilirea priorităţilor strategice naţionale în 
legătură cu viitorul exerciţiu financiar 2014 - 2020 şi preluarea, de către Ministerul Afacerilor Europene, a misiunii 
de finalizare a documentului strategic în domeniu (varianta care circulă public în acest moment fiind cea denumită 
Identificarea nevoilor de dezvoltare pentru perioada 2014 - 2020). 
În baza experienţei, implicit a studiilor aprofundate realizate în ultimii 10 ani, vă solicităm respectuos, domnule 
Ministru, să aveţi în vedere următoarele observaţii care concretizează obiectivele pe care statul român apreciem că ar 
trebui să şi le asume mai ferm, în ce priveşte una dintre cele mai mari provocări ale acestui secol, anume: promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, respectiv promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă. 
Observaţiile noastre se concentrează asupra unuia dintre grupurile vulnerabile cele mai discriminate în România - 
persoanele adulte cu dizabilităţi. 
Avem această aşteptare privind asumarea, de către Guvernul României, a unor obiective cu adevărat orientate către 
creşterea calităţii vieţii persoanelor aparţinând unor grupuri vulnerabile nu numai din perspectiva oportunităţilor 
generate de fondurile structurale, dar mai ales datorită angajamentelor asumate de către ţara noastră, încă din 2010, 
prin ratificarea Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. 
Pe acest fond, considerăm că în cadrul unui document care are drept scop acela de a sintetiza direcţiile prioritare de 
acţiune/obiectivele tematice în baza cărora se vor orienta finanţările în perioada 2014 - 2020 ar fi trebuit să existe cel 
puţin o serie de propuneri concrete care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor tematice anunţate, precum cele 
menţionate mai jos : 
 Pentru creşterea posibilităţilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi 
Finanţarea serviciilor de tip angajare asistată prestate de către furnizori autorizaţi de servicii de ocupare publici sau 
privaţi (în conformitate cu HG nr. 277/2002, în baza unor standarde clare de performanţă) 
 Acordarea dreptului participării la programe de formare profesională a adulţilor şi persoanelor care nu au absolvit un 
ciclu şcolar complet (situaţie extrem de frecvent întâlnită în rândul persoanelor cu dizabilităţi).  
 Stabilirea unor indicatori minimali cantitativi şi calitativi privind angajarea/plasarea pe piaţa liberă a muncii a 
persoanelor cu dizabilităţi în proiectele de incluziune socială - în special în proiectele din domeniul economiei sociale  
 Finanţarea de proiecte privind accesibilizarea şi adaptarea mediului de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi diverse 
(fizice, mentale, senzoriale) 
Finanţarea multi-fond a proiectelor care au ca obiectiv integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi şi/sau 
creşterea plafoanelor de cheltuieli de tip FEDER pentru a permite achiziţia de echipamente, tehnologii asistive etc. 
pentru accesibilizarea locurilor de muncă  
În prezent, deşi legea prevede faptul că angajatorii cu peste 50 de angajaţi au obligaţia de a integra pe piaţa muncii 
minim 4% persoane cu dizabilităţi, nici măcar instituţiile publice nu respectă această prevedere: în medie, Ministerele 
au sub 1% persoane cu dizabilităţi angajate, în timp ce în administraţia locală media ponderii angajaţilor persoane cu 
dizabilităţi este de 2%. Alternativele oferite - acelea de a plăti în cuantumul salariilor aferente persoanelor cu 
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dizabilităţi o sumă către bugetul de stat sau de a cumpăra produse/servicii de la unităţi protejate autorizate - nu sunt 
de natură să încurajeze în mod real incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Mai mult, în anumite 
situaţii legislaţia incidentă în domeniu nu respectă dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi (ex: acest drept le 
este interzis persoanelor cu dizabilităţi puse sub tutelă). 
 Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi  
 6. Finanţarea infrastructurii sociale a serviciilor dezvoltate în comunitate, concomitent cu sistarea finanţării 
obiectivelor de menţinere/reabilitarea/extinderea instituţiilor rezidenţiale din fonduri structurale. 
Tragem din nou un semnal de alarmă autorităţilor statului român că finanţarea - care atinge în acest moment un nivel 
de peste 25 milioane de euro[1] - a modernizării şi chiar extinderii centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu 
dizabilităţi din mai multe locuri din ţară, în care (în pofida investiţiilor în infrastructură) viaţa beneficiarilor nu s-a 
îmbunătăţit cu nimic, va duce mai devreme sau mai târziu la sancţionarea ţării noastre de către forurile europene. 
Asemenea investiţii în infrastructură de tip centru rezidenţial de mare capacitate sunt considerate de alte state 
membre ilegale în contextul ratificării de către UE a Convenţiei pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabolităţi[2]. Din 
diverse motive, autorităţile statului român refuză să accepte că investiţia financiară în aceste instituţii rezidenţiale, cu 
beneficiari care ajung şi la 300[3], înseamnă privarea unor cetăţeni români cu anumite dizabilităţi de dreptul la o 
viaţă normală şi de o serie de alte drepturi fundamentale, încălcând Convenţia care este parte din legislaţia naţională. 
Sunt state membre ale UE, cum ar fi Slovacia, care au modificat, cu argumente corespunzătoare în negocierile de la 
Comisie, chiar conţinutul Programelor Operaţionale în cadrul actualului exerciţiu financiar pentru a se alinia la 
prevederile Convenţiei în ceea ce priveşte crearea de servicii în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi, dând 
posibilitatea imediată unor investiţii de aprox. 180 de milioane de euro în închiderea centrelor rezidenţiale şi 
dezvoltarea de servicii în comunitate. România refuză să accepte această problemă iar sistemul public este refractar la 
deschiderea contractării serviciilor de către operatori privaţi. Propunem pe această cale utilizarea fondurilor pentru 
infrastructură socială disponibile în viitorul exerciţiu financiar pentru dezvoltarea serviciilor în comunitate - respectiv 
locuinţe protejate şi sprijinirea procesului de dezinstituţionalizare, precum şi servicii de sprijin şi servicii de 
recuperare.  
În fine, atragem atenţia că acest obiectiv este explicit şi în Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind dispoziţiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională (care vorbeşte foarte 
clar despre tranziţie de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale!) respectiv obiectivului 
referitor la investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006. 
 Pentru creşterea accesibilităţii la servicii şi la mediul fizic pentru persoanele cu dizabilităţi 
 7. Criteriul accesibilităţii mediului fizic, respectiv a celui comunicaţional trebuie să devină unul eliminatoriu pentru 
toate proiectele finanţate din fonduri structurale, nu doar cele care au drept obiectiv explicit incluziunea socială  
Vă semnalăm că, în prezent, nivelul de accesibilitate a serviciilor/mediului fizic pentru persoanele cu dizabilităţi a 
atins un nivel critic - sub 50% din municipiile reşedinţă de judeţ din România au infrastructură rutieră accesibilizată 
pentru persoane cu diferite dizabilităţi accesul la servicii de informare/comunicaţii pentru persoanele cu dizabilităţi 
este cvasi-inexistent (ex: nu există în instituţiile publice/instanţe servicii/materiale disponibile în limbaj Braille, 
limbaj uşor de înţeles, interpreţi pentru persoanele cu deficienţe de auz şi vorbire etc.). 
Apreciem că documentul invocat anterior, în forma sa prezentă, nu este de natură să acomodeze aceste propuneri, 
prin urmare vă solicităm, domnule Ministru, să retrageţi din consultare acest document şi să repuneţi în discuţie o 
versiune care să cuprindă alternative viabile inclusiv în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi. Vă mulţumim anticipat, asigurându-vă totodată de întreaga disponibilitate a organizaţiilor semnatare de a 
contribui cu sugestii şi propuneri concrete în acest sens, astfel încât oportunitatea oferită de fondurile structurale în 
România să fie canalizată în primul rând înspre creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi pe care sperăm ca şi 
Domnia voastră să o vizaţi. 
Cu deosebit respect, 
Elena Iorga, Director de programe, Institutul pentru Politici Publice 
Angela Achiţei, Preşedinte executiv, Fundaţia Alături de Voi 
Andreia Moraru, Director executiv, Fundaţia Alpha Transilvană 
Francisc Simon, Preşedinte, Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România 
Nicoleta Predescu, Manager general, Asociaţia Pro ACT Suport  
Elisabeta Moldovan, Co-preşedinte, Ceva de Spus  
Raluca Popescu, Co-preşedinte, Ceva de Spus 
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Deputat, 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
 

Rata şomajui în continuă scădere 
 

Stimaţi colegi, 
Revigorarea economiei româneşti este din ce în ce mai vizbilă şi asta la mai puţin de un an de la venirea la 

guvernare a Uniunii Social Liberale. Executivul Ponta a reuşit în doar câteva luni să readucă România pe drumul cel 
bun, demonstrând că este capabil să asigure o guvernare solidă în folosul cetăţenilor şi nu a clientelei politice, în 
ciuda faptului că până în luna decembrie a anului trecut a fost nevoit să funcţioneze cu un buget realizat extrem de 
prost de către guvernarea PDL. 

Conform Institutului Naţional de Statistică rata şomajului la nivel naţional este în continuă scădere, 
înregistrând la sfârşitul lunii ianuarie 2013 o valoare de doar 6.6%.  Astfel, efectivul salariaţilor din România a 
crescut în decembrie 2012 cu 140.000, faţă de aceeaşi lună a anului 2011. Aceste date sunt cu atât mai încurajatoare 
cu cât în zona euro, rata şomajului a atins un nou prag istoric de 11.8%.  

Totodata, aş dori să amintesc şi de un alt raport al INS făcut public în luna ianuarie, conform căruia produsul 
intern brut în 2012, a fost, în termeni reali, cu 0.2%  mai mare decât în anul anterior. Mai mult decât atât, 
reprezentantul Fondului Monetar Internaţional, Erik de Vrijerau, a declarat, la finalul vizitei de evaluare în România 
că deficitul bugetar al ţării a scăzut, iar pentru 2013 este aşteptată o creştere economică de 1.5%. Acesta a explicat că 
1.5% nu este o creştere economică suficientă, însă ea se justifică după o criză economică, subliniind că România a 
reuşit să atingă cea mai importantă ţintă stabilită cu FMI, respectiv scăderea „deficitului pe baza angajamentelor”, şi 
că acum ţara noastră este pe un teren aproape sigur. 

Evoluţia este evidentă, nelăsând loc de niciun fel de interpretare decât, poate, pentru reprezentanţii PDL, care 
continuă să dezinformez şi să manipuleze cetăţenii prin toate mijloacele de care dispun pentru propriul interes politic. 
Pentru a se putea face o comparaţie corectă între guvernările USL si PDL, aş dori să menţionez doar că la sfârşitul 
lunii aprilie 2012, înainte de instalare Guvernului Ponta, rata şomajului atingea valoarea alarmantă de 7.2%. 

Vă mulţumesc! 
Deputat, 

Mihai Weber 
 

*** 
 

Apartenenţa la o etnie nu este motiv de discriminare pozitivă 
 
Stimaţi colegi, 
Mitingul organizat duminică, 10 martie la Târgu Mureş de Consiliul Naţional Secuiesc, cu sprijinul Partidului 
Popular Maghiar din România (PPMT) şi al Partidului Civic Maghiar (PCM) având drept scop declarat autonomia 
teritorială a Ţinutului Secuiesc a încins din nou spiritele în rândul populaţiei.  
Este adevărat că România este o ţară liberă, democratică în care astfel de manifestaţii sunt permise, însă trebuie să 
precizăm încă o dată că articolul 1 din Constituţia României stipulează faptul că „România este un stat naţional, 
suveran, unitar şi indivizibil.” 
Autonomia Ţinutului Secuiesc a fost şi va fi un subiect delicat pentru noi toţi, însă în relaţia dintre România şi 
Ungaria nu exista loc pentru extremism.  
Cei prezenţi la mitingul de la Târgu Mureş au protestat împotriva unei regionalizări care, în opinia lor „lezează 
interesul şi existenţa poporului secuiesc” şi au militat pentru ca „autorităţile române să înceteze de îndată luptă 
împotriva simbolurilor secuieşti, hărţuirea maghiarilor si secuilor, împotriva instituţiilor statului de drept pentru că 
hărţuiesc şi intimidează cetăţenii români de naţionalitate maghiară, pentru  libertate şi egalitate deplină şi reală pentru 
toţi locuitorii Ţinutului Secuiesc”. 
 
Stimaţi colegi, 
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toate aceste solicitări revendicate la manifestările de duminică sunt pure invenţii sau doar modalităţi de manipulare a 
opiniei publice cu privire la tratamente necorespunzătoare pentru cetăţenii maghiari din România.  
Nici vorbă de aşa ceva. Dovadă stă şi prezenţa premierului Victor Ponta de sâmbătă 9 martie la Congresul partidului 
socialist maghiar, MSZP, la Budapesta. Este pentru prima dată când un premier român merge la un eveniment politic 
în Ungaria şi se bucură de aprecierea liderilor maghiari.  
Nu ne putem lăsa influenţaţi şi manipulaţi de unii lideri politici maghiari extremişti care din dorinţa de a-şi rezolva 
disputele sau orgoliile personale se hazardează în declaraţii defăimătoare la adresa celor două popoare.  
Astfel de manifestări nu fac decât să aducă un prejudiciu de imagine celor două popoare şi să dezavantajeze procesul 
de regionalizare şi de revizuire a Constituţiei României într-o perioadă în care este evidentă nevoia de solidaritate şi 
respect între cele două popoare, ca singura cale pentru progres. 
Va multumesc. 
 

Deputat, 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
 Patria este acolo unde e bine 

 
Încă un „greu” al politicii româneşti contemporane a trecut „de partea poporului”, confirmând încă o dată 

vechiul dicton al bătrânului Cicero aplicat trădătorilor: „ubi bene, ibi patria”, sau, mai pe limba noastră, „patria este 
acolo unde e bine”. După Sorin Frunzăverde, un alt „vârf” pedelist din Mehedinţi a ajuns în tabăra USL: Mihai 
Stănişoară… 

Stat mai mult în apropierea lui Băsescu, ulterior devenit ministru al oştirii sub presiunea marinarului eşuat pe 
dealul bucureştean unde se găseşte preşedinţia României, Mihai Stănişoară aderă cu mult entuziasm la PDL şi îşi 
vede liniştit de treburile sale, evitând să facă multă lumină în jurul său, până în trecutul decembrie, când alegerile 
trântesc masiv portocaliii de la putere, făcându-i să se ţină de şale până-n ziua de azi. 

Sătul rapid de o opoziţie venită buluc (dar adânc binemeritată!) asupra PDL, şi-a amintit că prietenul şi 
conjudeţeanul său, Frunzăverde, a tulit-o la USL cu oarecare vreme în urmă, şi a ajuns omul la concluzia că e un bun 
exemplu, demn de urmat. 

Cum stă bine voinicului, fapta n-a întârziat mult, şi ne trezim cu Mihai Stănişoară pe micile ecrane cot la cot 
cu Crin Antonescu, anunţând că a rupt lanţul de iubire cu PDL, că, de fapt, PNL e singurul partid original de dreapta 
de pe meleagurile carpato-danubiano-pontice şi că el, ca reprezentant al dreptei, nu mai poate coabita cu portocaliii 
ca-n vremurile lor bune, aşa că s-a retras cu torţe în cuibuşorul penelist de la putere…  

Crin Antonescu a tăiat viţelul cel gras, căftănindu-l pe nou-venit cu dregătoria de vicepreşedinte. Transfugul 
politic, cu ochii subit eliberaţi de vălul portocaliu ce-l ţinuse prizonier în PDL, constată şi el că Vasile Blaga este 
uzat, obosit, că Monica Macovei spune şi lucruri trăsnite în PE şi că moţiunea acesteia este aproape inexistentă… 
Înduioşătoare rămâne însă opinia lui Stănişoară despre coniţa Udrea: „pare mai proaspătă, mai determinată, mai vie”. 
E bine: dacă tot e vie, poate face şi struguri, ca un adevărat Kill Bill… După cum zic americanii, vechile obiceiuri 
mor greu. 

Ce interesant e să vezi cum unii politicieni se leapădă de satana opoziţiei trecând în scârbă la munca în 
favoarea raiului puterii! Aşteptăm de-o eternitate şi ceva – după  cum ar zice Adrian Păunescu – modificarea 
legislaţiei astfel încât să devină imposibilă migraţia politică, dar care să mai prevadă şi că, dacă tot te-ai mutat de la 
dogoarea soarelui opoziţiei la umbra răcoroasă a puterii, să nu ai dreptul de a ocupa vreo funcţie mai devreme de trei 
ani de la mutare! Pentru că toată lumea se vaită de migraţia politică, dar aceeaşi toată lume o practică: de la dreapta la 
mai puţin dreapta, de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga-mprejur, nu contează de unde-unde, contează doar 
să fie de la întristare la-mbucurare – cu cât e fericirea mai mare, cu atât tranziţia să fie mai iute! Drăguţ este şi că 
deputatul Stănişoară chiar are preocupări în ce priveşte statutul parlamentarilor, având depus la cameră un proiect de 
modificare, în care se pune o cărămidă la soclul de zeiţă al ANI, ca să dea bine în ochii lui Băsescu. Să vedem dacă 
şi-l va mai susţine acum… Nu are însă preocupări antimigraţioniste, cu toată dorinţa electoratului, dar, de ce ar ţine 
un băsist la opinia alegătorilor? Ce e mai rău e că o să fie obligat de noua postură să îşi reprime dragostea de „naşul 
din suflet”, iar asta se poate să nască frustrări ce vor fi refulate în vreo activitate de zâzanie din sânul PNL. Mai rar s-
au văzut „migraţionişti” care să vină hotărâţi pe treabă, să pună umărul la propăşirea formaţiunii politice care i-a 
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adoptat, pentru că transfugii politici din păcate sunt fără spirit de echipă. Ei doar mimează spiritul de echipă, 
înţelegându-l doar ca fiind un mijloc prin care să îi pună pe cei din jur să lucreze la interesul personal, după principiul 
„grămada cere vârf”, dacă tot s-au autopropulsat în vârful piramidei…  

Aş fi vrut să văd un Mihai Stănişoară primit cu drag în PNL ca urmare a marilor sale fapte de arme de pe 
vremea când era ministru al oştirii române, care să-i fi atras respectul militarilor. Trec cu vederea şi adresările publice 
către USL şi liberali, şi este, până la urmă, treaba PNL pe cine-şi bagă-n casă, singura rugăminte ar fi doar ca aceste 
recrutări să nu afecteze USL-ul prin această migrare continuă de la vârful PDL… 

 
Deputat, 

Neculai Răţoi 
 

*** 
 

Să punem Externele la muncă! 
 

În Uniunea Europeană, se întrevede o revenire a recesiunii. Deocamdată, România, chiar dacă va avea parte, 
conform previziunilor, de o creştere mică, va fi, totuşi, o creştere. Comparativ cu multe state europene, care vor avea 
alegeri interne, noi ne-am terminat pârjolul electoral, putând acum să ne ocupăm de creşterea economiei. Cum 
suntem însă, în bună măsură, prizonierii relaţiilor comerciale cu Uniunea Europeană, dacă lor nu le va fi bine, acest 
lucru se va răsfrânge şi asupra economiei româneşti, deci, implicit, asupra traiului de zi cu zi al omului de rând. În 
plus: multe familii sunt dependente de banii trimişi de membrii lor care muncesc în Uniunea Europeană, deci se poate 
presupune că inclusiv aceste familii vor fi afectate. O posibilă soluţie o reprezintă ceva ce noi am uitat de multă 
vreme… 

Din păcate, luându-ne după unele ţări, care îşi trimit ambasadori nu din rândul bunilor profesionişti ai 
relaţiilor externe, ci dintre cei care s-au străduit en gross la campaniile electorale ale preşedintelui sau altor apropiaţi 
ai acestuia, am ajuns în situaţia de a avea în ambasadele noastre de peste hotare o grămadă de oameni care au avut de 
ales între a-şi petrece concediul pe Coasta de Azur sau a fi ambasador, consul ori ataşat prin zone la fel de pitoreşti, 
unde să poată beneficia de măcar patru ani de o „binemeritată” relaxare, cu familie cu tot. Consecinţa? Foarte mulţi 
cetăţeni români, care au făcut apel la serviciile ambasadelor şi consulatelor româneşti, s-au plâns de serviciile 
execrabile ale salariaţilor şi de birocraţia fantastică practicată de aceştia. Nu rareori este mai ieftin şi mai rapid să vii 
în ţară, să-ţi rezolvi problema şi să te întorci, decât să apelezi la „serviciile” ambasadelor ori consulatelor noastre. Şi 
atunci, dacă pentru câteva hârtii banale îţi trebuie decenii şi vapoare de răbdare, ce să mai ceri de la ambasadori, 
consuli ori ataşaţi? Păi… poate să-şi facă bine treaba pentru care au fost trimişi acolo?  

De exemplu, s-ar putea începe cu terminarea vacanţei cu burta la soare, şi trecerea la treabă… Pe vremea lui 
Ceauşescu, nu exista ambasadă ori consulat care să nu aibă un ataşat comercial, care se ocupa, printre altele, şi cu 
schimburile comerciale dintre România şi ţara în care erau acreditaţi. Ce ne împiedică pe noi ca să înţesăm 
ambasadele şi consulatele cu astfel de funcţionari, dar nişte profesionişti, nu sinecurişti? Putem să le fixăm nişte 
obiective comerciale, ca să nu le zicem „planuri de contractări”, pe care trebuie să le urmărească şi să le 
îndeplinească, astfel încât, pe de-o parte, să dezvoltăm comerţul exterior dând un impuls exporturilor, iar pe de altă 
parte, să ne rupem dependenţa, ajunsă la un nivel absurd, de Uniunea Europeană! Pe Terra există şi alte zone decât 
cea din Europa. Să ne amintim ce influenţă aveam în Orientul Mijlociu?  

După 1989, am fost scoşi din zona petrolieră a Asiei ca nişte amatori, chiar de sora noastră mai mare, de 
gintă latină!  

Pentru că vârful de lance Băsescu a avut alte interese, am pierdut flota comercială ce aproviziona cu minereu 
şi cocs combinatele siderurgice, care scoteau oţeluri de o calitate comparabilă cu cele mai bune din lume, şi care au 
avut un aport important în exporturile ce au scos ţara noastră din datoriile externe. 

De-a lungul vremii, dintre toţi europenii, am fost printre favoriţii Chinei, mulţi dintre înalţii lor funcţionari 
publici şi politicieni (chiar premieri!) ştiind limba română, ca urmare a faptului că şi-au făcut studiile în ţara noastră. 
Însă noi ne-am retras masiv din relaţiile cu China, aşa cum am făcut cu ţările din spaţiul fostei Uniuni Sovietice, 
lăsând loc altora care nici măcar bogdaproste n-au zis! 

Multe ţări din Africa aşteaptă reluarea schimburilor comerciale cu ţara noastră, şi nici America Latină nu ne 
respinge relaţiile comerciale, ba dimpotrivă. Ţările din grupul BRICS sunt ignorate de comerţul exterior românesc, ca şi 
ţările celor patru tigri asiatici. De ce? Consider că a venit momentul să dăm un nou impuls relaţiilor cu aceste ţări, că a 
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venit momentul să trecem la o ofensivă diplomatică agresivă pe tărâmul comerţului exterior: pe de-o parte, asta ne poate 
asigura nişte importuri la preţuri substanţial mai convenabile decât cele din Uniunea Europeană, iar pe de altă parte, am 
putea obţine preţuri mult mai atractive decât cele de pe o piaţă atât de aglomerată cum este cea vestică. Poate aşa 
renaştem şi flota comercială, în ciuda lui Băsescu… 

Nu în ultimul rând, trebuie să reluăm negocierile pentru importurile de petrol şi gaze din Rusia. Trebuie să 
ajungem cu preţurile la nişte nivele rezonabile, pentru că, din cauza guvernărilor portocalii, am ajuns să facem o 
„hemoragie” de capital în Rusia, plătind petrolul şi gazul la cele mai ridicate preţuri din Uniunea Europeană, iar acest 
lucru trebuie să înceteze: nu suntem în postura de a face pe nababii şi nici pe sponsorii, atâta vreme cât ţări mult mai 
puternice din punct de vedere economico-financiar nu o fac! Stă în puterea noastră să punem bazele reluării bunelor 
relaţii dintre România şi spaţiul ex-sovietic. 

Iată că, dacă facem abstracţie de dorinţele lui Băsescu, putem să transformăm Externele dintr-un dormitor de 
lux pe banii contribuabilului român într-un vârf de lance al economiei româneşti. Am putut realiza acest lucru, o 
putem face din nou. Rămâne doar să arătăm că vrem, şi un popor întreg ne va fi recunoscător! 

 
Deputat, 

Vasile Popeangă 
 

*** 
 

 
Adevărul despre România şi aderarea la spaţiul Schengen  

 
   Trebuie sa spunem adevarul despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen – Romania si-a indeplinit toate 
obligatiile din Tratat. 
Premierul Victor Ponta, impreuna cu ministrul de Externe Titus Corlatean, si cel de Interne, Radu Stroe, s-au intalnit 
cu presedintele Basescu pentru a stabli mandatul Romaniei la Consiliul JAI.Nu am cerut un vot in Consiliul JAI, 
tocmai pentru a nu forta Germania sa-si foloseasca dreptul de veto. S-a facut totusi o informare asupra faptului ca 
Romania indeplineste toate criteriile tehnice impuse si din acest motiv trebuie acceptata in spatiul Schengen. 
   Pozitia Frantei este o pozitie de sprijin pentru gasirea unei solutii pentru Romania si este inacceptabil ca ii atacam 
pe cei care sunt alaturi de noi. Vom incerca o decizie politica intr-un moment favorabil, insa cand se va intampla 
acest lucru, nu putem spune. Nu putem da un termen deoarece acest lucru nu tine de Guvernul Romaniei, ci de ceea 
ce se intampla in statele membre Schengen. 
   Atata timp cat pana si oficialii germani recunosc ca aceasta decizie este influentata de campania electorala care are 
loc in Germania, nu putem face nimic.Este vorba despre o decizie politica, iar pana cand aceasta va fi luata trebuie sa 
ramanem demni si sa ne concentram asupra realizarii altor obiective cel putin la fel de importante. 
   Unul dintre acestea este marirea gradului de absorbtie a fondurilor europene si efortul bugetar necesar acoperirii 
gaurilor produse de neregulile semnalate intre 2009-2011. 
   Nu Germania ar fi de vina ca se amana aderarea, ci administratia Basescu.Primul termen la care Romania trebuia sa 
adere la Schengen era martie 2011, atunci cand Basescu si guvernul PDL aveau toate parghiile necesare sa faca 
posibila indeplinirea acestui obiectiv. 
In cei 9 ani in care domnul Basescu s-a ocupat de relatiile Romaniei in Europa, a ratat absolut toate tintele: avem 
MCV in continuare, nu am intrat in Schengen, nu suntem nici macar aproape de euro - esec pe linie pentru domnul 
presedinte Basescu. 
   În schimb, Victor Ponta şi USL au făcut eforturi susţinute pentru a repara tot răul pe care guvernările PDL l-au 
creat, prin întrevederi cu oficialităţi ale statelor europene cărora le-au prezentat situaţia actuală şi reală a României. 
Tocmai de aceea, includerea pe această listă a tarilor neprietene a unor state precum Franţa, Danemarca sau Austria 
reprezintă o crasă dezinformare a opiniei publice. Aceste state şi-au afirmat deja public susţinerea faţă de aderarea 
României la Schengen. 

Prin ieşirile sale, Traian Băsescu nu vrea să îşi recunoască eşecul în ceea ce priveşte Schengen şi dă naştere 
la asemenea discuţii pentru a distrage atenţia publică de la adevăratul vinovat al eşecului aderării. Traian Băsescu a 
ratat în timpul mandatelor sale toate obiectivele pe care le-a avut în materie de politică europeană, de la raportul 
MCV pe care România încă îl are, până la ratarea intrării în Schengen. 
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   In Consiliul JAI, s-a hotarat ca discutia privind aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen sa fie reluata la 
sfarsitul acestui an, in vederea stabilirii cailor de urmat pe baza abordarii in 2 etape. 
Desi atat institutiile europene, Comisia Europeana, au spus foarte clar faptul ca MCV nu are nicio legatura cu 
Schengen, exista state care in continuare considera ca intre cele doua exista o legatura, state care se opun aderarii 
noastre.Nu putem avea pretentii de la aceste state atata timp cat insusi presedintele Basescu, in ultima vreme, a legat 
raportul MCV de Schengen. 
   USL doreste aderarea la Schengen, ramane un obiectiv important pentru Romania, insa ne vom canaliza energiile si 
inspre alte zone de interes major, cum ar fi absorbtia fondurilor europene. 
 

Deputat PSD, 
Daniel-Ionuţ Bărbulescu 

 
*** 

 
Mesaj Ziua Europeană a Victimelor Terorismului 

 
 

Terorismul a devenit una din problemele cele mai mari cu care se confruntă întreaga lume, ca manifestare a 
lipsei de toleranţă, a violenţei extreme şi a desconsiderării faţă de fiinţa umană, indiferent de religia, etnia, cetăţenia 
sau apartenenţa sa la un stat. 

Cu ocazia marcării pe data de 11 martie a Zilei Europene a Victimelor Terorismului, o zi simbol al 
violentelor atacuri teroriste şi pierderi de vieţi omeneşti din ultimul deceniu, vă invit pe toţi la o cât mai serioasă 
angajare în lupta pentru combaterea terorismului, de orice fel ar fi acesta, şi, de asemenea, la toleranţă şi respect faţă 
de viaţă şi valorile fundamentale ale fiinţei umane. 
 
Vă mulţumesc.    
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Afirmarea femeii în viaţa publică: intre carieră si păstrarea feminităţii 

 
Prezenta declaraţie politică vine in aceste prime zile ale lunii martie cand celebrăm atat mărţişorul cat şi ziua 

dedicată femeilor. De multe ori în dezbaterile publice şi în viaţa socială s-a ridicat întrebarea dacă femeile pot imbina 
preocuparea şi interesul pentru o carieră profesională sau politică şi cerinţa de bază de a fi mamă şi de a-şi păstra 
caracterul feminin. Evident că nu este uşor de indeplinit aceste multiple roluri publice şi materne, dar dilema a fost 
rezolvată de mult timp, aşa că femeile din toată lumea şi cele din ţara noastră au demonstrat cu prisosinţă că se poate 
să ai şi o carieră profesională sau politică strălucită şi o familie fericită. 
Cred că o dovadă in acest sens sunt şi cele 60 de femei, colege parlamentar, 13 senatoare şi 47 de deputate, dacă am 
reuşit să le număr exact, pe care le salut cu drag şi le urez mult succes pe ambele planuri. Cand vorbim de 60 de 
femei parlamentar, la o primă apreciere par destul de multe, dar să nu uităm că in această legislatură, Parlamentul 
Romaniei cuprinde un număr mai mare de parlamentari, din care, totuşi femeile nu reprezintă decat 10%. Insă de data 
aceasta aş vrea să văd partea plină a paharului şi să apreciez că este un semnal bun. O parte din femeile parlamentar 
conduc structuri parlamentare, cum sunt cele de preşedinţi de comisii de specialitate sau ocupă funcţii de conducere 
in grupurile parlamentare din care fac parte. Regret totuşi că in Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei 
Deputaţilor, printre preşedinţii, vicepreşedinţii, chestorii şi secretarii acestor foruri de conducere nu a fost cuprinsă 
nici o doamnă senator sau deputat, ca membru de drept. Sperăm ca in sesiunile următoare să imbunătăţim structura pe 
acest criteriu astfel ca mai multe doamne să fie promovate in conducerea Parlamentului. 
Un semnal la fel de pozitiv avem şi dinspre Guvern in care din 17 miniştri şi 9 miniştri delegaţi 6 sunt doamne 
ministru. Aici procentul este de aproape 25%. E drept nici una nu este viceprim-ministru. In compensaţie, la 
ministere un număr mare de femei ocupă funcţii de secretar de stat şi de preşedinţi de agenţii guvernamentale.   
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  Si in partidele noastre există o presiune politică în ceea ce priveşte promovarea femeilor în poziţii de conducere 
deoarece se doreşte o egalitate cât mai mare de şanse între sexe. Lucrul acesta este adevărat în toată lumea, deci şi 
pentru ţara noastră şi chiar pentru partidele în care activăm. Ne bucură sucesul femeilor care activează in partidele 
noastre şi le doresc la mai mare celor care ţintesc varful conducerii partidelor lor in această primăvară. 
În opinia mea, nu genul persoanei contează, ci educaţia acesteia, modul în care ea socializează, se comportă în 
societate. Cercetăriile în domeniu despre care vorbim au arătat că există diferenţe de personalitate  care le fac pe 
femei să reacţioneze mai repede, mai eficient şi să facă un tranfer de informaţii mai rapid decât bărbaţii. În timp ce 
femeile, potrivit ultimelor cercetări, folosesc la fel de bine ambele emisfere cerebrale, reţineţi că sunt medic, bărbaţii 
o folosesc în cea mai mare parte a timpului pe cea stângă. Lucrul acesta este în favoarea genului feminin, dar după 
cum spuneam şi mai sus, deşi aceste lucruri sunt determinate încă de la naştere, contează modul în care suntem 
instruiţi şi in care ne dezvoltăm abilităţiile. 

Una dintre calităţiile de bază ale unui lider sau bun manager este comunicarea, lucrul pe care femeile îl 
posedă. Se descurcă mult mai bine în relaţiile cu oamenii şi comunică mult mai bine decât o fac bărbaţii. În timp ce 
bărbaţii se axează doar pe obţinerea rezultatelor, femeile acordă foarte multă atenţie şi detaliilor, relaţiilor, acest lucru 
neexcluzând dorinţa de a obţine rezultate cât mai bune. 

Problema pe care femeile o întâmpină în a  câştiga o poziţie de conducere este faptul că sunt considerate 
sexul slab, că pun prea mult accent pe emoţii şi nu pe performanţe. Este adevărat şi faptul că femeile şi-au câstigat 
drepturile egale cu bărbaţii (drepturi politice şi civile: de a vota, la o educaţie etc.) nu cu foarte mult timp în urmă. 
Probabil şi din această cauză prezenţa femeilor pe scenele politice şi de conducere social-economică este mai redusă. 
Însă aceste lucruri nu trebuie să pună în umbră nici capacităţile intelectuale ale femeilor şi nici abilităţile acestora de 
a conduce. 

Nu doresc să discut problema aceasta in contradictoriu, susţin, in concluzie, faptul că  in cariera politică sau 
profesională nu conteză hotărator genul persoanei. Educaţia acesteia este mult mai importantă. Dar nu putem eluda 
realitatea că fetele, după cum se ştie, constituie majoritatea populaţiei care învaţă la nivel universitar. Mai susţin că 
prezenţa femeilor in politică depinde nu doar de bunăvoinţa bărbaţilor (chiar nu ar trebui să depindă de aceasta), ci, 
mai ales, de spiritul lor de luptă şi de afirmare. Prin urmare, vă adresez: curaj, Doamnelor! 

 
Deputat, 

Camelia Khraibani 
 

*** 
 
Amânarea intrării României în Spaţiul Schengen – consecinţă a renaşterii populismului şi naţionalismului în 

Europa 
 

 
Stimate Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
Dragi Colegi, 
 
Amânarea intrării României în Spaţiul Schengen la recentul Consiliu al Justiţiei şi Afacerilor Interne al Uniunii 
Europene (7 martie a.c.) ne arată, din păcate, ascensiunea populismului şi naţionalismului în Europa. 
S-a spus de atâtea ori, iar Comisia Europeană a confirmat acest lucru, că România îndeplineşte condiţiile tehnice 
pentru aderarea la Spaţiul Schengen. Acum se invocă noi şi noi motive pentru a bloca apartenenţa deplină a naţiunii 
române la comunitatea cetăţenilor europeni. 
În mod evident, legătura dintre aderarea la Spaţiul Schengen şi Mecanismul de Cooperare şi Verificare, realizată de 
unii factori politici din ţară şi de adversarii externi ai apartenenţei României la Spaţiul Schengen este abuzivă şi, pe 
cale de consecinţă, nedreaptă.  
MCV-ul a devenit, dintr-un instrument tehnic pentru reforma justiţiei un alibi politic pentru marginalizarea politică a 
României şi Bulgariei. Ştiţi, de exemplu, că Croaţiei, ce va intra în Uniunea Europeană la 1 iulie nu i se va impune un 
Mecanism de Cooperare şi Verificare? 

Opoziţia unor state europene la intrarea României şi Bulgariei în Spaţiul Schengen ne demonstrează 
renaşterea naţionalismului şi populismului în Europa. Adevăratul motiv al blocării aderării României la Spaţiul 
Schengen se află nu la graniţele noastre, ci în situaţia politică din unele state din Europa Nordică. În ţări precum 
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Finlanda, Germania sau Olanda teama faţă de străini este folosită ca instrument al bătăliilor politice. Politicieni 
populişti, din diverse partide, utilizează spaimele şi frica pentru atingerea obiectivelor lor electorale. „Românii”, 
„bulgarii” sau „esticii” în general sunt folosiţi, precum vrăjitoarele în Evul Mediu, pe post de sperietoare şi obiect al 
urii colective. 

Consecinţa cea mai gravă a amânării României şi Bulgariei în Spaţiul Schengen nu sunt pierderile economice 
sau filtrele suplimentare de securitate prin care trebuie să trecem pe aeroporturile europene, ci îndepărtarea Europei 
de la valorile pluralismului cultural, ale deschiderii, toleranţei şi solidarităţii. Abandonarea visului european al unei 
Europe a Cetăţenilor este semnalul politic cel mai grav pe care trebuie să-l vedem în această tergiversare incorectă a 
deciziei privind apartenenţa României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen.  

Nu este prima dată când Europa caută să-şi rezolve crizele economice şi de identitate prin naţionalism şi 
populism. De fiecare dată însă, consecinţele au fost dezastruoase.  
Noi, ca principal for de dezbatere democratică în România, avem datoria să analizăm situaţia politică din Europa, iar 
mesajul meu de astăzi sper să fie continuat printr-o conferinţă organizată de Parlament, în care să evaluăm pericolele 
ce ameninţă visul Europei Unite. Soluţiile pentru Europa nu trebuie căutate în izolare şi autarhie, în frică şi spaime, ci 
în solidaritate, respect şi unitate.   
 
Vă mulţumesc!    

Deputat, 
Mircea-Titus Dobre 

 
*** 

 
Domnule preşedinte de şedinţă,  
Stimaţi colegi,  
 
Obiectul declaraţiei mele politice de astăzi îl constituie situaţia învăţământului românesc la începutul anului 
2013.  
 
La sfârşitul mandatului trecut, fostul Guvern a emis o Ordonanţă de urgenţă, nr.92/2012, prin care erau corectate 
anumite prevederi absurde sau inaplicabile din Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011. În plus, în Comisia pentru 
Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Camerei Deputaţilor, în acord cu noul ministru al Educaţiei Naţionale, s-au 
operat modificări suplimentare, menite să preîntâmpine alte bulversări ale sistemului de învăţământ, cum ar fi 
revenirea clasei a noua în structura ciclului liceal sau eliminarea evaluărilor transdisciplinare, ce erau prevăzute a fi 
aplicate încă de la sfârşitul clasei a şasea.  

Există însă anumite aspecte care sper să fie îndreptate în Senatul României, în calitatea sa de cameră 
decizională pe acest proiect de lege pentru aprobarea OUG nr.92/2012, sau prin modificări legislative ulterioare, 
concepute în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Mă refer, de pildă, la nevoia creşterii semnificative a 
ponderii notelor obţinute la probele de admitere stabilite de către unităţile de învăţământ liceal sau profesional, 
menţionate la articolul 76, aliniatul 2, litera b, precum şi la susţinerea reintroducerii concursurilor de admitere în 
universităţi, cu scopul diminuării presiunii exercitate de către beneficiarii sistemului educaţional asupra cadrelor 
didactice, în sensul acordării unor note superioare nivelului de pregătire al elevilor.  

De asemenea, la nivelul învăţământului universitar este necesară corectarea anumitor inadvertenţe preluate de 
la guvernele PDL, cum ar fi discriminarea la care sunt supuşi deţinătorii titlului ştiinţific de doctor obţinut după anul 
2010, cărora sporul salarial aferent nu le-a fost inclus în salariul de bază, aşa cum s-a întâmplat cu cei care au obţinut 
doctoratul anterior intrării în vigoare a OUG nr.1/2010.  

Totodată, am receptat reacţii negative din partea cadrelor didactice tinere din universităţi, referitoare la 
abrogarea aliniatului 1 al articolului 215 din Legea nr.1/2011, prin care s-a restaurat posibilitatea persoanelor care au 
împlinit vârsta de pensionare să ocupe funcţii de conducere în universităţile de stat, particulare sau confesionale, fapt 
ce ar putea limita accesul cadrelor tinere la aceste funcţii, după ce în anul 2012 a avut loc un amplu proces de înnoire 
şi întinerire a echipelor de conducere ale facultăţilor şi universităţilor din România, dinamizându-se astfel activitatea 
celor mai multe dintre ele.  

O reacţie preponderent negativă a creat şi abrogarea aliniatului 1 al articolului 288 din Legea nr.1/2011, care 
limita numărul de ore suplimentare ce pot fi susţinute de un cadru didactic titular la nivelul unei norme didactice 
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minime. Prin eliminarea din prevederile legale a acestui plafon, este foarte posibilă reeditarea unor excese care au 
avut loc în anii trecuţi, atunci când anumite cadre didactice universitare, în principal din rândul celor cu funcţii de 
conducere la nivelul facultăţilor sau al universităţilor, au deţinut un număr nejustificat de mare de norme didactice, 
aflându-se practic în imposibilitatea fizică de a le efectua (fără a mai aminti aici despre calitatea acelor prestaţii 
realizate în regim „non-stop”), pentru care încasau însă venituri salariale impresionante. Prin posibila revenire a 
acelor practici se vor diminua posturile disponibile şi se vor ridica astfel noi bariere în calea pătrunderii în sistemul 
educaţional a tinerilor ce vor să urmeze o carieră didactică universitară, acest fapt având efecte profund negative 
pentru viitor.  

Îmi doresc ca eforturile viitoare ale Guvernului şi ale majorităţii parlamentare să fie îndreptate în primul rând 
către beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional, preşcolarii, elevii şi studenţii, cărora să le oferim un cadru 
juridico-instituţional cât mai predictibil în acest domeniu şi o adaptare dinamică a curriculumului şi a programelor de 
învăţământ la cerinţele pieţei muncii, pentru a putea creşte rata de absorbţie a tinerilor absolvenţi.  
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată!  
 

Deputat, 
Radu Vasilică 

 
*** 

 
Traian Vuia – Celebrarea zborului lui Traian Vuia la Montesson 

 
 
Stimaţi colegi, 
Am onoarea să readuc în faţa dumneavoastră numele marelui inventator român, Traian Vuia, cu prilejul celebrării a 
107 ani de la efectuarea primului zbor mecanic. 
1. Înfăptuirea zborului mecanic cu un aparat mai greu decât aerul constituia, pe la sfârşitul secolului 
XIX – începutul secolului XX, o adevărată fascinaţie. Cel dintâi care s-a ridicat de la sol, numai prin forţa 
motorului său, realizând întâiul zbor mecanic din teoria tehnicii mondiale, a fost, în 1906, un bănăţean: 
Traian Vuia.  
„Nu este o exagerare vorbind de aviaţiune la noi. Dar... nu trebuie să uităm niciodată, şi simt o mare mulţumire 
sufletească aducându-mi-o aminte, că cel dintâi aviator care s-a ridicat cu propriile sale mijloace (de bord) de la 
pământ a fost un român: TRAIAN  VUIA. De la primul zbor al lui Traian Vuia, în 1906, au trecut ani, şi de 
atunci aviaţiunea a făcut progrese” spunea Aurel Vlaicu, considerând primul zbor al omului (zborul românului 
Traian Vuia), la 18 martie 1906, un record istoric absolut. 

Traian Vuia s-a născut în 1872, în localitatea Surducul-Mic, astăzi comuna Traian Vuia, din Colegiul pe care îl 
reprezint. Încă din anii copilăriei, T. Vuia a fost fascinat de ideea de zbor. Şi-a improvizat un atelier, unde au prins 
contur tot felul de ”jucării” destinate zborului. 
Între 1884-1892, Traian Vuia s-a aflat la Lugoj, unde a urmat studiile liceale. În această perioadă a construit mai 
multe modele de aparate de zbor (machete), de tipul zmeelor. Cunoscător al limbilor maghiară şi germană, Vuia 
devine un adevărat minitehnic construind mecanisme pe care şcoala nu le are în dotare, chiar şi o locomotivă de tren 
în miniatură, pusă în mişcare de forţa aburului. Într-o cuvântare ţinută la Academia Română, în anul 1954, Petru 
Groza face afirmaţia că: ”...auzeam vorbindu-se în familie că exista un licean la Lugoj, (...), care vrea să zboare şi 
care mereu construia modele de avioane.” 
La Paris, pe 17 august 1903, i se eliberează brevetul pentru invenţia sa, ”Aeroplanul automobile”. Vuia a început 
construcţia ”Aeroplanului automobile”, în toamna anului 1903, după unii istorici, la începutul anului 1904, după alţii. 
Avionul realizat de el era primul din lume care, datorită roţilor pneumatice, urma să obţină o viteză orizontală, rulând 
pe sol, viteză care să permită executarea de către pilot a desprinderii acestuia de pământ, realizarea zborului şi 
aterizării. Acest eveniment s-a petrecut la 18 martie 1906, pe câmpul de zbor de la Montesson. Zborul este descris pe 
larg în revista ”L'Aerophile”: ”...Aparatul se ridicase la circa 1 metru înălţime şi a parcurs cam 12 m în aer”. Toate 
calculele inventatorului român se dovediseră corecte. Toate îndoielile erau înlăturate. Toţi scepticii aveau să 
amuţească. Un cunoscut istoric al aviaţiei avea să scrie peste decenii: „Traian Vuia a făcut ca bătrîna Europă să se 
deştepte. El este primul în timp” (René Chambe). 
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Soluţia savantului român a schimbat cursul evoluţiei aeronauticii mondiale, fiind adoptată de către ceilalţi pionieri ai 
aviaţiei, aflaţi în Franţa în acea perioadă, martori oculari ai experimentelor şi zborurilor sale. Traian Vuia a jucat un 
rol crucial în reorientarea creaţiei tehnice aeronautice către soluţii elaborate ştiinţific, care au dus la efectuarea 
primelor zboruri din lume cu aparate mai grele decât aerul, propulsate cu mijloace proprii de bord.  
Înainte de zbor a fost visul zborului. Pe parcursul întregii existenţe a omenirii, el a căutat să se materializeze, dar nu a 
putut prinde viaţă decât în basme şi mituri populare. Dar a venit o zi când “toate zilele scurse s-au adunat ca într-un 
golf în această zi de spaţii imense”, după cum însuşi marele inventator a conchis. 
Mulţumim celor care nu l-au uitat şi, în memoria numelui său, să avem în vedere sprijinul pentru obiectivele 
investiţionale de interes pentru localitatea Traian Vuia, cea care l-a dat lumii pe reputatul om de ştiiinţă! 
Stimaţi colegi, să sprijinim orice iniţiativă, publică sau privată, care contribuie la promovarea şi dezvoltarea 
domeniului ştiinţei şi tehnicii, a lărgirii cunoaşterii! Să aducem omagiu marelui inventator român, să ne mândrim cu 
acest compatriot de geniu!  
Cu prilejul împlinirii a 107 ani de la efectuarea, de către Traian Vuia, a primului zbor autopropulsat cu un aparat mai 
greu decât aerul va avea loc prima ediţie a Simpozionului Traian Vuia - Pionier al Aviaţiei Mondiale. Manifestarea 
ştiinţifică este organizată de către Muzeul Banatului Timişoara, în colaborare cu Primăria Municipiului Lugoj, 
Primăria Comunei Traian Vuia şi Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii - filiala Timişoara, sub 
egida Consiliului Judeţean Timiş. 
 

Deputat, 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
Revizuirea Constituţiei, un act clarificator 

 
Revizuirea Constituţiei care se pregăteşte a se face în acest an reprezintă un act clarificator şi reparator pentru 

ceea ce se încearcă a fi confuz în acest moment în mintea băsismului. Având în vedere că se insistă pe rezultatele 
unui referendum îndelung contestat, cel din noiembrie 2009, un referendum făcut de către Băsescu doar cu motivaţia 
reală a confuzării electoratului pentru câştigarea unor alegeri, făcut pe picior, fără a fi consultat poporul în vreun fel, 
anterior votului, viitoarea Constituţie, fiind supusă de asemenea unui referendum, va clarifica dacă poporul va dori 
sau nu introducerea rezultatului fostului referendum în legea fundamentală. Să ne amintim că, pe de-o parte, dacă era 
aşa de hotărât cum declară acum, întrucât avea pârghiile necesare, Băsescu putea lua toate măsurile ca să se aplice 
rezultatul referendumului din 2009, iar pe de altă parte, să ne amintim că, la un moment dat, cel care insistă acum atât 
pe acel vot popular a fost la un pas de a renunţa definitiv la el, dacă premierul Ponta, în primul guvern, i-ar fi 
satisfăcut nişte doleanţe. Deci, prin referendumul pentru validarea viitoarei constituţii, vom lămuri astfel dacă 
poporul va arăta că a fost înşelat în noiembrie 2009 dar şi-a dat seama de eroare şi a revenit, sau dacă doreşte 
aplicarea rezultatelor înşelătorului scrutin – votarea (sau nevotarea) Constituţiei va arăta voinţa poporului, lămurind 
odată pentru totdeauna până şi pe Băsescu asupra acestui punct de vedere, care o ţine ca gaia-maţu’, într-un bruiaj 
total antinaţional. 

Lui Băsescu îi convine însă actuala constituţie, care l-a ajutat să devină un zeu în carne şi oase, şi doreşte să 
îşi perpetueze avantajele „divine” ale funcţiei. Din discursul său de joi, am văzut şi un set de propuneri, unele 
raţionale, fezabile, altele făcute după principiul că şi iadul e pavat cu bune intenţii, fiind adevărate bombe cu efect 
întârziat. Este însă penibil ca să vezi cum vorbeşte despre voinţa poporului român suveran pe unul care nu dă două 
parale pe acest popor, lucru atât de bine reliefat la ultimul referendum, când 90% din popor i-a zis să se ducă acasă, 
iar el a devenit din preşedinte – guvernator al U.E., S.U.A. şi Curţii Constituţionale! 

Iarăşi un lucru aiuritor pe care l-a zis Băsescu în discursul său: „majoritatea nu este deasupra legii”. 
Interesant cum uită subit guvernatorul că, într-o democraţie, majoritatea face legea, după cum tot majoritatea o 
modifică, dacă legea nu mai corespunde scopului pentru care a fost creată! 

Băsescu a mai făcut o mare greşeală în vizita la Academia Română: a plecat imediat ce a terminat ce avea de 
zis, uitând că acest înalt for este unul de dezbatere, nu de diktat! Băsescu însă a dat edictul şi-a plecat! Dar astfel a 
arătat şi ce a înţeles Băsescu din democraţie, deşi vorbeşte cică în numele ei. Prin analogie, la fel face şi cu legea: 
vorbeşte despre ea, însă o tratează ca pe democraţie – doar cum îi convine, răstălmăcind-o în funcţie de interesul 
propriu! După cum s-a văzut, Băsescu preferă menţinerea bicefalismului asupra guvernului, încercând ca să îşi 
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menţină şi întărească deciziile asupra guvernului, cerând să fie implicat în situaţiile de remaniere. Da’ de implicarea 
guvernului în remanierea staff-ului de la Cotroceni, de ce nu zice nimic? Că şi pe-acolo ar putea fi curăţate nişte 
lucruri – a ne aminti doar scandalurile din Institutul Cultural Român, diriguit la acele momente penibile de către 
Horia Roman Patapievici asupra cărora singurul care putea să le pedepsească sau să le oploşească a fost Băsescu, dar 
acesta a preferat punerea capacului pe oală, în ciuda reprezentării catastrofale a naţiei române făcută de ICR… 

N-am auzit însă nimic despre o propunere de profesionalizare Curţii Constituţionale, lăsând-o tot un 
organism politico-juridic, care să stea în continuare la îndemâna cui e mai şmecher şi care face mai bine pe surdul... 

Sunt pozitive propunerile de neparticipare a preşedintelui la CSM (singurul de altfel care şi-a făcut un prost 
obicei din a-şi permanentiza conducerea şedinţelor CSM fiind Băsescu, chiar dacă nu are obligativitatea în acest sens, 
legea zicând doar că poate să, nu că trebuie să…), votul public al CSM şi răspunderea magistraţilor, a dat însă şi o 
grămadă de bomboane otrăvite. Cel mai rău este că actuala constituţie, nu foarte proastă, a fost siluită grav de către 
Băsescu, acesta fiind, în primul rând, motivul pentru care trebuie modificată, pentru repunerea sa pe făgaşul normal. 

 
Deputat, 

Laurenţiu Nistor 
 

*** 
 Interpelări 

 
 
Adrestă domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Radu Vasilică 
Obiectul interpelării: verificarea urgentă a legalităţii unor tăieri de pădure din judeţul Argeş 
 
 
Stimate Domnule Ministru,  
 
Doresc să vă semnalez o situaţie îngrijorătoare legată de tăierile masive de pădure din câteva localităţi ale Colegiului 
nr.6 din judeţul Argeş, pe care îl reprezint în Parlamentul României, având însă convingerea că astfel de evenimente 
se întâmplă şi în multe alte zone ale ţării.  

Tăierile masive de pădure, la ras în majoritatea cazurilor semnalate (pe care le-am constatat personal în 
deplasările mele în teritoriu), au avut loc sau sunt în desfăşurare în următoarele zone:  

- Comuna Sălătrucu: o suprafaţă de circa 100 ha în UP III Sălătruc – parcelele 1, 2 şi 143-145, dar şi 
suprafeţe din UP IV Iaroslave – parcelele 35-44 şi UP V Negoiu; subliniez că tăierile la ras continuă cu alte 13 ha în 
UP III Sălătruc, parcelele 143 şi 147, executate de către reprezentanţii firmei S.C. Aromet Stand Prod SRL cu sediul 
în comuna Corbi, judeţul Argeş, marcările, suspecte de încălcarea prevederilor legale, fiind făcute de către Ocolul 
Silvic Clăbucet din judeţul Vâlcea;  

- Comuna Şuici: UP II Cepari – suprafeţe de peste 25 ha pe Valea Podenilor, parcelele 128-129, 287, dar şi 
parcela 66;  

- Comuna Cepari: UP II Cepari, parcela 79, pădure tânără, peste 20 ha, unde tăierile continuă şi în prezent.  
Menţionez că în situaţiile respective avem de-a face fie cu tăieri fără drept din păduri aflate în proprietate 

particulară, fie cu marcări executate cu suspiciunea nerespectării integrale a prevederilor legale de către ocoale silvice 
private din judeţul Vâlcea: O.S. Clăbucet, O.S. Valea Oltului. Rog să se verifice dacă au fost respectate în situaţiile 
menţionate prevederile art.108 din Legea nr.46/2008 şi prevederile ordinului 1306/2005.  
Solicit răspuns scris şi verbal. 
 
 

*** 
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Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
De către: deputat Radu Costin Vasilică 
Obiectul interpelării: verificarea urgentă a legalităţii unor tăieri de pădure din judeţul Argeş 
 
Stimată Doamnă Ministru,  
 

Doresc să vă semnalez o situaţie îngrijorătoare legată de tăierile masive de pădure din câteva localităţi ale 
Colegiului nr.6 din Argeş, pe care îl reprezint în Parlamentul României, având însă convingerea că astfel de 
evenimente se întâmplă şi în multe alte zone ale ţării.  
 
Tăierile masive de pădure, la ras în majoritatea cazurilor semnalate (pe care le-am constatat personal în deplasările 
mele în teritoriu), au avut loc sau sunt în desfăşurare în următoarele zone:  
 

- comuna Sălătrucu: o suprafaţă de circa 100 ha în UP III Sălătruc – parcelele 1, 2 şi 143-145, dar şi suprafeţe 
din UP IV Iaroslave – parcelele 35-44 şi UP V Negoiu; subliniez că tăierile la ras continuă cu alte 13 ha în UP III 
Sălătruc, parcelele 143 şi 147, executate de către reprezentanţii firmei S.C. Aromet Stand Prod SRL cu sediul în 
comuna Corbi, judeţul Argeş, marcările (probabil ilegale) fiind făcute de către Ocolul Silvic Clăbucet din judeţul 
Vâlcea;  
 

- comuna Şuici: UP II Cepari – suprafeţe de peste 25 ha pe Valea Podenilor, parcelele 128-129, 287, dar şi 
parcela 66;  
 

- comuna Cepari: UP II Cepari, parcela 79, pădure tânără, peste 20 ha, unde tăierile continuă şi în prezent.  
 
Menţionez că marcările au fost realizate în păduri proprietate particulară, cu suspiciunea nerespectării integrale a 
prevederilor legale, de către ocoale silvice private din judeţul Vâlcea: O.S. Clăbucet, O.S. Valea Oltului,…  

De verificarea legalităţii acestor operaţiuni trebuia să se ocupe Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi 
Vânătoare Ploieşti, în raza căruia se află pădurile din judeţul Argeş. De aceea, vă rog ca verificările suplimentare 
privind realităţile din teren şi a modului în care inspectorii ITRSV şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu să le 
încredinţaţi unui organism ierarhic superior, pentru a asigura obiectivitatea procesului de control. Le solicit echipelor 
de control verificarea actelor de punere în valoare şi a prevederilor amenajamentului silvic din suprafeţele forestiere 
menţionate.  

Vă semnalez, de asemenea, probleme grave în zona împădurită din Nordul judeţului Argeş, la limitele cu 
judeţele Sibiu, Braşov şi Dâmboviţa, cauzate de atacurile masive ale unor dăunători (ipidae), din pricina neigienizării 
corespunzătoare a pădurilor în urma operaţiunilor de tăiere de răşinoase. Vă rog să precizaţi care vor fi măsurile pe 
care le veţi dispune în această privinţă, date fiind riscurile răspândirii dăunătorilor respectivi, fapt ce ar avea efecte 
dezastroase pentru pădurile de răşinoase din zonă.  
Solicit răspuns scris şi verbal. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice 
De către: deputat Ana Birchall 
 
Domnule Vice Prim -Ministru, 

 
Supun atenţiei Dumneavostră problema cu care se confruntă locuitorii satelor Floreşti şi Dealul Secării din 

judeţul Vaslui, în ceea ce priveşte apartenenţa acestor sate la comuna  Alexandru Vlahuţă, comuna situata in 
colegiul pe care il reprezint in Camera Deputatilor. 

 
Satul Floreşti cu o populaţie de 750 de locuitori şi o suprafaţă de 2341 ha teren agricol, sat ce a aparţinut de 

comuna Poieneşti, este administrat din anul 1989 de către comuna Alexandru Vlahuţă. 
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Atestat documentar încă din 1590, Floreşti a fost comună până în anul 1968, când a fost desfiinţat prin Legea 
nr.2/1968, iar toate satele au intrat în componenţa comunei Poieneşti. 

Prin Legea nr. 2/1989 comuna Poieneşti a fost desfiinţată, satele componente fiind arondate comunelor Laza 
şi Alexandru Vlahuţă (satele Floreşti şi Dealul Secării) şi tot atunci toate documentele cu privire la populaţia şi 
terenurile celor două sate sunt predate Primăriei Alexandru Vlahuţă, unde se găsesc şi în momentul de faţă. 

Prin aceeaşi lege a fost înfiinţată comuna Laza-Poieneşti, moment în care locuitorii satului Floreşti au 
întocmit un memoriu, prin care au cerut ca satul să aparţină administrativ de comuna Alexandru-Vlahuţă. 

Prin Decretul-lege nr. 38/1990 a fost reînfiinţată comuna Poieneşti însă satul Floreşti a rămas administrativ la 
comuna Alexandru Vlahuţă, la presiunea locuitorilor satului Floreşti. 

Interesele economice şi culturale ale locuitorilor satului Floreşti sunt strict legate de comuna 
Alexandru Vlahuţă şi de zona Bîrladului datorită transportului pe tot timpului anului şi totodată, obiceiurilor 
similare cu cele de pe Valea Similei. 

În luna ianuarie a anului 1990, conform protocolului înregistrat la nr. 42 din 30.01.1990, a avut loc predarea 
arhivelor satelor Floreşti şi Dealul Secării de către comuna Alexandru Vlahuţă către comuna Poieneşti, dar ca urmare 
a cererilor locuitorilor din cele două sate, arhivele sunt din nou predate comunei Alexandru Vlahuţă prin Deciza nr. 
43 din 17 februarie 1990, semnată de primarul comunei Poieneşti, Creişan Popescu şi de către secretarul judeţului 
Vaslui. 

În urma acestei predări, toate instituţiile judeţului Vaslui au pus în aplicarea Legea nr. 18/1991 privind fondul 
funciar pentru satele Floreşti şi Dealul Secării, către comuna Alexandru Vlahuţă, astfel se face o nouă hartă cadastrală 
unde suprafaţa terenului celor două sate este inclusă în suprafaţa comunei Alexandru Vlahuţă, motivând adresa nr. 
1734/09.09.2010 unde suprafaţă comunei Alexandru Vlahuţă creşte, iar suprafaţa comunei Poieneşti scade. 

Pe baza noii hărţi cadastrale sunt întocmite şi eliberate titluri de proprietate, documentaţii cadastrale, 
dar instituţiile abilitate nu au actualizat harta cadastrală a comunei Poieneşti, astfel încât suprafaţa celor două 
sate apare scriptic şi la comuna Alexandru Vlahuţă şi la comuna Poieneşti. 

În vederea clarificării acestui aspect, locuitorii satelor Floreşti şi Dealul Secării au strâns semnături pentru 
menţinerea celor două sate la comuna Alexandru Vlahuţă şi pentru organizarea unui referendum. 

În anul 2005 a fost organizat un referendum, care a avut ca obiectiv principal trecerea satelor Floreşti 
şi Dealul Secării de la comuna Poieneşti la comuna Alexandru Vlahuţă; la acest referendum au participat 1323 
din totalul de 1361 alegători prezenţi la vot care au fost de acord cu trecerea celor două sate la comuna 
Alexandru Vlahuţă , obţinându-se un procent de 97%, dar care nu a putut fi validat întrucât alegătorii 
comunei Poieneşti nu s-au prezentat la vot, înregistrându-se un absenteism total. 

Satele Floreşti şi Dealul Secării au rămas de facto la comuna Alexandu Vlahuţă şi de iure (de drept) la 
comuna Poieneşti, aceasta constituind o grava problemă administrativă.   

Din anul preluării celor două localităţi şi până în prezent, sumele cuvenite pentru buna desfăşurarea a 
procesului de învăţământ nu au fost alocate întrucât aceste sume au fost repartizate comunei Poieneşti, iar susţinerea 
financiară pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ  a fost asigurată din bugetul Consiliului Local al 
comunei Alexandru Vlahuţă care a efectuat de asememenea şi lucrări de reabilitare şi întreţinere a drumurilor săteşti. 

De asemenea, menţionăm şi existenţă unui proiect privind construirea unei grădiniţe cu două săli de clasa în 
localitatea Floreşti, comuna Alexandru Vlahuţă prin Ministerul Învăţământului. 

Plata subvenţiilor pentru agricultură se realizazeă cu dificultatea deoarece comuna Poieneşt, care are statistic 
în componenţă şi satele Floreşti şi Dealul Secăriii aparţine de Centrul local APIA Vaslui, iar comuna Alexandru 
Vlahuţă care administrază efectiv cele două sate, aparţine de Centrul local APIA Bîrlad. 

Începând cu anul 2012 s-au efectuat verificări din partea diverselor instituţii, fiind sancţionate persoanele 
care deţin Întreprinderi Individuale sau sunt Persoane Fizice autorizate, cu acte emise pe comuna Alexandru Vlahuţă 
pe motiv că nu au sediitle pe comuna Poieneşti, judeţul Vaslui. 

În ceea ce privşte domiciliul cetăţenilor, menţionăm faptul că aceştia deţin acte de stare civilă eliberate 
de SPCLEP Bîrlad pe comuna Alexandru Vlahuţă, astfel locuitorii satului Floreşti având cărţi de identitate cu 
domiciliul în comuna Alexandru Vlahuţă. 

De asemenea, locuitorii satului Floreşti sunt înscrişi la medicul de familie din Alexandru Vlahuţă, iar 
serviciile medicale le primesc la punctul sanitar amenajat de către Primăria Alexandru Vlahuţă, în centrul satului 
Floreşti. 

Serviciile de ordine şi linişte publică sunt asigurate de agenţii de poliţiei de la postul de poliţie din comuna 
Alexandru Vlahuţă. 
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Menţionăm faptul că pe ruta Floreşti-Alexandru Vlahuţă traficul nu este întrerupt, spre deosebire de ruta 
Floreşti-Poieneşti în care în perioada noiembrie – aprilie, nu circulă maşinile.  Precizăm faptul că toate demersurile 
cu privire la stabilirea apartenenţei satelor Floreşti şi Dealul Secării au fost înaintate de către comuna Alexandu 
Vlahuţăla toate instituţiile din România, dar toate au invocat CODUL SIRUTA şi nu au pus accentul pe voinţa 
locuitorilor celor două sate sau pe aspectele legate de aşezarea deografică din cele două sate . 

În acest contex, vă rog domunle Vice Prim- Ministru să analizaţi soluţionarea problemei cu care se confruntă 
locuitorii celor două sate, si totodata posibilitatea ca satele Floreşti si Dealul Secarii să apaţină de Comuna Alexandru 
Vlahuţă. 

 Anexez documentele clarificatoare care sustin cele relatate mai sus. 
 
 

*** 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 

 
 
Respectarea termenului de transpunere a Directivei Uniunii Europene de combatere a întârzierilor la plata în 

tranzacţiile comerciale 
 

 
Stimate domnule ministru, 
 
În câteva zile, va expira termenul de transpunere în ţara noastră a Directivei europene 7/ 2011 care priveşte 
combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale, aşa cum a fost ea adoptată pe data de 16 
februarie 2011 pentru a fi aplicată, începând cu 16 martie 2013, tuturor plăţilor efectuate ca remuneraţii pentru 
tranzacţii comerciale, impunând existenţa unor termene specifice ale plăţii facturilor şi dreptul la despăgubire în cazul 
întârzierii efectuării plăţilor în toate tranzacţiile comerciale, fie ele întreprinderi sau autorităţi publice. 
Atât pentru cei pe care îi reprezint în Parlamentul României, cât şi pentru toţi cei interesaţi, redau din menţiunile 
respectivei Directive europene: 
• Garantarea din partea statelor membre a unui termen de plată de 30 de zile de la facturare pentru o autoritate 
publică, în caz contrar, perceperea unei dobânzi de întârziere, fără necesitatea notificării; 
• Termenul de plată stabilit în cazul întreprinderilor nu trebuie să depăşească 60 de zile, cu excepţia cazurilor în care 
clauzele contractuale referioare la aceasta sunt diferite şi nu sunt vădit inechitabile faţă de creditor care este 
îndreptăţit la perceperea unei dobânzi pentru întârzierea plăţilor fără necesitatea notificării; 
• Compensaţia fixă pentru costurile de recuperare este de 40 de euro, în plus, creditorul fiind îndreptăţiţ să solicite 
despăgubiri  de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare ce depăşesc compensaţia fixă; 
• Posibilitatea obţinerii unui titlu executoriu inclusiv prin procedură de urgenţă şi indiferent de suma datorată în 
termen de 90 de zile calendaristice de la înaintarea acţiunii creditorilor sau de la solicitarea adresată instanţei sau altei 
autorităţi competente, condiţia fiind ca suma datorată sau aspecte ale procedurii să nu fie contestate. 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte vă rog să îmi comunicaţi modul în care această Directivă 
europeană a fost transpusă în România, dacă ţara noastră a respectat termenul de transpunere,  principalele greutăţi pe 
care autorităţile române responsabile transpunerii Directivei le-au întâmpinat, cât şi cauzele acestora. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 6 - 2013 săptămâna 11 – 15 martie 

2013  

 

74

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Copiii din România mor din lipsa banilor şi a specialiştilor 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Cu ocazia Conferinţei de bilanţ a campaniei pentru reducerea mortalităţii infantile "Bun venit pe lume", iniţiată de 
către “Salvaţi Copiii România”, aţi declarat următoarele: 
 "În România, se nasc anual circa 2.000 de copii cu probleme cardiace şi care ar avea nevoie de intervenţii 
chirurgicale pe inimă. Din păcate, România nu poate să rezolve decât circa 200 de cazuri, şi acelea la Târgu Mures, în 
majoritate, 99 la sută. Pentru circa 40-50 de cazuri, cu chiu, cu vai, mai găsim nişte bani şi la noi, şi la Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate, să îi trimitem în spitale din străinătate, astfel că unii dintre ei au o şansă mare să se facă 
bine. Dar diferenţa de copii nu mai are nicio şansă. Aceştia sunt sortiţi mortalităţii infantile. (…) Suntem într-un 
moment de reformare a programelor naţionale de sănătate care, până acum, cel puţin aşa cred eu şi nu am argumente 
importiva, au fost făcute din dorinţa de a spune că se face ceva. Nu au fost făcute programe coerente, ale căror 
rezultate să poată fi evaluate. Un exemplu poate fi programul naţional de de chirurgie infantilă".  
Domnule ministru, având în vedere declaraţiile dumneavoastră, cât şi absoluta necesitate a prevenirii mortalităţii 
infantile, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt principalele puncte de reformare a programului de chirurgie pediatrică, astfel încât el să devină unul 
coerent şi, mai ales, aplicabil? 
2. Care este politica ministerului pe care îl conduceţi de încurajare şi de atragere a specialiştilor din domeniul 
chirurgiei pediatrice, astfel încât să se rezolve problema lipsei specialiştilor din acest domeniu? 
3. Care sunt punctele de reformare ale programului "Mama şi copilul", astfel încât acesta să devină un program 
viabil? 
4. Care este politica ministerului pe care îl conduceţi în privinţa susţinerii şi îmbunătăţirii educaţiei parentale din 
România? 
5. Care este lista celor 63 de maternităţi care urmează să fie reabilitate, precum şi termenul propus finalizării 
procesului de reabilitare? 
6. Care sunt dotările de care au beneficiat, în ultimul an, unităţile sanitare cu profil pediatric din judeţul Suceava? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii. 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
            

         
Tema întrebării: 
1. - completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor – republicată; 
2. - indexarea indemnizaţiei acordată  persoanelor cu handicap grav din naştere. 

În momentul de faţă se constată că persoanele înregistrate în diverse grade de handicap, conform Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, întâmpină foarte multe 
probleme, mai ales în ce priveşte egalizarea şanselor, principiu statuat de altfel şi în lege, dar, din păcate, ignorat de 
foarte multe ori. 

O astfel de problemă o constituie lipsa indexării indemnizaţiei lunare, acordată persoanelor cu handicap grav. 
Ultima dată când s-a indexat indemnizaţia lunară de care beneficiază un adult cu handicap grav, a fost în anul 2007, 
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deşi art. 58 alin. (13), din legea sus-amintită, prevede (citez): „Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu 
indicele creşterii preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului.”        

O altă problemă cu care se confruntă persoanele cu handicap grav este aceea că nu se face o diferenţiere între 
persoanele cu handicap grav din naştere şi persoanele cu handicap grav dobândit în timpul vieţii, eventual chiar în 
timpul sau din cauza procesului muncii. 

În primul caz este greu de crezut că handicapul grav din naştere se mai poate ameliora sau vindeca, chestiune 
asupra căreia specialiştii din comisiile de evaluare şi nu numai, ar trebui să se pronunţe în acest sens şi, dacă va fi 
cazul, să trimită Guvernului ori Parlamentului propuneri concrete de amendare a Legii nr. 448/2006, astfel încât 
persoanele cu handicap grav din naştere să nu mai fie purtate periodic pe la comisiile de evaluare. Dacă, însă, 
specialiştii, de care aminteam mai sus, consideră că nu este treaba lor să facă propuneri de amendare a legii, atunci 
Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să vină, cât mai curând posibil, fie 
cu amendamentele necesare la lege, fie cu argumentele de rigoare pentru neamendarea corespunzătoare a Legii nr. 
448/2006. Totodată Ministerul Finanţelor Publice este rugat să ne prezinte care ar fi costurile pentru indexarea 
indemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap grav din naştere. Insistăm asupra acestei categorii, persoane cu 
handicap grav din naştere, întrucât acestea nu beneficiază de alte venituri cum ar fi: pensii, ajutoare sociale şi altele 
asemenea. 
 
                    Doamnă ministru, 
                    Domnilor miniştri, 
   
Consecinţele acestor stări de lucruri afectează, în general, în egală măsură atât persoanele cu handicap cât şi familiile 
sau susţinătorii acestora, transmiţând în acelaşi timp unui număr apreciabil de persoane care, volens-nolens, vin în 
contact cu acestea, o neîncredere tot mai accentuată în puterea statului şi a instituţiilor sale de resort de a rezolva 
astfel de probleme precum şi în justificarea existenţei unor ONG-uri care declarativ luptă pentru drepturile 
persoanelor cu handicap, dar care de fapt nu fac nimic sau fac prea puţin în acest sens. 
Solicit răspunsul dumneavoastră în scris. 
Vă mulţumesc anticipat şi vă asigur de întreaga mea consideraţie. 
 

Deputat, 
Constantin Rădulescu 

 
*** 

                                                                                               
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

În România, se vând inclusiv copiii nenăscuţi încă 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 
Cu maximă stupoare şi îngrijorare, am citit ancheta desfăşurată de ziarul Ring. Potrivit acesteia, a ieşit la iveală faptul 
că, în ţara noastră, există persoane care, din cauza sărăciei crunte în care trăiesc, ajung să facă oferte de vânzare 
pentru bebeluşii pe care îi poartă în pântec, oferte ce ajung la suma de 10.000 de euro. 
 Ştiu că acest caz semnalat de către jurnalişti nu este unul singular sau izolat, de-a lungul timpului, existând 
numeroase astfel de cazuri în care bebeluşi nenăscuţi încă au reprezentat obiectul de negociere pentru persoane de 
diferite etnii sau categorii sociale, motivul cel mai des vehiculat fiind lipsa banilor. 
Domnule ministru, având în vedere acest caz care relatează un act deosebit de grav, cât şi o ameninţare la adresa 
viitorului şi dezvoltării societăţii, vă rog să îmi comunicaţi următorele: 
1. Care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi cu privire la actul semnalat în presă? 
2. Care este numărul cazurilor similare înregistrate în anul 2010, 2011 şi respectiv 2012, defalcat pe judeţe, etnii, 
categorii de vârstă şi categorii sociale; 
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3. Care este politica pe care ministerul pe care îl conduceţi intenţionează să o aplice în vederea prevenirii şi de 
eradicării acestui fenomen? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru energie 
 
 

Energia regenerabilă nu trebuie privită ca un balast, domnule ministru! 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Având în vedere declaraţiile făcute cu ocazia anunţului de modificare a legii privind acordarea certificatelor verzi 
prin care aţi afirmat: "Ştiu că nu este un subiect plăcut (...) nu putem să distrugem industria românească doar de 
dragul energiei regenerabile", vă rog, domnule ministru, să vă argumentaţi şi să vă motivaţi o astfel de afirmaţie ce 
pune în pericol şansele supravieţuirii, dezvoltării şi viitorul energiei regenerabile din România. 
Solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei  
 

Reducerea subvenţiilor pentru energiile regenerabile 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Ministerul pe care îl conduceţi a elaborat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii 220/2008 
privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. 
Ordonanţa în cauză are scopul de a modifica sistemul de subvenţionare a energiei regenerabile, considerată a fi prea 
costisitoare pentru consumatori şi prea profitabilă pentru producători, dorind reducerea numărului şi valorii 
certificatelor verzi, în aşa fel încât să se ajungă la o  scădere a presiunii pe preţul curentului cu 24 milioane de euro în 
semestrul 2 din 2013. 
Aşa cum se arătă în nota de fundamentare a Ordonanţei, se aşteaptă ca impactul certificatelor verzi asupra preţului 
curentului să se reducă la jumătate, în acelaşi timp, reducându-se la 30 de euro pentru un certificat verde valoarea 
maximă de tranzacţionare,  cu menţinerea valorii minime la 27 euro/CV, pentru a nu fi afectată relaţia investitorilor 
cu băncile creditoare. 
 Excepţia pe care o propune proiectul de Ordonanţă a Ministerului Economiei este cea privitoare la marii consumatori 
de energie, astfel încât cei care utilizează mai mult de 1,5 TWh pe an să fie scutiţi de la obligativitatea achiziţionării 
de certificate verzi, scopul fiind acela al “menţinerii competitivităţii economice şi a locurilor de muncă”. 
Statistica din domeniu arătă că, în România, în cadrul industriei energiei regenerabile lucrează aproximativ 4.000 de 
oameni, iar respectivele instalaţii reprezintă aproximativ 10% din capacitatea de producţie a energiei la nivel 
naţional. 
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Domnule ministru, consider această iniţiativă ca fiind binevenită pentru sprijinirea consumatorilor şi scăderea 
gradului lor de împovărare, în acelaşi timp, ca parlamentar şi militant preocupat de viitorul energiei regenerabile din 
România, nu pot să nu ma gândesc cu îngrijorare la şansele de dezvoltare şi supravieţuire a acestui tip de energie. 
Prin urmare, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le întreprindeţi în vederea sprijinirii energiei regenerabile, ca sursă 
vitală pentru asigurarea unor servicii energetice în acord cu un mediu sigur şi sănătos? 
2. Care sunt măsurile de atragere a investitorilor autohtoni şi străini în sectorul energiei regenerabile? 
3. Cum comentaţi declaraţia de săptămâna trecută a preşedintelui Consiliului de Administraţie al RPIA 
(Asociaţia Româna a Industriei Fotovoltaice), domnul Doru Voicu, declaraţie potrivit căreia "Sunt patru miliarde de 
euro care aşteaptă la graniţe să intre în proiecte în România. Probabil că nu vor mai intra. (...) Orice fel de schimbare 
va aduce instabilitate şi lipsa de competitivitate" şi cum intenţionaţi să preveniţi eventuala pierdere a acestor 
investiţii? 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei  

 
Situatia de la S.C. Ductil Steel S.A. Buzau 

 
Stimate domnule ministru, 
 
In ultimele luni am primit la biroul parlamentar teritorial mai multe audiente si petitii de la angajatii S.C. 

Ductil Steel S.A., referitoare la perspectivele pe care le au in urma schimbarilor survenite in cadrul actionariatului 
care controleaza compania. Unele sesizari au facut trimitere la o declaratie recenta a dumneavoastra, in care spuneati 
ca noii actionari ai Mechel “vor reporni unitatile de la Targoviste si Buzau la inceputul lunii martie, aceste unitati 
reprezentand 80% din capacitatile de productie ale Mechel din Romania. Domnul Chumakov m-a asigurat ca are in 
vedere atragerea de investitii pentru aceste combinate” .  

Intrebarea angajatilor de la Ductil S.A., intrebare la care astept un raspuns lamuritor din partea 
dumneavoastra este daca exista un calendar concret de actiuni in legatura cu repornirea unitatii de la Buzau. In 
masura in care acest calendar exista, va rog respectuos sa mi-l aduceti la cunostinta, pentru a transmite informatiile 
cetatenilor care sunt direct interesati de acestea.      
Solicit raspuns scris. 

 
Deputat, 

Adrian Mocanu 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Blocajul restituirii proprietăţilor trebuie eliminat odată pentru totdeauna! 
 
 Stimaţi colegi, 
 Guvernul USL consideră că problema blocajului restituirii proprietăţilor din România nu mai poate fi 
tergiversată la neasfârşit, ţinând cont şi de faptul că există deja la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nenumărate 
procese pe rol în această privinţă. 
Problema regimului juridic de restituire a proprietăţilor există în România de peste 20 de ani şi, de aceea, noi, atât 
parlamentarii, cât şi Guvernul USL, considerăm că trebuie să punem capăt acestui cerc vicios creat şi întreţinut 
nepermis de mult de către fostele guverne ale PDL!  
Credem că se impune în acest moment regândirea legii restituirii proprietăţilor, în condiţiile în care birocraţia uriaşă 
existentă în prezent, dar şi numărul ridicat de procese la CEDO, fac absolut necesară atât modernizarea, cât şi 
clarificarea acestei legi, dându-i astfel posibilitatea de a-şi transpune într-adevăr efectele juridice.  
Nepăsarea aşa-zişilor foşti guvernanţi de dreapta, care timp de patru ani nu au făcut nici cel mai mărunt gest pentru a 
repune pe făgaşul normal acest subiect, a adus statul român în situaţia în care acesta îşi administrează ineficient şi cu 
mare dificultate fondul imobiliar, fiind practic pus în imposibilitatea de a colecta la bugetul local veniturile cu titlu de 
chirie. 
În actuala formă a legii, acţiunile în evacuare se finalizează prin hotărâre irevocabilă, în cel mai fericit caz, după 2-3 
ani, însă pretenţiile financiare rezultate din ocuparea abuzivă sunt imposibil de recuperat pe motivul că persoana 
fizică sau juridică abuziva se află în incapacitate de plată.  
 În acest fel, bugetul local este prejudiciat pe parcursul acestor ani de încasarea unor venituri bugetare cu titlu de 
despăgubiri.  
Din acest motiv, Guvernul USL îşi propune, prin noua lege, să soluţioneze aceste probleme şi  să reglementeze în 
mod clar modul şi perioada de acordare a despăgubirilor. 
 Mă întreb, ce-i mai califică oare ca fiind de dreapta pe domnul Boc, pe domnul Ungureanu sau pe domnul 
Băsescu dacă, atât timp cât au avut guverne, au tratat dreptul de proprietate cu cea mai mare indiferenţă şi nu au luat 
nicio măsură care să clarifice problemele din domeniul restituirii proprietăţilor? 
  Ba mai mult decât atât, dumnealor ştiau foarte bine faptul că, încă din octombrie 2010, CEDO pronunţase 
prima hotărâre pilot împotriva României, care suspenda practic cauzele asemănătoare de pe rolul CEDO şi obliga 
astfel statul român ca în termen de 18 luni să ia măsuri pentru remedierea problemei retrocedărilor, dar nu au mişcat 
niciun deget în acest sens! 
Sau pardon! Să nu cumva să uităm că a existat, totuşi, o sclipire pe firmamentul guvernărilor PDL: ideea magnifică a 
marelui reformator al dreptei româneşti, domnul MRU, care propunea plafonarea la 15% a despăgubirilor pentru 
casele naţionalizate! Cam la atât se rezumă unicul program de dreapta al stângacilor portocalii, în privinţa garantării 
proprietăţii: la impunerea unor măsuri exclusiv comuniste... 
 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Donţu 

 
*** 
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PNL, partidul dreptei româneşti 
 

Printre obiectivele strategice stabilite de Congresul Partidului Naţional Liberal pentru perioada viitoare se 
numără, printre altele, consolidarea identităţii şi forţei PNL ca partid al dreptei româneşti. Aşa cum este şi firesc, 
Partidul Naţional Liberal este astăzi cel mai mare partid de dreapta din România şi reafirmă ca obiectiv strategic pe 
termen lung reconstrucţia dreptei autentice bazată pe valori şi nu derivată din conjuncturi şi contrazisă de acţiunea 
politică.  

Partidul Naţional Liberal este, aşa cum am mai spus în repetate rânduri, singurul partid istoric care a 
supravieţuit comunismului în toată Europa de Est. De asemenea, PNL este un partid care nu şi-a schimbat niciodată 
numele şi esenţa doctrinei. Partidul Naţional Liberal este singurul partid care a avut şi păstrează o deviză: „Prin noi 
înşine”. Mai mult, în toată istoria postdecembristă, PNL nu s-a abătut niciodată de la drumul său şi nu şi-a abandonat 
niciodată identitatea. Indiferent de formulele politice şi de alianţă pe care le-a ales, într-un context sau altul, 
ataşamentul faţă de valorile liberale a fost întotdeauna nealterat şi neîndoielnic. 

În schimb, în aceşti ultimi ani, membri ai Partidului Democrat (Liberal) au pretins, împinşi mai mult de 
„locomotiva” Traian Băsescu, că reprezintă dreapta şi s-au revendicat declarativ la aceasta. Ce legătură are însă cu 
dreapta distrugerea mediului de afaceri şi sufocarea economiei de către clientela politică? Ce legătură au cu dreapta 
salariile tăiate şi umilirea oamenilor acestei ţări? Dar falimentarea educaţiei şi dispreţul pentru valori? În mod evident 
niciuna. Este oare de dreapta cineva care neagă votul popular ca instrument suprem în democraţie? Evident nu. 
Dreapta este incompatibilă cu acest tip de atitudine, aşa cum dreapta nu înseamnă nici lipsa de preocupare pentru 
problemele profunde ale societăţii, la toate nivelurile sale. 

Să nu uităm însă că, imediat după 1989, primii politicieni români care au avut curajul să se declare „de 
dreapta” (chiar din titulatura partidului) au fost Varujan Vosganian şi Adrian Iorgulescu, cei care au format, zece ani 
mai târziu, Uniunea Forţelor de Dreapta. UFD fiinţează până în 2003 când este absorbită de PNL. Au optat pentru 
PNL pentru că, în mod evident, era singurul partid de dreapta din Parlament în acel moment. De fapt, Partidul 
Naţional Liberal continuă şi astăzi să fie singurul partid autentic de dreapta din România. Iar argumentul puternic 
pentru acest deziderat este faptul că un partid cu adevărat de dreapta este doar acela unde lucrurile au evoluat în mod 
natural, fără salturi bezmetice la ordinul şi dorinţa cuiva!  

De aceea, nu pot să închei fără să-mi exprim convingerea că dorinţa noastră, a liberalilor, de a avea o singură 
forţă de dreapta pe scena politică românească, adică exact ce şi-a dorit Traian Băsescu într-un mod mult mai brutal, 
are toate şansele să se îndeplinească pe parcursul acestui an. 
 

Deputat, 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
Teatrul, un lux, în ziua de azi? 

 
 
Stimaţi colegi, 

Mă-ntreb, deloc la voia întâmplării, dacă pe plaiul românesc teatrul a ajuns deja la stadiul de produs de lux în 
zilele noastre? Din păcate, realitatea ultimilor ani mă-mpinge să cred acest fapt! Deşi acest calificativ pare 
literalmente necruţător, el este cât se poate de îndreptăţit, atâta vreme cât din ce în ce mai mulţi cetăţeni pierd zilnic 
şansa normală de a merge la teatru, din cauza unor aşa-zişi întreprinzători culturali!  

Acest fenomen nefast a luat o amploare fără precedent în special în provincie, unde orice spectacol de gen, 
din Bucureşti, ajunge numai prin intermediari aculturali care impun preţuri imense la bilete, în scopul exclusiv venal 
al obţinerii unui profit excesiv! 

Astfel de nedreptăţi, aş putea spune chiar boicotări ale evenimentelor culturale, se întâmplă totuşi, deoarece  
nu se mai organizează turnee ale instituţiilor publice de profil, care ar fi putut avea un preţ propriu la bilete, mai 
rezonabil şi mai accesibil pentru cât mai mulţi potenţiali spectatori.  
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Din acest motiv, noua modalitate de promovare a teatrului, aceea prin intermediari ad-hoc, are şi un rezultat 
pe măsură: împiedică, la propriu, foarte multe categorii sociale, cum ar fi, şomeri, salariaţi, pensionari, elevi şi 
studenţi, majoritatea având resurse pecuniare destul de reduse, să aibă acces la asemenea manifestări culturale.  

Cele constatate reliefează în mod inevitabil încă o întrebare justificată: cum se mai înfăptuieşte în ziua de azi 
funcţia educaţional-formativă a teatrului autohton?  

Dacă nimeni nu se mai implică, dacă instituţiile responsabile de profil nu iau atitudine, dacă nu există niciun 
fel de preocupare pentru actul cultural şi, implicit, pentru promovarea acestuia, oare cum vom mai reuşi vreodată să 
deturnăm tineretul din sferele gri, în care se afundă un procent mult prea mare?  

Cu alte cuvinte, nu ar fi mai nimerită promovarea şi, bineînţeles, încurajarea tinerilor spre consum cultural, 
ca alternativă la frecventarea excesivă a barurilor, a consumului din ce în ce mai îngrijorător de droguri şi a 
manifestărilor aproape permanente de violenţă, dacă impresarii şi organizatorii de spectacole privaţi n-ar mai cere, în 
mod nejustificat, atâţia bani pe bilete, pentru produse scenice pe care le preiau întrutotul de la teatrele de stat din 
Capitală, fără a avea vreo contribuţie personală de profil? Doar lucrurile sunt cât se poate de clare în această privinţă: 
afişele sunt ale teatrelor de stat, actorii lor joacă aceleaşi lucruri ca la sediu, dar terţii, sub diverse modalităţi 
organizatorice subtile, încasează bani cu nemiluita de la spectatori, din care singura cheltuială este plata modică a 
echipei de actori şi a eventualului personal tehnic însoţitor! Cel puţin, la Piteşti, cam aşa se petrec lucrurile şi cred că 
nu numai aici...  

Oare ar trebui să înţelegem şi să ne resemnăm cu noua, dar trista realitate culturală românească? Adică cu 
aceea că, mai nou, la actul de cultură pot accede de-acum numai cei cu buzunarele doldora? Cele semnalate, dar şi 
toată această nepăsare a celor care ar putea schimba ceva în bine, adică a instituţiilor de resort, faţă de ceea ce se 
întâmplă, mi se pare inadmisibilă şi tocmai de aceea trag acest legitim semnal de alarmă!  

Consider că avem datoria să ne aplecăm şi asupra unei astfel de situaţii, după opinia mea mai mult decât 
îngrijorătoare, imorală şi, poate, chiar ilegală pe alocuri! 

Sunt liberal şi aşa voi rămâne, deci nu am nimic, sub nicio formă, cu iniţiativa privată! Dar cu folosirea 
banului public în profitul nemuncit al unor păcălitori de buzunare, am o problemă, mai ales atunci când foarte multe 
categorii sociale sunt private de cele mai mici forme de bucurie! Sper ca factorii de resort să analizeze cele 
menţionate şi să vină, într-un timp scurt, cu propuneri utile, inclusiv de ordin juridic, pentru soluţionarea adecvată a 
situaţiei prezentate. Sunt lucruri pe care n-avem voie să le neglijăm, dacă tot le putem corecta, deoarece generaţiile 
viitoare ne-ar putea condamna cu asprime... 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Andrei Gerea 

 
*** 

 
Guvernul USL are ca prioritate şi corectarea problemelor din sistemul de sănătate 

 
         Stimaţi colegi, 

În ultimii patru ani, sistemul de sănătate din România a ajuns într-o situaţie extrem de critică, atât din cauza 
politicilor de subfinanţare acută, practicate de fostele guverne ale PDL, cât şi din cauza faptului că foştii guvernanţi 
au tratat, cu o cinică nepăsare, toate disfuncţionalităţile ivite în sistem.  

Din aceste motive s-a putut constata în această perioadă, a ultimilor ani, cum s-au blocat din ce în ce mai 
mult importante programe de sănătate - unele chiar vitale -, deoarece modul defectuos de  efectuare a achiziţiilor nu a 
fost corectat absolut deloc în tot acest timp! De asemenea, o altă problemă de semnalat este cea referitoare la haosul 
financiar fără precedent în care au intrat majoritatea marilor spitale, acestea confruntându-se frecvent cu lipsuri pe 
toate planurile, de la cele mai banale, până la cele de primă urgenţă, necesare efectuării operaţiilor. 

În acest context, aş putea spune tragic pentru pacienţii care au avut de suferit, nu numai din cauza 
problemelor de sănătate, dar şi din cea a proastei gestionări manageriale şi legislative a sistemului de sănătate, cred că 
trebuia de urgenţă modificat modul de efectuare al achiziţiilor practicat până în prezent. Astfel, decizia de a schimba 
procedura achiziţiilor din sănătate va aduce economii semnificative, dar şi soluţii pertinente pentru blocajele apărute 
în cadrul celor mai multe programe de sănătate. Achiziţiile centralizate în sănătate asigură, în primul rând, o scădere 
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semnificativă a preţurilor. Achiziţiile centralizate vor putea aduce economii şi de 600% la unele medicamente 
cumpărate.  

Trebuie menţionat faptul că Guvernul USL, în speţă ministrul liberal de resort, a constatat foarte multe 
deficienţe în procedura achiziţiilor practicată până acum! De exemplu,  între o unitate sanitară şi cealaltă s-au găsit 
diferenţe semnificative la preţul plătit pentru anumite materiale similare, uneori diferenţa fiind de patru-cinci ori. 
Astfel, dacă în unele spitale mănuşile chirurgicale au fost achiziţionate cu 0,14 lei, în altele preţurile de achiziţie au 
ajuns şi la 7,7 lei. Mai trebuie subliniat şi faptul că volumele mici de achiziţii înseamnă interes mic al furnizorilor 
pentru a participa la licitaţii, iar fragmentarea achiziţiilor face ca furnizorii să deţină puterea. Trecerea la un nou 
sistem centralizat va maximiza puterea cumpărătorului, concomitent cu îmbunătăţirea semnificativă a transparenţei si 
posibilitatea supravegherii unui număr mai mic de contracte. 

Un alt beneficiu al sistemului centralizat de achiziţie este asigurarea necesarului de medicamente. Faptul că 
fiecare spital îşi organiza propriile licitaţii a dus la o discontinuitate în livrarea medicamentelor. Multe dintre aceste 
spitale au rămas fără medicamente pe o durată mai lungă de timp fiindcă licitaţiile lor au fost realizate tardiv şi de 
multe ori contestate în mod justificat sau nu.  
  Prin organizarea de proceduri de achiziţie la nivel naţional se urmăreşte şi asigurarea continuităţii în 
achiziţionarea produselor şi serviciilor, calitatea uniformă a produselor şi serviciilor. 
De asemenea, cred că un argument important în susţinerea achiziţiilor centralizate este controlul consumului. Prin 
noua metodă, se va putea observa consumul pe fiecare tip de material, pe fiecare medicament care se află în achiziţii 
centralizate. Acest lucru va duce la sesizarea imediată a consumurilor exagerate şi la monitorizarea unităţilor sanitare 
cu consumuri nejustificate.  

Trebuie specificat şi faptul că licitaţiile naţionale au loc doar atunci când finanţarea provine din fondurile 
Ministerului Sănătăţii şi FNUASS. Astfel, dacă spitalele obţin fonduri direct de la autorităţile publice locale, pot 
organiza licitaţiile ele însele.  

Acest sistem de centralizare a achiziţiilor publice, mai ales pentru materialele sanitare, medicamentele şi 
echipamente este o practică în ţări precum Marea Britanie, Danemarca, Franţa, Italia, Croaţia ori SUA.  

Ministerul Sănătăţii intenţionează să organizeze licitaţii centralizate pentru medicamentele necesare 
tratamentului TBC, HIV/SIDA şi în unităţile de primiri urgenţe şi ATI. De asemenea, se vor face achiziţii pentru 
materialele sanitare tot din sectorul de urgenţă. 

Cred că toate aceste grave probleme, cu care s-au confruntat atât pacienţii cât şi tot personalul medical, nu 
mai pot fi tergiversate la nesfârşit, ci trebuie rezolvate cât mai rapid, pentru a putea reveni la bunul mers al sistemului 
de sănătate românesc, dar şi pentru a le putea asigura românilor un act medical de calitate, comparabil cu cel din 
celelalte state europene! 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Am votat modificările aduse de Guvernul USL Legii Educaţiei! 

 
Stimaţi colegi, 
Săptămâna trecută am aprobat în cadrul Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, comisie din care fac şi 
eu parte,  cea mai mare parte a amendamentelor propuse de către Guvernul USL şi susţinute de către noi, toţi 
parlamentarii partidelor componente ale uniunii.  
Printre amendamentele adoptate de Comisia pentru învăţământ sunt şi cele care se referă la menţinerea clasei a IX-a 
la liceu, precum şi la repunerea în drepturi a educatorilor fără licenţă. 
Astfel, după ce am întocmit şi aprobat în cadrul comisiei de specialitate, raportul Ordonanţei de Urgenţă (OUG) 
92/2012, care modifică Legea Educaţiei Naţionale propusă de fostul ministru, celebrul domn Funeriu, am adoptat 
ordonanţa în cadrul şedinţei de Plen, la votul final,  în Prima Cameră sesizată, Camera Deputaţilor, în data de 5 
martie 2013.  
Modificările propuse şi adoptate de către noi, parlamentarii şi guvernanţii USL, la Legea Educaţiei Naţionale vin în 
contextul în care actuala Lege a Educaţiei prevedea ca în anul 2016, clasa a IX-a să treacă de la liceu la gimnaziu, iar 
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la Evaluarea Naţională ( examenul de capacitate) să se introducă o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi 
ştiinţe. 
Noi credem că bulversarea elevilor, dar şi supunerea lor anuală la tot felul de experimente cauzate de modificările 
dese al structurii învăţământului gimnazial şi al celui preuniversitar trebuie să înceteze, deoarece este deosebit de 
important pentru elevi, ca, încă de la intrarea lor într-un ciclu şcolar, să ştie exact ce-i aşteaptă pentru următorii ani! 
Mai mult decât atât, problema spaţiului ar fi pus încă o dată în dificultate conducerile şcolilor, după ce s-au 
confruntat din plin, în toamnă, cu acest lucru, odată cu introducerea clasei zero. Din acest considerent, am decis acum 
faptul că este necesară rămânerea clasei a IX-a va la liceu.  
O altă modificare pe care am propus-o este cea cu privire la materia transdisciplinară prevăzută pentru Capacitate, 
care nu va mai fi introdusă de acum încolo în cadrul acestui examen. În schimb, elevii vor fi evaluaţi la nivelul clasei 
a VIII-a la încă două materii: o limbă străină şi informatica, aceasta din urmă fiind o materie opţională în momentul 
de faţă.  
De asemenea, am mai lămurit, odată cu modificările adoptate, situaţia educatorilor şi a învăţătorilor.  În acest sens, 
posturile de educator şi învăţător, care nu mai figurau în învăţământul obligatoriu, urmează să fie reintroduse pentru a 
putea  rezolva astfel problema celor 16.000 de cadre didactice cu vechime în domeniu, dar care nu aveau studii 
superioare pentru că terminaseră liceul pedagogic şi intraseră direct în sistem.  
Prin această decizie a noastră, a celor din USL, se rezolvă în acest mod problema celor 16.000 de oameni angajaţi în 
sistem care, din cauza faptului că nu aveau diplome universitare, riscau să fie lăsaţi pe drumuri, doar pentru că fostul 
guvern al PDL dorea ca România să aibă câţi mai mulţi şomeri! Noi credem că este preferabil ca aceştia să fie lăsaţi 
să-şi ducă până la capăt cariera, iar această regulă să li se aplice doar celor care intră în sistem de acum încolo! 
Cred că avem datoria permanentă de a simplifica, dar şi de a moderniza şi perfecta sistemul de educaţie din România! 
A aduce educaţia românească la cele mai înalte standarde, reprezintă un deziderat care trebuie să ne preocupe pe toţi, 
indiferent dacă suntem sau nu politicieni, deoarece investiţia consistentă în educaţie, nu are alt efect mai important, 
decât cel al unei garanţii reale pentru viitorul copiilor noştri! 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Doresc să aduc în atenţia dumneavoastră o problemă ce mi-a fost semnalată în cadrul audienţelor ţinute la Biroul 
Parlamentar din Ploieşti. Este vorba despre indemnizaţia acordată persoanelor cu handicap, conform art. 58 din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Conform acestui articol, orice 
persoană cu handicap beneficiază la cerere sau din oficiu de indemnizaţie lunară în cuantum de maxim 260 lei. 
Exceptând faptul că acestă sumă este puţin spus insuficientă pentru asigurarea unui trai decent, în ultimii ani nu a fost 
indexată anual, conform art. 58 alin. (13), cu indicele creşterii preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului.  
Mai mult decât atât, în lege nu există nici o diferenţiere între persoanele cu handicap dobândit şi persoanele cu 
handicap din naştere, indemnizaţia fiind acordată în acelaşi cuantum pentru ambele cazuri. Consider că o astfel de 
diferenţiere este necesară, legea trebuind să facă o distincţie clară între persoanele cu handicap dobândit şi cele cu 
handicap din naştere. Trebuie să ţinem cont şi de necesităţile persoanelor cu handicap din naştere şi ale celor cu 
handicap dobândit înainte de vârsta de 16 ani, vârstă la care se pot angaja din punct de vedere legal, întrucât în cazul 
acestor două categorii de persoane, indemnizaţia acordată în baza Legii nr. 448/2006 constituie unica sursă de venit 
lunar, comparativ cu categoria persoanelor cu handicap dobândit după vârsta de 16 ani, ce pot beneficia şi de alte 
venituri, spre exemplu pensie de invaliditate. 
Stimaţi colegi, trebuie să ţinem cont de aceste aspecte, să nu uităm că o persoană cu handicap grav din naştere sau o 
persoană cu handicap grav dobândit înainte de vârsta de 16 ani nu va putea munci niciodată, aceste persoane fiind  
condamnate să trăiască toată viaţa doar din indemnizaţia de handicap, fără nici o posibilitate de a-şi spori veniturile, 
să ţinem cont că din cele aproape 700000 de persoane cu handicap din România, 10% sunt persoane cu vârsta de 
până în 16 ani. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 6 - 2013 săptămâna 11 – 15 martie 

2013  

 

83

Având în vedere cele relatate, consider că trebuie să luăm atitudine, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a 
crea un cadru legal din care această situaţie nedorită să dispară în spiritul respectului şi consideraţiei faţă de 
persoanele cu handicap.     
 

Deputat, 
Paul Drumbrăvanu 

 
*** 

 
Trebuie să privim indexarea pensiilor ca pe o reuşită a actualului Guvern şi să sperăm la o viitoare 

îmbunătăţire a situaţiei 
 

În anul 2012, în România se înregistrau aproximativ 5,5 milioane de pensionari. Acesta este numărul de 
cetăţeni nedreptăţiţi de către guvernul trecut şi privaţi de dreptul de a avea veniturile indexate pentru 2 ani 
consecutivi.  

Legea nr. 263/2010 le garanta pensionarilor o indexare anuală a pensiilor egală cu 100% din rata medie 
anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut. Cu toate acestea, 
indexarea pensiilor a fost îngheţată în anul 2011 şi reluată abia acum, în 2013, de către actuala putere, prin Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 1/2013. Aşadar, mă declar mulţumit de hotărârea luată şi mă simt mândru că fac parte dintr-un grup de 
oameni politici corecţi şi responsabili. Apreciez şi susţin eforturile neîncetate ale actualei puteri de a remedia 
nedreptăţile din trecut şi consider că acest prim pas făcut prin majorarea pensiilor cu 4% este doar începutul unor 
serii de măsuri ce vor aduce nivelul de trai din România cât mai apropape de cel din Uniunea Europeană. 

Mai mult decât atât, sunt încrezător în politicile pe care Guvernul le va adopta pe viitor referitoare la situaţia 
pensionarilor români. Având în vedere faptul că un număr considerabil de cetăţeni pensionaţi nu-şi pot asigura un trai 
decent, sunt convins că actuala putere va lua măsuri progresive de ameliorare a situaţiei. Una dintre ideile cu care aş 
fi de acord să votez ar fi indexarea regresivă a pensiilor. Acest lucru s-ar fructifica prin stabilirea de eşantioane în 
funcţie de venituri şi indexarea lor corespunzătoare. De exemplu, primul eşantion reprezentat de pensiile cele mai 
mici va fi indexat cu un procent mai mare decât următorul eşantion. În acest fel, puterea de cumpărare a celor mai 
dezavantajate clase ale societăţii va creşte, contribuind la dezvoltarea capitalismului românesc.  

In consecinţă, eforturile actualei puteri de a găsi soluţii echitabile pentru pensionarii români trebuie apreciate 
şi încurajate. Prioritizarea aplicării Legii nr. 263/2010 denotă interesul real pe care Guvernul îl are în remedierea 
celor mai grave probleme ale societăţii. De aceea, consider că indexarea regresivă a pensiilor poate reprezenta un 
următor pas important în dezvoltarea unei societăţi bazate pe corectitudine, egalitate de şanse şi transparenţă.  

 
Deputat, 

Sorin Teju 
 

*** 
 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
 
Având în vedere faptul că reprezint un colegiu preponderent rural în Parlamentul României, cu populaţie angrenată în 
domeniul agriculturii, a creşterii animalelor şi a industriei alimentare, consider că trebuie să iau poziţie referitor la 
ceea ce se întâmplă în presă în ultimele zile. Am constatat că, în ultima perioadă, se duce o campanie în mass-media 
din ce în ce mai agresivă, cu tentă negativă la adresa industriei agro-alimentare. 
  Atrag atenţia că acest lucru dăunează mult economiei româneşti, lovind în  producătorul agricol, în industria 
alimentară, dar şi la nivelul consumatorului din România. Acest tip de campanii pot avea efecte devastatoare pe 
termen mediu: industria noastră va fi la pământ şi pe fondul neîncrederii consumatorilor, vom ajunge să mâncăm 
preferenţial produse din ţări terţe.   
România, prin activitatea desfăşurată de către ANSVSA,  a reuşit să iasă din zona suspecţilor privind trasabilitatea 
alimentelor (a se vedea scandalul cărnii de cal etichetată ca fiind carne de vită), ceea ce nu poate decât să ne bucure şi 
felicit ECHIPA  ANSVSA cu această ocazie. Este un exemplu despre cum ar trebui ca o Instituţie a statului să 
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Protejeze interesul naţional, dar şi despre funcţionalitatea corectă a unui sistem bine pus la punct într-un timp foarte 
scurt, menit să protejeze cosumatorul român, dar şi e cel European! 
Cu toate acestea,  s-a declanşat un scandal naţional şi acest lucru se datorează unor declaraţii lipsite de profesionalism 
din partea MADR referitor la LAPTELE  DE VACĂ infestat cu AFLATOXINĂ . "Au început controalele în 
România. Pe măsură ce facem aceste controale, descoperim noi şi noi lucruri. Sunt câteva situaţii de alertă, ultima 
vizează zona de lapte. S-a identificat lapte care este importat din Ungaria care contine aflatoxina. S-a identificat şi un 
procesator din România cu lapte cu aflatoxina", a spus ministrul Daniel Constantin.  
După multitudinea de articole, emisiuni, reportaje anchetă, difuzate în ultimele 2-3 săptămâni, consecinţa este una 
dureroasă: producătorul român este afectat direct, descurajat,  iar consumatorul este bulversat şi panicat, în consecinţă 
avem premisele unui faliment în linie producător-industrie-consumator . 
Cine doreşte acest lucru ? De ce ? Vă rog să va opriţi ! 
Consider imperios necesară o atenţie deosebită din partea MADR  privind modul de abordare a problemelor din 
rândul fermierilor, activitatea şi susţinerea de care au nevoie, protejarea lor în asa fel încât să nu aibă de suferit.Vă 
rog, acordaţi-le suportul de care au nevoie !  
În ceea ce  priveşte siguranţa alimentelor, sănătatea animală,  să rămână în responsabilitatea ANSVSA,  instituţie 
care, cu profesionalism, a înlăturat suspiciunile privind aşa-zisa fraudare prin falsificare de etichete de către 
operatorii din industria cărnii din ţara noastră. 
Din ce in ce mai mult, apar pe posturile de televiziune persoane dornice de imagine şi care, în necunoştinţă de cauză 
creează isterie în rândul populaţiei cu ştiri care, din punctul meu de vedere, nu sunt bine explicate, persoanele 
respective  nefiind de specialitate, de multe ori ducând în eroare consumatorii. 
Este nevoie de siguranţă, de stabilitate şi de susţinerea fermierului din România şi aşa necompetitiv în raport cu cel 
european, din cauze obiective.  
Fermierii au demonstrat că ştiu să facă agricultură performantă dacă sunt susţinuţi, protejaţi şi au în  fruntea lor 
persoane capabile de a modifica politicile agricole în direcţiile cerute de piaţa natională, dar şi cea  internaţională.  
Îl rog pe d-l Ministru Daniel Constantin să acorde mai mult timp politicilor agricole, strategiilor de interes pentru 
fermierii români, pentru a realizarea unei pieţe sigure în aşa fel încât fermierul român să prospere de la an la an! 
 

Deputat, 
Costel Şoptică 

 
*** 

 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
 

Aş dori să vă amintesc faptul că, în ultimii ani, sume uriase au fost investite de industria producătoare de 
lactate pentru a ne convinge că laptele şi derivatele sale sunt sănătoase! Ba chiar sunt vitale pentru funcţionarea 
optimă a organismului uman! Studiile de specialitate ne arată faptul că laptele rămâne cea mai bună sursă de calciu, 
promovându-l ca veritabil super-aliment. Un aliment-minune pentru sănătate şi longevitate! Şi aşa şi este!  

Să ne amintim, încă odată, dacă mai este cazul, faptul că laptele de vacă susţine creşterea şi dezvoltarea 
scheletului osos şi a musculaturii având de patru ori mai multe proteine, şi de peste şase ori mai multe minerale, decât 
laptele uman.  

Se estimează chiar că organismul nostru reuşeşte să asimileze până la 20% din concentraţia de calciu a 
laptelui de vacă. De asenemea, are un conţinut mare de potasiu, fosfor şi vitamine, cum este vitamina D sau vitamina 
A.  

Am făcut această introducere, dacă mai era nevoie, ca să ne fie extrem de clar ce punem la stâlpul infamiei! 
În cazul în care ne lăsăm realmente antrenaţi în acest scandal al laptelui toxic care a apărut în mass-media în ultimul 
timp creat artificial prin lansarea de declaraţii ale ministrului agriculturii.  

Anunţul a produs deja panică printre consumatorii români, dacă avem în vedere că laptele rămâne unul dintre 
alimentele care detoxifică organismul. Precedentul a fost deja creat în Serbia, unde scandalul laptelui toxic, acest 
veritabil Milk-gate, a făcut ca, pe străzile din Serbia, să curgă… lapte şi fiere! Acolo, nemulţumiţi de măsurile 
adoptate de autorităţi în scandalul laptelui toxic, fermierii au ieşit în stradă unde au deversat mii de litri de lapte în 
faţa clădirilor oficiale.  
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Şi, de fapt, cum ne propunem să acţionăm acum? Să repetăm episodul scandalului laptelui toxic din Serbia? 
De pe urma căruia ungurii şi bulgarii au profitat cu vârf şi îndesat? Adică, în condiţiile în care procesatorii de lapte 
din Serbia nici nu au mai vrut să audă de laptele din producţia locală, după ce s-a descoperit un nivel de aflatoxină 
peste limitele admise, aprovizionarea s-a mutat în Ungaria şi Bulgaria. Iar fermierii locali au rămas să se confrunte 
singuri cu pierderile materiale şi imaginea ştirbită de anunţurile alarmiste care au băgat panica printre consumatori. 
Iar pierderile au fost, în acest caz, de-a dreptul uriaşe. În doar câteva săptămâni de la izbucnirea scandalului, 
comenzile provenite de la procesatori au scăzut cu 50%, iar consumul general de lapte a scăzut cu 90%! 

Asta ne dorim să se întâmple şi în Romania? Cu crescătorii noştri de animale? La fermele noastre care sunt în 
al cincilea an consecutiv de criză economică? 
Fermierii români tratează deja acest scandal al “laptelui toxic” drept un subiect “fabricat”. O dată, de către 
importatorii de lapte şi în al doilea rând, de către companiile de lactate străine, care vor să îi scoată de pe piaţă. Un 
scandal întreţinut însă şi de politicienii care se lasă, din păcate, corupţi de lobby-ul acestora. Politicieni pe care 
crescătorii de animale îi acuză acum de…dezinformare!  
În cazul aflatoxinei la care se face trimitere în acest scandal al laptelui toxic, a ajuns între timp şi în România. 

Se pare că vinovat de contaminarea laptelui ar fi nutreţul folosit la hrana vitelor. Aflatoxina este produsă de 
ciupercile Aspergillus, care pot coloniza cerealele folosite ca nutreţ în perioada recoltării sau depozitării, iar seceta 
favorizează apariţia acesteia. Şi ştim foarte bine că ţările europene s-au confruntat în 2012 cu una dintre cele mai 
severe secete din ultima jumătate de secol. Facem un apel la decenţă, fără a se mai folosi anunţuri alarmiste care să 
creeze panică printre procesatori şi consumatori, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul scandalului cărnii de cal care s-a 
demonstrat că nu provenea din România. În ultimul timp, ţara nostră a devenit o ţintă a scandalurilor mediatice care 
fac rău exporturilor produselor româneşti. Astfel încât, după precedentul  înregistrat în Serbia, ar fi bine să nu se 
aducă în pragul falimentului şi una dintre puţinele industrii româneşti care supravietuieşte încă!   
 
 

Deputat, 
Dumitru Verginel Gireadă 

 
*** 

 
Majoritatea USL din Parlamentul României şi-a asumat odată cu câştigarea alegerilor, una dintre cele mai 

importante misiuni de lucru: modificarea Constituţiei, astfel încât aceasta să fie în acord cu realităţile pe care le 
traversează cetăţenii şi statul român.  

Rescrierea legii fundamentale începe printr-o amplă dezbatere publică, în care sunt implicaţi nu doar actorii 
politici, ci şi opinia publică, societatea civilă şi specialiştii consacraţi în domeniu.  
Acest demers trebuie să pornească de la câteva lecţii extrem de importante pe care, noi toţi, le-am învăţat în ultimii 
patru ani.  

În primul rând, nu trebuie să uităm că în tot acest răstimp, România a trecut printr-o stare de conflict major în 
care puteri importante ale statului – Executivă, Legislativă sau Judecătorească – s-au aflat în situaţii contradictorii. 
Reforma statului, atât de mult clamată de către Preşedinte Băsescu, trebuie să treacă de la declaraţiile de intenţie, la 
acţiuni concrete. Astfel, este imperios necesar să se elimine situaţiile conflictuale între puterile statului, pentru că 
altfel, veşnicul perdant este cetăţeanul român.  

În egală măsură nu trebuie să uităm, că prin acest demers trebuie să ne asumăm lucruri cu adevărat 
importante care preocupă societatea românească. Este nevoie să introducem un cadru care să ofere predictibilitate pe 
marile domenii de interes – social, economic sau electoral – cu legi care nu schimbă peste noapte regulile jocului. 
Definirea clară a responsabilităţilor şi a atribuţiilor ce revin pentru fiecare formulă instituţională şi actor de decizie 
publică ar trebui să fie un punct obligatoriu în cuprinsul noii Constituţii.  

De asemenea, este nevoie să întărim responsabilitatea aleşilor faţă de cei care i-au ales. În momentul de faţă 
un parlamentar care este ales pe listele unui partid îşi termină mandatul trecând, uneori, prin întreg spectul politic, 
astfel încât cetăţeanul nu numai că nu se mai simte reprezentat, dar se poate trezi în situaţia în care votul său a fost 
deturnat chiar către cei pe care îi consideră adversari politici.  

Toate acestea sunt doar câteva dintre marile principii de la care ar trebui să pornească procesul de revizuire a 
Constituţiei. Dezbaterile pe temea legii fundamentale ar trebui să fie purtate în interesul stric al cetăţeanului şi 
statului român, lăsând în urmă conflictele şi interesele politice secundare. 
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Deputat, 

Daniel Iane 
 

*** 
 

Energia verde – afacere pentru unii, povară pentru alţii! 
 
 

Energia verde sau altfel spus energia regenerabilă este mai puţin cunoscută publicului larg, deşi există şi s-a 
dezvoltat de ceva vreme pe piaţa românească. Şi cum culoarea verde pare că dă, în ultimul timp, substanţă şi 
legitimitate oricărui produs din România (mai puţin în cazul PDL, căruia trecerea de la portocaliu la verde nu i-a priit 
deloc şi nu a păcălit pe nimeni anul trecut), am putea crede, şi în cazul energiei regenerabile, că efectele sunt pozitive 
pentru societate într-un orizont de timp îndepărtat. 

Aşa şi este, numai că în spatele acestui tip de industrie se află afaceri prospere, care se dezvoltă şi din 
buzunarele cetăţenilor, prin faptul că sunt obligaţi să plătească în factura de energie o cotă parte, din ce în ce mai 
mare în fiecare an, pentru susţinerea energiei regenerabile.  

Povestea înfiinţării şi dezvoltării acestui sistem energetic în România porneşte de la dezbaterea şi adoptarea 
Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European, ce reglementează energiile regenerabile: energia eoliană, energia 
hidro produsă în cantităţi şi unităţi mici, cea fotovoltaică sau de tip biogaz, biomasă. Obiectivele asumate de Uniunea 
Europeană aveau în vedere, la acel moment, o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de anul 1990, 
o creştere cu 20% a eficienţei energetice, precum şi o altă creştere, tot de 20% a energiei din surse regenerabile, toate 
în orizontul anului 2020. 

România a transpus în practică această Directivă prin Legea 220/2008, care prevedea iniţial, într-un calendar 
până în 2020, ponderea energiei regenerabile în totalul producţiei: 8,3% în 2012, 9% în 2013 şi 16,8% în 2020.  

Modificările aduse legislaţiei au ridicat însă aceste procente, ajungându-se în prezent la 12% pentru 2012, 
14% pentru 2013 şi 20% pentru 2020. Aceste măsuri au atras ca un magnet investitorii străini în domeniu, parcul 
naţional de producţie a crescut substanţial în ultimii ani, iar consecinţele s-au transpus şi în facturile consumatorilor 
casnici. 

Astfel, din suma aferentă unei facturi pe care un cetăţean român o plăteşte lunar în 2013 pentru energia 
electrică, un procent de aproximativ 10% este achitat obligatoriu pentru certificatele verzi, instrumentul reglementat 
de stat în scopul încurajării producătorilor de energie regenerabilă. În acest ritm, românii vor ajunge să achite o 
factură de energie mai mare cu 50% în 2020 decât în prezent, aşa cum estimează analiştii şi calculele lor.  

În aceste condiţii, beneficiile energiilor regenerabile devin discutabile din moment ce umflă serios facturile 
cetăţenilor români, riscând să afecteze în viitor nivelul de trai al acestora, şi aşa destul de scăzut în urma unei 
guvernări iresponsabile din perioada 2009-2011. 

Situaţia este dificilă mai ales pentru cei cu venituri modeste, pentru pensionari, care, din banii pentru traiul de 
zi cu zi, pentru medicamente şi achitarea  facturilor în creştere la întreţinere, trebuie să suporte şi cota parte pentru 
certificatele verzi - 10% astăzi, 20% mâine, 50% în 2020 -, rotunjind astfel profiturile şi conturile producătorilor  de 
energie verde. 

Ca atare, energia regenerabilă, deşi profitabilă, riscă să devină o povară pentru consumatori, iar intervenţia 
statului trebuie luată în calcul prin modificarea sistemului de subvenţii şi chiar a legislaţiei.  

Ca atare, îi solicit domnului ministru delegat pentru energie, Constantin Niţă, să fie mai tranşant în problema 
certificatelor verzi, să găsească soluţii legislative în acest sens, eventual prin regândirea schemelor de sprijin şi mai 
ales a procentelor pe care cetăţenii trebuie să le plătească în contul energiei regenerabile, dând astfel certitudinea că 
statul este solidar cu ei şi nu părtaş cu cei care dezvoltă afaceri regenerabile.  
 

Deputat, 
Theodor Nicolescu 

 
 

*** 
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Traian Băsescu va relua în Parlament temele sale propagandistice 

 
Preşedintele Traian Băsescu a solicitat – şi, instituţional, conducerea Parlamentului a acceptat – să se 

adreseze senatorilor şi deputaţilor. Nu trebuie să fi analist politic, pentru a ghici conţinut discursului preşedintelui. 
Cu siguranţă, Traian Băsescu va dramatiza problema Schengen şi va arunca din nou vina pentru menţinerea 

în guvern a unor miniştri pe care domnia sa îi consideră corupţi (nu este pentru prima dată când Traian Băsescu se 
substituie instanţelor de judecată), pe superimunitatea parlamentară (existentă doar în imaginaţia domniei sale şi în 
media care îl susţine) şi, în ultimă instanţă pe ceea ce a inventat şi a transmis Bruxelles-ului propaganda portocalie, 
adică lovitura de stat din 2012. Totodată, Traian Băsescu va reaminti senatorilor şi deputaţilor că este singurul din 
ţară care se pricepe la probleme internaţionale şi că este singurul care ştie ce trebuie făcut. 

Va fi reluată şi tema întârzierii numirii procurorilor şefi (întârziere care i se datorează exclusiv, va pune pe 
tapet imixtiunea politicului – cu aluzie directă sau indirectă la USL -  în „lovitura de la CSM” – o altă temă inventată 
în laboratoarele de intoxicare şi manipulare.  

În sfârşit, Traian Băsescu va cere senatorilor şi deputaţilor să pornească revizuirea Constituţiei de la 
rezultatele referendumului din 22 noiembrie 2009.  

Acestei probleme merită să-i acordăm o atenţie ridicată. Toată lumea ştie că referendumul din 22 noiembrie 
2009 a fost organizat în scop propagandistic de Traian Băsescu pentru a-şi maximiza şansele de a intra în turul doi al 
alegerilor prezidenţiale. 

De asemenea, toată lumea ştie că întrebările de pe buletinul de vot au fost puse incorect şi una dintre ele, 
chiar neconstituţional: Sunteţi de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România? era din start o întrebare 
direcţionată în care se regăsea şi răspunsul. Şi evident, electoratul a răspuns masiv „DA”. Ce s-ar întâmpla dacă era 
pusă următoarea întrebare: Sunteţi de acord cu eliminarea tuturor taxelor şi impozitelor? Sau o întrebare de genul 
Vreţi să fie desfiinţat Parlamentul? Am fi avut evident la ambele întrebări acelaşi răspuns masiv „DA”.  

Întrebarea referitoare la Parlamentul unicameral a fost însă şi una neconstituţională. Pentrul simplul motiv că 
a fost pusă într-un referendum consultativ o întrebare /o temă care ţine de revizuirea Constituţiei şi care ulterior 
adoptării de Parlament a proiectului de revizuire se supune aprobării prin referendum cu rezultat obligatoriu. Aşa 
cum la un referendum consultativ nu poate fi pusă o întrebare de genul Sunteţi de acord ca preşedintele ţării să-şi dea 
demisia? (pentru că este o întrebare/temă de resortul unui referendum cu rezultat obligatoriu de demitere al 
preşedintelui) sau o întrebare de genul Sunteţi de acord ca mandatul preşedintelui să fie de 6 ani? (pentru că este o 
întrebare/temă de resortul unui referendum cu rezultat obligatoriu de revizuire a Constituţiei), nici cea referitoare la 
bicameralism, repet, temă de revizuire a Constituţiei nu putea fi pusă la un referendum consultativ. Din păcate, după 
mai bine de 3 ani de zile, Traian Băsescu nu doreşte să recunoască faptul că referendumul din 2009 a fost unul 
propagandistic şi unul incorect. De asemenea, Traian Băsescu ignoră faptul că rezultatul unui referendum consultativ 
nu este obligatoriu şi că aceste probleme se reglementează prin lege şi nu prin revizuirea Constituţiei. 

Totuşi, Traian Băsescu va insista şi mizează poate şi pe faptul că, printr-un abuz de drept, câţiva judecători ai 
Curţii Constituţionale au încercat să sugerereze în dispozitivul prin care au respins Legea uninominalului într-un 
singur tur de scrutin că rezultatul ar fi obligatoriu, deşi au recunoscut că în Constituţie nu există o prevedere în acest 
sens.  

Nu în ultimă instanţă, Traian Băsescu mai ignoră un aspect extrem de important: pentru viitorul exerciţiu 
bugetar european, este necesară şi o Cameră parlamentară a regiunilor. Dar aşa cum a dovedit în ultimul timp, pentru 
Traian Băsescu interesul naţional nu contează. Ci doar interesul său personal. 
 

Deputat, 
Dorin Ursărescu 

 
*** 

 
Daniel Funeriu le cere elevilor să-şi tragă la răspundere părinţii care au votat cu USL! 

 
Daniel Funeriu, fost ministru al educaţiei este în prezent consilier prezidenţial. În această calitate, el are 

misiunea de a-l informa şi consilia pe preşedinte în probleme ce ţin de educaţie. Aşa cum un preşedinte de ţară 
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trebuie să fie preşedintele tuturor cetăţenilor respectivei ţări, aşa şi consilierii prezidenţiali trebuie să-şi consilieze 
şeful în folosul tuturor cetăţenilor. 
Ştim, din păcate, în România, Traian Băsescu nu este însă preşedintele tuturor românilor, ci doar preşedintele 
suporterilor săi din PDL, mai nou, se pare că nici în integralitate a acestora. La fel se comportă şi cei aflaţi în slujba 
preşedintelui.  

Şi Daniel Funeriu nu face excepţie. Trec peste atacurile săptămânale lansate la adresa fostului ministru PSD-
ist al educaţiei şi la adresa actualului ministru, tot membru PSD. Le-aş putea pune pe seama unui orgoliu şi a unei 
vanităţi personale. Dar domnul Funeriu deşi prin slujba pe care o deţine ar trebuie să fie în serviciul poporului, 
continuă să facă politică ca un activist de partid, deşi, formal, un consilier prezidenţial nu trebuie să aibă nicio 
legătură cu vreun partid politic. Nu este corect, dar accept şi acest aspect, dacă în activitatea sa partizană domnul 
Funeriu şi-ar limita aprecierile doar la respectivul partid politic. Dar domnul Funeriu îşi joacă rolul până la capăt şi 
atacă, complet gratuit partidele adversare celui pe care îl simpatizează. Şi în acest caz nu pot să trec peste un aspect 
extrem de grav. Acela de a transmite elevilor că părinţii lor au o vină. Care este vina?. Faptul că au votat USL.  

Cum de s-a ajuns la o astfel de aberaţie din partea unui om care se laudă cu faptul că a studiat la universităţi 
renumite din străinătate?. Simplu. Fără să aştepte o decizie finală şi clară la o problemă aflată în dezbatere,  fără să 
cunoască intenţiile ministerului educaţiei, Daniel Funeriu acuză USL de “eliminarea examenelor transdisciplinare şi, 
implicit, a unei învăţări transdisciplinare”. Cum a ajuns la această concluzie domnul Funeriu, este dificil de apreciat. 
Dar ceea ce susţine este aberant şi chiar jenant. „Se va crea o <<programă paralelă>>, copiii vor învăţa doar la 
materiile din care <<se dă examen>>. Ei vor deveni mici <<roboţei de rezolvat probleme>>, fără legătură cu 
realitatea”. Şi urmeză „cireaşa de pe tort”. „Când elevii se vor întreba <<de ce trebuie să învăţ nişte lucruri care nu-
mi servesc la nimic?>> aveţi, de-acum, un răspuns simplu: pentru că familia noastră a votat cu USL. După o astfel 
de declaraţie, într-o societate normală, urmează fie o demisie, fie o demitere. Numai că noi nu suntem într-o societate 
normală. 

Tot domnul Funeriu acuză USL de faptul că prin modificarea Legii educaţiei nu mai trece, de la liceu, la 
gimnaziu, clasa a IX-a. (De fapt USL a început să repare, pe cât este posibil stricăciunile aduse sistemului de 
învăţământ de controversata – expresia nu-mi aparţinie, nu aparţine nici partidului din care fac parte şi nici USL – 
lege a educaţiei care poartă numele de Legea Funeriu).  

Daniel Funeriu nu vrea să conceapă în ruptul capului că a greşit inserând în legea sa, trecerea clasei a IX-a la 
gimnaziu. Şi vine cu exemplul Poloniei care a luat această măsură în 1999 şi care, a dat rezultate. Din păcate pentru 
domnia sa, Daniel Funeriu nu  vrea să conceapă faptul că nu toate ţările sunt la fel, nu poate să conceapă că există o 
serie de tradiţii în învăţământul românesc şi, în ultimă instanţă că trecerea la gimnaziu a clasei a IX-a ar fi creat 
numeroase probleme organizatorice, care nu ar fi putut fi rezolvate.  

Dar Daniel Funeriu, la fel ca şi cel în slujba căruia este, se crede deţinătorul adevărului absolut. Nu contează 
că două mari sindicate din învăţământ s-au opus trecerii la gimnaziu (trecerea clasei a IX-a la gimnaziu ar fi 
bulversat sistemul de invatamant. Nu avem infrastructura necesară. Au fost foarte multe probleme atunci când s-a 
introdus clasa pregatitoare. Ce s-ar fi intamplat cu inca o clasa introdusa in invatamantul obligatoriu? – lider al 
FSLI), nu contează că o asociaţie de părinţi, dar şi individual foarte mulţi părinţi şi-au exprimat nemulţumirea faţă de 
ceea ce era să se întâmple dacă USL nu repara „Legea Funeriu”, actualul consilier prezidenţial continuă pe toate 
canalele de comunicare să atace USL pe această temă. Chiar dacă USL a obţinut un scor categoric la parlamentarele 
din decembrie 2012, îmi vine greu să cred că toţi sindicaliştii şi chiar toţi părinţii care s-au opus „inovaţiei” d-lui 
Funeriu ar fi votat USL. Şi este o veche zicală românească pe care, fiind sub cupola parlamentului am să o adaptez: 
„când doi oameni îţi spun că nu ai dreptate, te retragi la culcare”.   

 
Deputat, 

Ştefan Băişanu 
 

*** 
 

Ce a făcut ambasadorul României în Finlanda? 
 

Am aflat din declaraţii recente ale premierului Victor Ponta că în afară de Germania şi Olanda şi o a treia 
ţară, Finlanda, a avut obiecţii în ceea ce priveşte aderarea României în spaţiul Schengen. (Evident, este o oarecare 
distanţă între cele „şapte state” date ca sigure de Traian Băsescu că vor avea obiecţii şi cele trei care s-au pronunţat). 
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Apariţia, sau mai precis reapariţia Finlandei în rândul celor care nu agreează prezenţa României în spaţiul Schengen, 
reprezintă, o surpriză. Şi nu crede că doar pentru mine. 

Plecând de la poziţia Finlandei este imperios necesar să aflăm concret ce prestaţie a avut, are acolo, 
ambasadorul României, Cătălin Avramescu. A încercat respectivul ambasador să explice oficialilor guvernamentali 
din Finlanda care sunt realităţile din România? Sau, din contră, a dezinformat aşa cum din păcate au făcut şi 
europarlamentarii PDL la Bruxelles, precum şi unele instituţii sau ONG-uri în 2012. După cum se ştie, înainte de a 
pleca la post, Cătălin Avramescu a fost consilier al preşedintelui Traian Băsescu, cel care se laudă pe toate canalale 
de comunicare că este persoana cea mai îndriduită să conducă România în drumul spre Schengen.  

Deşi în media din ţară mai apar interviuri sau declaraţii ale unor ambasadori români aflaţi la post în 
străinătate, nu am văzut în ultimul an nicio frază spusă de Cătălin Avramescu.  

De aici îmi este teamă că trebuie să trag unele concluzii negative. Şi îmi este teamă, până la proba contrarie – 
acest lucru îl va lămuri probabil ministrul de externe, Titus Corlăţean – că ambasadorul României în Finlanda nu a 
informat Guvernul, MAE sau direct pe ministrul de externe despre posibilele poziţii faţă de România ale Finlandei. 
Iar dacă am dreptate, acest aspect este extrem de grav şi se impun corecţiile necesare, în ceea ce priveşte 
ambasadorul României în Finlanda.  

Şi pentru că tot m-am referit la un ambasador nu pot să constat că un ambasador acreditat în România, mă 
refer la excelenţa sa Andreas von Mettenheim, ambasadorul Germaniei, a făcut o declaraţie care nu mai este de 
actualitate. Toate mijloacele tehnice care vizeaza securitatea frontierelor pot exista, dar atunci cand cineva care 
sta intr-un birou sau chiar la frontiera permite intrarea cuiva in spatiul UE contra unei sume de bani, degeaba ai 
conditii tehnice, a afirmat ambasadorul Andreas von Mettenheim.  

În primul rând, trebuie precizat că ambasadorul Germaniei s-a referit la persoane din state non-UE care trec 
spre Occident în mod ilegal. Oare domnul Andreas von Mettenheim, a uitat de masivele tele-reţineri din aproape 
toate punctele de frontieră din 2011? Era imposibil ca un astfel de spctacol mediatic să nu fi ajuns la cunoşţiinţa 
domniei sale? Una din cauzele reţinerilor de atunci vizau inclusiv permiterea contra-cost a trecerii frontierelor de 
către persoane care nu aveau acest drept. Oare domnul ambasador a fost informat că în 2012 au intrat în cercetarea 
procurorilor persoane din administraţia locală care au acordat ilegal cetăţenia română unor locuitori din Republica 
Moldova?  

Sunt convins că ambasadorul Germaniei era totuşi la curent cu măsurile luate de procurori acum doi ani şi 
anul trecut, în cazurile reclamate acum de domnia sa. Şi atunci îmi pun întrebarea: de ce a mai repus pe tapet această 
chestiune, dacă ea a fost rezolvată. Sau dacă nu a fost rezolvată, de ce nu a venit cu fapte concrete?  

 
Deputat, 

Horia Cristian 
 

*** 
 

Va spune astăzi Traian Băsescu adevărul despre JAI? 
 

“Eu mă aştept ca preşedintele Băsescu să spună adevărul marţi, despre ce a fost la JAI, să nu îi lase pe 
oamenii lui din România să arunce cu noroi în cei care vor să ne ajute, Spania, Italia, Austria, Grecia, Slovacia ş.a.” 
Această declaraţie a fost făcută duminică seara de premierul Ponta şi vine să demonteze ultima grozăvenie spusă de 
Traian Băsescu cu doar câteva zile înainte de şedinţa Consiliului JAI şi anume declaraţia iresponsabilă, “Germania nu 
este singura care ar fi votat împotriva României, ştiu cel puţin 7 state care ar fi votat”.  

În primul rând, din nou trebuie să remarc faptul că acel “ştiu” pronunţat de Traian Băsescu reprezintă o nouă 
sugerare a faptului că este unica persoană din România care ştie totul, care ştie ce trebuie făcut, care este 
indispendabilă. Şi această autocaracterizare a fost vizibilă şi în urma unei alte afirmaţii “Cei care vor reprezenta 
România la consiliul JAI sunt dezarmaţi. Mi-aş dori ca cei de la guvernare să se bată pentru ţară cum am făcut eu”. 
Din câte se cunoaşte, o singură altă persoană, în istoria recentă a României, s-a mai considerat indispensabilă şi 
singura purtătoare a adevărului absolut, şi această persoană nu a sfârşit-o deloc bine.  

Că nu a fost aşa cum a ştiut Traian Băsescu s-a demonstrat practic, doar o ţară, Germania, era împotrivă, iar 
altele două Olanda şi Finlanda – poziţia acestor ţări nu reprezintă totuşi o surpriză pronun pronunţându-se pentru 
discuţii în luna decembrie. 
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Că Traian Băsescu declară că ştie totul dar lucrurile nu stau deloc aşa, o demonstrează şi comentariul pe care 
l-a făcut în urma unui interviu dat recent de ministrul de interne german, Hans-Peter Friedrich. “Ministrul german 
este un suporter al României, dar oricine ar fi citit raportul MCV ar fi făcut un pas înapoi. Din punctul de vedere al 
ministrului german de Interne, România şi Bulgaria au o singură problemă: corupţia”.  

Da, oficialul german a făcut referire la corupţie, dar la un anumit tip de corupţie. Hans-Peter Friedrich a 
afirmat cu subiect şi predicat că rapoartele de ţară au recomandat o creştere a luptei împotriva corupţiei şi a arătat 
concret şi despre ce problemă legată de corupţie deranjează  – darea de mită pentru obţinerea de vize pentru a ajunge 
în Germania fără controale suplimentare. Dacă domnul Traian Băsescu nu a înţeles despre ce este vorba, este foarte 
uşor de “tradus”: este vorba de practici incorecte ale unor funcţionari români (şi bulgari) de nivel inferior care 
înlesnesc trecerea frauduloasă a frontierelor spre Occident în general şi în Germania în special a unor persoane din 
state non UE. Şi aici este vorba, în ceea ce ne priveşte,  de acordarea ilegală de cetăţenii unor persoane din Republica 
Moldova – să ne amintim, presa a descoperit la alegerile din 2008 şi 2009, pe listele electorale din sectorul 3, câte 4 
sau 500 de basarabeni cu domiciliul la aceiaşi adresă, de regulă un clasic apartament cu două camere (şi au fost mii 
de astfel de persoane), basarabeni care la puţine ore după obţinerea (prin fraudă) a actelor româneşti s-au îmbarcat, 
cei mai mulţi în avioane cu destinaţia Germania – şi de eventuale mituiri ale celor de la frontieră, tot de persoane din 
state non-UE sau poate şi de români cu interdicţie judiciartă în anumite state UE.  

Deci nu este nicio legătură între problema Schengen şi Raportul MCV, aşa cum de luni bune Traian Băsescu 
încearcă, propagandistic (adică cu intenţia de a lovi în USL,) să convingă opinia publică.    

Dar, asta este soarta României, să îl aibă pe Traian Băsescu la Palatul Cotroceni. Un Traian Băsescu care 
pentru a nu ştiu câta oară a ţinut (şi sunt convins că o va face şi astăzi în Parlament) lecţii de învăţământ politic pe 
teme europene şi şi-a asumat în mod nepermis condiţia de unic purtător de cuvânt al interesului naţional. Să nu uităm 
că cel care vorbeşte încă de la Palatul Cotroceni este un preşedinte care nu mai reprezintă pe nimeni şi pentru 
demiterea căruia au votat 7,4 milioane de români, cu 2 milioane mai mulţi decât i-au acordat sufragiile pentru al 
doilea mandat. Şi este regretabil faptul că un înalt reprezentant al statului, care ocupă formal funcţia de preşedinte, 
vorbeşte împotriva propriei ţări.  

Traian Băsescu a continuat şi va continua să susţină că nu vom intra în Schengen din cauza miniştrilor pe 
care el, şi nu justiţia, îi consideră corupţi şi din cauza unei superimunităţi parlamentare pe care doar el şi propaganda 
portocalie o văd. În schimb, nu l-am auzit niciodată, pe Traian Băsescu , după 15 septembrie 2010 – când a avut loc 
cel mai clar flagrant din România, şi care a putut fi văzut (şi mai poate fi încă văzut) pe internet în transmisia 
televiziunii “live” a televiziunii cu circuit intern a Camerei Deputaţilor – să spună măcar un cuvânt negativ despre 
modul în care dra Roberta Anastase a numărat voturile la Legea pensiilor. Un fals în documente publice, tot act de 
corupţie se cheamă.  
Dintr-un comunicat de presă dat publicităţii luni seara pe site-ul MAE reiese că “Consiliul de Afaceri Generale al UE  
a adoptat, cu unanimitate, Concluziile pe marginea Raportului privind progresele înregistrate de România în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), publicat de Comisia Europeană la 30 ianuarie 2013. Concluziile 
reflectă progresele realizate de România în privinţa recomandărilor Comisiei şi a obiectivelor de referinţă MCV. 
Astfel, Consiliul apreciază paşii întreprinşi de Guvernul României pentru a răspunde recomandărilor Comisiei 
Europene din iulie 2012 şi salută angajamentul Guvernului de a asigura respectarea statului de drept şi independenţa 
justiţiei, precum şi măsurile aplicate în acest sens”.   Cred că orice alt comentariu este de prisos. 
 

Deputat, 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, 
 
 România a devenit un gater uriaş, la începutul secolului 19, România era 80% acoperită de pădure, iar acum 
mai avem  aproximativ 30% păduri şi suntem sub media statelor din Uniunea Europeană. 
 Principalele cauze ale tăierilor ilegale de arbori în România sunt: existenţa a 500 mii ha de pădure 
neadministrate, unde nu există pază a pădurilor, inexistenţa unor date clare asupra a cât se taie în România, pregătirea 
incompletă în anumite cazuri a personalului silvic, lipsa de cooperare între domeniul silvic şi alte instituţii, existenţa 
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mai multor forme de valorificare a lemnului fără un sistem de monitorizare bine structurat şi mai ales indiferenţa 
factorului politic. 
 Potrivit unor studii referitoare la fondul funciar, în România există suprafeţe întinse cu terenuri degradate, 
cele mai multe fiind situate în zonele de deal şi de munte unde nu există campanii de împăduriri. În aceste condiţii, 
nu trebuie să mire pe nimeni apariţia fenomenelor extreme, precum aluncările de teren tot mai dese, temperaturile 
toride vara, inundaţiile în care mor în fiecare an oameni, dispariţia unor specii de plante şi animale, deteriorarea 
calităţii solului sau deşertificarea. 
 Harghita, Bacău, Neamţ, Suceava, Alba, Argeş, Maramureş, Bistriţa sunt judeţele în care mii de hectare au 
fost rase de pe faţa pământului. Ne tăiem pădurile pentru lemnul care aduce bani peste noapte. În zonele sărace ale 
ţării, lemnul este folosit ca monedă de schimb pentru ziua de mâine, oamenii săraci riscându-şi libertatea în schimbul 
câtorva milioane de lei şi facând puşcărie.  
 De cealaltă parte a baricadei se găsesc bogaţii pădurilor, cei pentru care lemnul nu mai este o simplă monedă, 
ci miza unor afaceri cu adevărat înfloritoare.  
 Industria din spatele tăierilor abuzive este foarte bine structurată. De la documentele false care asigură un 
transport de lemn ilegal şi până la prelucrarea acestuia prin instalaţii de debitat neînregistrate, totul funcţionează 
foarte “bine”. O altă problemă o reprezintă defrişarea zonelor protejate de lege şi a rezervaţiilor naţionale. 
 Din pacate, de cele mai multe ori, nu se întâmplă nimic fără ştirea autorităţilor: primărie, poliţie, inspectori 
silvici. 
 
 Apelul meu este clar! Trebuie să găsim soluţii pentru îmbunătăţirea protecţiei pădurilor şi a gestionării 
durabile a acestora, ca reacţie la procesul actual de degradare şi de reducere a biodiversităţii lor. 
 
 Am putea "înverzi" România prin acţiuni simple, dar care au un efect benefic asupra mediului. Nu este greu 
să creăm adevărate culoare verzi. Acestea pot fi de-a lungul oricărui drum naţional sau cale ferată.  
 Dar mai presus de toate, este foarte important să găsim mecanismul de control intern, care să înlăture jaful 
din acest domeniu! Cred cu tărie că pe lângă acesta, trebuie realizat un sistem armonizat şi cuprinzător de 
monitorizare a pădurilor la nivelul României, care să includă raportări continue şi obligatorii privind împădurirea, 
reîmpădurirea şi valorificarea pădurii în interesul naţional. 
 Va multumesc! 
 

Deputat, 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
 

După îndeplinirea promisiunilor privind creşterea salariilor şi indexarea pensiilor în 2013 prin includerea lor 
în buget, după înfiinţarea Comisiei parlamentare de revizuire a Constituţiei, un alt obiectiv asumat în opoziţie, după 
înfiinţarea comitetului interministerial care se va ocupa de problema regionalizării, USL atacă o altă problemă 
spinoasă a societăţii româneşti, nerezolvată de fosta guvernare PDL: restituirea proprietăţilor.  

Tema proprietăţii a fost şi rămâne una dintre cele mai importante teme abordate de PNL atât în discursul 
public, cât mai ales în practica politică, fiind totodată un element fundamental al ideologiei liberale. Aş aminti în 
acest sens acţiunea liberală de strângere de semnături din partea cetăţenilor din anul 1999 pentru garantarea 
proprietăţii, demers care s-a finalizat în cadrul revizuirii din anul 2003, când această teză fost consfinţită în textul 
constituţional.  
 De asemenea, menţionez contribuţia PNL la elaborarea Legii nr.  1/2000 privind reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, precum şi eforturile legislative din perioada 2005-2008, 
când au fost create instituţii precum Fondul Proprietatea, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, 
esenţiale pentru justa despăgubire a foştilor proprietari.  

Din păcate, incapacitatea foştilor guvernanţi de la PDL din ultimii ani a pus frână acestui proces, iar pentru 
finalizarea lui, un angajament asumat şi în faţa partenerilor internaţionali de la FMI, Uniunea Europeană şi Banca 
Mondială, Guvernul Ponta este hotărât să-şi angajeze politic răspunderea pe un proiect de lege care va pune capăt 
incertitudinilor privind restituirea proprietăţilor. Să nu uităm că fostul Cabinet Ungureanu a venit, anul trecut, cu un 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 6 - 2013 săptămâna 11 – 15 martie 

2013  

 

92

proiect care cerea plafonarea restituirii la 15% din valoarea imobilelor şi eşalonarea sumelor, însă nicăieri nu se mai 
vorbea despre restituirea în natură. 

Ca atare, legea proprietăţii susţinută de USL se fundamentează pe două principii esenţiale: restituirea în 
natură, integral, şi asigurarea echităţii, inclusiv prin descurajarea speculei cu drepturile litigioase.  

Noua lege va descuraja specula şi cumpărarea de drepturi litigioase, va încuraja echitatea şi va încerca să 
menţină justul echilibru între interesul particular al foştilor proprietari şi interesul general al societăţii. Un alt 
principiu al legii este cel al transparenţei procesului de stabilire a măsurilor reparatorii. În situaţia în care restituirea 
în natură nu mai este posibilă, compensarea prin puncte este singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă. 

În concluzie, angajarea răspunderii de către Guvern pe legea restituirii proprietăţilor reprezintă un obiectiv 
esenţial al PNL, în concordanţă cu programul şi rezoluţiile adoptate la ultimul Congres, în sensul garantării şi 
respectării dreptului de proprietate în România. 

 
Deputat, 

Titi Holban 
 

*** 
 

Intenţiile PDL de a depune o moţiune pe subiectul Schengen –o mostră de ipocrizie politică 
 
  Printre preocupările legate de alegerile interne, animate de intervenţia preşedintelui-jucător Traian Băsescu în 
competiţia politică internă, liderii PDL au găsit răgazul de a se ocupa de dosarul admiterii României în spaţiul 
Schengen, exprimându-şi intenţia de a depune o nouă moţiune simplă la Camera Deputaţilor. Prin această moţiune s-
ar dori găsirea unui „vinovat de serviciu” pentru amânarea aderării ţării noastre la spaţiul Schengen, anticipată de 
declaraţia ministrului de interne german. PDL consideră că „singurul obstacol în aderarea României la Schengen este, 
în acest moment, Guvernul USL” din cauză că, vezi bine Doamne, avem probleme cu rapoartele MCV pe justiţie.  
Din punctul meu de vedere, intenţiile PDL de a depune o moţiune pe tema „Schengen” reprezintă o mostră de 
ipocrizie politică. Cei care, acum, se află în Opoziţie, au uitat declaraţiile belicoase pe care le făceau cu ceva timp în 
urmă la adresa Olandei care condiţiona aderarea României la zona Schengen de reforma în domeniul justiţiei. Să ne 
reamintim poziţia fostului ministru de externe Baconschi care ameninţa prin 2011, că România poate condiţiona 
aderarea Croaţiei la UE şi poate denunţa unilateral MCV-ul, dacă acesta va fi utilizat în tergiversarea admiterii 
României în Schengen. „Noi (PDL) am făcut progrese în reforma sistemului judiciar. Dacă ele nu sunt încurajate mai 
departe, într-o logică de cooperare, există posibilitatea de a denunţa unilateral Mecanismul de Cooperare şi 
Verificare, rămânând să informăm Comisia cu privire la progresele noastre în domeniul reformei justiţiei, declara 
ritos Theodor Baconschi”.  
În acelaşi context „diplomatic”, iată ce declara preşedintele-jucător, Traian Băsescu, la începutul lui 2012: „Am 
remarcat abuzul Olandei. Îmi pare rău, nu Albiţa e poarta de intrare a ţigărilor, alcolului şi a drogurilor în Europa. Şi 
nu România, din neputinţă, a legalizat prostituţia, nu România a legalizat consumul de droguri”. Apoi, acelaşi 
preşedinte-jucător a instigat autorităţile vamale şi fiscale româneşti să declanşeze ceea ce presa europeană a numit 
eufemistic „blocada românească a lalelelor”, referindu-se la controalele abuzive asupra TIR-urilor care importau flori 
şi seminţe din Olanda.  
Prin urmare, cei care mai ieri se aflau la Putere şi se răţoiau la Europa, acum ne dau nouă, Guvernului USL, lecţii 
despre cum să ne purtăm cu partenerii europeni. Curată ipocrizie, ar fi spus conu’ Iancu! 
România a îndeplinit toate criteriile de aderare la spaţiul Schengen, conform acquis-ului în domeniu. Acest fapt a fost 
recunoscut de către toate statele membre şi stipulat în Concluziile adoptate de Consiliul JAI din 9 iunie 2011. 
România reafirmă poziţia sa de principiu că procesul de aderare la spaţiul Schengen nu depinde de alte criterii decât 
cele stipulate cu claritate în acquis. Totodată, la Consiliul European din 1-2 martie 2012, România a acceptat 
îndeplinirea unor măsuri suplimentare în domeniu, menite să consolideze încrederea partenerilor europeni în 
capacitatea sa de a-şi asuma statutul de membru Schengen. Aceste măsuri au fost implementate de România în 
totalitate, în termenii agreaţi, fapt recunoscut de Consiliul European din decembrie 2012.  
Aderarea României la spaţiul Schengen rămâne un obiectiv prioritar pe agenda de politică externă a guvernării USL. 
Însă, nu trebuie să supralicităm acest obiectiv politic în condiţiile în care partenerii noştri europeni impun 
condiţionalităţi suplimentare, care nu sunt stipulate în Tratatul de aderare a Bulgariei şi României la UE. 
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Concentrarea Guvernului pe probleme de politică internă (investiţii, locuri de muncă, creştere economică) este mult 
mai importantă pentru români decât disputele politicianiste pe tema aderării la spaţiul Schengen. 
 

Deputat, 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
 
 

 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
 

Tariful pe Caz Ponderat in 2013 
 
Domnule Ministru,      

Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes deserveste ca areal aproximativ ½  din teritoriul judetului Caras-
Severin,precum si intregul tronson al E 85  ce strabate judetul in lungime de aproximativ 100 km.,avand 389 paturi si 
11 linii de garda.In 2012 prin contractul cu CAS Caras-Severin au fost tratate 11249 cazuri cu un ICM: 0,9344,TCP  
1444,  venituri :15.155.242 lei, cheltuieli 17.444.033lei. 

Daca in 2013 va scade tariful pe caz rezolvat, pierderile vor fi si mai mari,situatie in care se vor afla si alte 
spitale de acelasi nivel de clasificare. 

INTREBARE: In 2013 TCP va scadea, va ramane la acelasi nivel ca in 2012 sau poate fi indexat cu rata 
inflatiei?                                                                                       
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Dan Tocuţ 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Programe şi măsuri destinate unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural 
 
 Stimate domnule ministru, 
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este unul dintre cele mai importante programe derulate de 
Guvern, care vizează accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural.  
 Obiectivele generale şi strategice ale PNDR ţin cont de situaţia economică locală şi regională din mediul 
rural, fiind structurate pe mai multe axe tematice şi de dezvoltare. 
 În acest context şi având în vedere că reprezint în Parlament un colegiu rural din judeţul Buzău, vă rog 
respectuos să-mi precizaţi care sunt proiectele şi măsurile din cadrul PNDR, precum şi alte programe de investiţii ale 
ministerului pe care îl conduceţi, care pot fi accesate de unităţile administrativ-teritoriale din zona rurală.   
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Erland Cocei 
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*** 

 
 
Adresată domnului Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 

Situaţia cotelor pentru certificatele verzi achitate de cetăţeni în factura de energie 
 
 
Stimate domnule preşedinte, 
 

Unul dintre subiectele de interes ale dezbaterii publice din ultimul timp este legat de ritmul de creştere a 
facturilor la energie pentru consumatorii casnici, determinat de creşterea ponderilor pentru certificatele verzi în 
cadrul energiei regenerabile. Situaţia este dificilă mai ales pentru cei cu venituri modeste, pentru pensionari, care, din 
banii pentru traiul de zi cu zi, pentru medicamente şi achitarea  facturilor mari la întreţinere, trebuie să suporte şi cota 
parte pentru certificatele verzi - 10% astăzi, 20% mâine, 50% în 2020 -, rotunjind astfel profiturile şi conturile 
producătorilor  de energie verde. 

Ca atare, energia regenerabilă, deşi cu efecte benefice, riscă să devină o povară pentru consumatori, iar 
intervenţia statului trebuie luată în calcul prin modificarea sistemului de subvenţii şi chiar a legislaţiei.  
 
    În acest context, vă rog respectuos să-mi precizaţi: 
 
1. Care este strategia ANRE, eventual în colaborare cu Ministerul Economiei, pentru a preveni creşterea 
facturilor la energie din cauza susţinerii energiei regenerabile şi dacă aveţi în vedere măsuri în acest sens pentru 
sprijinirea consumatorilor casnici cu venituri reduse, spre exemplu a pensionarilor? 
2. Cum se explică majorarea de către ANRE de la 14% la 21% a cotei de achiziţie a certificatelor verzi pentru 
anul 2013? 
3. Cum se explică faptul că, în factura lunară de energie a unui cetăţean român, care locuieşte în Bucureşti, este 
detaliată cota parte achitată pentru certificatele verzi, în timp ce factura de energie a altui cetăţean român, din Piteşti, 
nu precizează suma plătită pentru aceleaşi certificate verzi? 
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului  Doru Bădescu, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 

Punctarea şi evaluarea centrelor de tratament pentru recuperare 
      
Stimate domnule Preşedinte, 
 Vă supun atenţiei o problemă care mi-a fost semnalată printr-un memoriu primit pe adresa cabinetului meu 
parlamentar în legătură cu decontarea serviciilor medicale de recuperare. Conform normelor, prin contractele 
încheiate între furnizoriii de astfel de servicii medicale şi Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, se alocă fonduri 
în funcţie de o serie de criterii. Punctarea şi evaluarea centrelor de tratament de recuperare se face pe baza unor 
criterii care în unele cazuri dezavantajează aceste centre. Deşi o parte dintre acestea efectuează  investiţii în 
aparatură, dotări  şi pentru optimizarea spaţiului astfel încât să se încadreze în cerinţele formulate în norme, 
schimbarea acestora de la an la an, creează greutăţi furnizorilor de astfel de servicii medicale în accesarea fondurilor. 

Pentru a veni în sprijinul pacienţilor care apelează la aceste servicii, precum şi pentru a stabili un cadru 
transparent în procesul de alocare a fondurilor publice, vă rog, domnule preşedinte, să aveţi amabilitatea să 
răspundeţi la următoarele întrebări: 
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1. Care sunt măsurile legale pe care le puteţi dispune în sensul reevaluării criteriilor de punctare a cabinetelor 
de recuperare astfel încât, fondurile să fie distribuite celor care respectă normele şi asigură standarde de înaltă 
calitate? 
2. Totodată, vă rog, să-mi spuneţi dacă există posibilitatea realizării unui sistem prin care evaluările şi punctajul 
pentru fiecare prestator de servicii de recuperare să fie afişat pe site-ul Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate 
înainte de a fi alocate sumele, pentru ca fiecare cabinet să poată verifica rezultatul evaluării, iar eventualele 
contestaţii să poată fi soluţionate înainte de semnarea noului contract? 
Anexez la prezenta întrebare memoriul primit referitor la problematica expusă mai sus. 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Dan Coriolan Simedru 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Situaţia de la Fabrica de Pulberi Făgăraş 
 
     
Stimate domnule Ministru, 
 Vă supun atenţiei o problemă gravă cu care se confruntă comunitatea locală din Municipiul Făgăraş, şi când 
spun comunitatea locală mă refer atât la autoritatea publică locală, cât şi la cetăţenii acestui oraş, cei 200 de angajaţi 
şi familiile lor. 
 Fabrica de Pulberi din Făgăraş , parte a Companiei Naţionale Romarm,  a acumulat aproape 1 000 000 RON 
datorii către Primăria Făgăraş, această sumă fiind contravaloarea taxelor şi impozitelor  restante din ultimii ani. Ca 
urmare a acumulării acestor datorii Primăria Făgăraş se află în proces pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi 
pentru recuperarea debitelor restante. 
 Această situaţia financiară delicată a fost cauzată în primul rând de  lipsa avizului de mediu, pentru 
funcţionarea staţiei de epurare a apelor uzate care şi-a încetat activitatea din anul 1991. Fără o astfel de staţie de 
epurare, întreprinderea nu poate produce în condiţii normale, activitatea sa fiind paralizată, iar cei care au de suferit 
sunt cei 200 de angajaţi care de apoape un an nu  şi-au mai primit salariile, soluţia fiind somajul tehnic, adică plata a 
75% din salariu. 
 Totodată, trebuie avut în vedere statutul special al acestei unităţi economice, aici producându-se substanţe 
explozive, ceea ce reclamă un regim special pentru întreţinerea instalaţiilor şi depozitarea nitroglicerinei, materie 
primă folosită în procesul de fabricaţie.  
Având în vedere ccomplexitatea situaţiei relatate mai sus, precum şi implicaţiile sociale, vă rog, domnule ministru, să 
aveţi amabilitatea să răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Dacă aţi iniţiat un dialog la nivelul ministerelor cu atribuţii în procesul de redresare a situaţiei de la Fabrica 
de Pulberi Făgăraş, mă refer în special la Ministerul Finanţelor şi a Mediului, în vederea identificării unei soluţii 
pentru plata datoriilor pe care această întreprindere le are către autoritatea locală, precum şi pentru construirea unei 
noi staţii de epurare a apelor uzate? 
2. Care sunt măsurile pe termen scurt pe care le puteţi dispune, şi dacă aveţi în analiză un calendar de acţiuni 
pentru perioada  următoare, în scopul deblocării situaţiei de la Fabrica de Pulberi Făgăraş? 
Vă anexez situaţia obligaţiilor fiscale  înregistrate  către bugetul local  de către SC Fabrica de Pulberi SA Făgăraş la 
data de 05.03.2013. 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit raspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Daniel Zamfir 

 
*** 
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Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Reevaluarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice în sensul  
recunoaşterii anilor munciţi în grupele  I şi II 

 
Stimată doamnă Ministru, 
 

Legea Pensiior a cunoscut de-a lungul timpului o serie de modificări în ceea ce priveşte situaţia celor care au 
muncit în condiţii grele şi care erau încadraţi până la un moment dat în Grupele I şi II de muncă. 

Aceste modificări succesive au creat mari probleme angajaţilor, în special celor din industria chimică, o 
ramură de activitate prezentă în Municipiul Făgăraş. Astfel, în anul 2001 a fost introdusă o nouă lege, mai restrictivă, 
care prevedea eliminnarea grupelor I şi II de muncă acordate persoanelor care lucrau în condiţii grele şi toxice. 

În urma acestor modificări s-a creat o discriminare majoră între persoanele care au lucrat în acelaşi loc, în 
aceleaşi condiţii. Cei care au lucrat în aceste condiţii grele după 1 aprilie 2001 nu au beneficiat de facilităţile celor  
care s-au pensionat pănă la acea dată, chiar dacă stagiul de cotizare a fost mai mare. 

Din anul 2004 a fost operată o altă modificare legislativă prin care a fost introdusă categoria de muncă „ în 
condiţii speciale”, echivalentul Grupei I, iar cei care au intrat în această categorie au primit retroactiv, pentru 
perioada lucrată între anii 2001-2004, facilităţile cuvenite. Însă legiuitorul,  a decretat că fabricile în care se munceşte 
în condiţii grele, toxice sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în aceste condiţii speciale din doi în doi ani. 
Unele fabrici, nu au reuşit să realizeze această evaluare, ajungându-se la situaţii ca cea de la Fabrica de Pulbere din 
Făgăraş ai cărei angajaţi nu au beneficiat de această facilitate, în timp ce angajaţii de la Nitroexplosives, au beneficiat 
în toţi aceşti ani de condiţii speciale de muncă. 

Având în vedere cele relatate mai sus, vă rog, doamnă ministru, să aveţi amabilitatea să răspundeţi la 
următoarele întrebări: 
 
1. Pentru eliminarea acestor discriminări, care sunt măsurile legislative pe care le puteţi dispune, astfel încât 
angjaţii care au beneficiat la un moment dat de încadrarea în grupe speciale de muncă să poată beneficia de drepturile 
cuvenite la pensie? 
2. Totodată, vă rog să-mi spuneţi dacă intenţionaţi o reformare amplă a sistemului public de pensii în care să fie 
incluse şi aceste categorii speciale. 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Daniel Zamfir 

 
*** 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 

 
 Declaraţii politice 

 
Agricultura- această Cenuşăreasă a economiei româneşti 

 
Deşi ca organizare economică agricultura României s-a transformat radical după prăbuşirea comunismului, 

performanţele tehnice ale producţiei nu sunt esenţial diferite de cele ale perioadei de până în 1989, iar apariţia şi 
persistenţa unui sector extins al exploataţiilor de subzistenţă şi semi-subzistenţă fac posibilă întrebarea despre ieşirea 
agriculturii româneşti din lumea a treia, mai ales dacă luăm în calcul şi calitatea vieţii celor ocupaţi în agricultură.  
Un studiu comparativ global cu privire la rolul agriculturii arată că această ramură contribuie la dezvoltarea 
economică a ţărilor în mai multe feluri: ca o activitate economică, ca o sursă de existenţă, dar şi ca furnizor de 
servicii de mediu. Contribuţia agriculturii la dezvoltare diferă de la o ţară la alta în funcţie de felul în care agricultura 
reprezintă o sursă de creştere şi un instrument de reducere a sărăciei. O clasificare a ţărilor după ponderea agriculturii 
în creşterea agregată – pe de o parte – şi ponderea sărăciei din zonele rurale în totalul sărăciei – pe de altă parte – 
conduce la identificarea a trei categorii de ţări:  
•  ţările bazate pe agricultură, în care aceasta reprezintă principala sursă de creştere, cu o contribuţie medie de 
32%, datorată în principal ponderii mari a agriculturii în PIB, însă şi cu 70% dintre săraci în zonele rurale (din cei 
417 milioane de locuitori rurali ai acestei categorii, cei mai mulţi se află în ţările sub-sahariene); 
•  ţările în transformare, în care agricultura nu mai reprezintă sursa principală de creştere, contribuind în medie 
cu 7% la creşterea PIB, dar unde sărăcia este preponderentă (82%) în zonele rurale (România face parte din acest 
grup de ţări, alături de China, India, Indonezia, Maroc, în care se reunesc 2,2 miliarde de locuitori rurali); 
•  ţările urbanizate, în care agricultura contribuie cu numai 5% la creşterea economică, iar sărăcia este 
majoritar urbană, deşi 45% din săraci locuiesc în zonele rurale (aici sunt incluse cele mai multe ţări din America 
Latină, Europa şi Asia Centrală, totalizând 255 milioane de locuitori rurali). 

Situaţia curentă a României arată că agricultura nu a contribuit esenţial la creşterea economică din ultimul 
deceniu, fluctuaţiile producţiei agricole datorate condiţiilor climatice pierzându-şi totuşi din importanţă o dată cu 
schimbarea profilului economiei româneşti, în care contribuţia agriculturii la PIB (valoarea adăugată brută a 
agriculturii raportată la totalul valorii adăugate brute) s-a înjumătăţit, scăzând de la circa 14% în prima parte a 
deceniului 2000 la circa 7% în a doua parte a deceniului. După declanşarea crizei economice, agricultura a avut un 
anumit efect de stabilizare a economiei, mai ales prin contribuţia adusă în 2010 şi decisiv în 2011, pe fondul unor 
producţii agricole bune. 

Dacă agricultura nu poate reprezenta sursa principală a creşterii decât în ţările bazate pe agricultură, ea poate 
contribui la reducerea sărăciei şi la îmbunătăţirea mediului în toate cele trei tipuri de ţări. Pentru aceasta, este nevoie 
de creşterea accesului gospodăriilor la activele specifice agriculturii (esenţiale fiind în viziunea Băncii Mondiale 
pământul, apa, educaţia şi sănătatea) şi de creşterea competitivităţii micilor fermieri prin utilizarea unor instrumente 
cum ar fi reformarea politicilor de preţuri pentru a stimula activitatea agricolă, îmbunătăţirea funcţionării pieţelor 
produselor agricole şi a inputurilor, facilitarea accesului la serviciile financiare, creşterea performanţelor 
organizaţiilor de producători, promovarea inovaţiilor tehnologice. Toate acestea trebuie însoţite şi de facilitarea unei 
migraţii de succes a forţei de muncă în afara sectorului agricol. 

Pregătirea aderării la Uniunea Europeană a implicat luarea unor măsuri specifice ţărilor dezvoltate, presupunând 
stabilizarea alocării fondurilor de la bugetul naţional pe un model compatibil cu Politica Agricolă Comună, chiar 
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dacă nivelul plăţilor a avut o variabilitate mai mare decât era de aşteptat (parţial explicabilă electoral, parţial datorată 
condiţiilor climatice).  

Aşteptările privind evoluţia agriculturii europene la orizontul anilor 2020 au la bază, dincolo de ipotezele 
referitoare la comerţul internaţional (în principal eliminarea barierelor comerciale globale în cadrul OMC şi creşterea 
cererii de produse agricole în ţările emergente), o tendinţă care poate pune agricultura României într-o anumită 
dificultate: consolidarea unei pieţe unice europene a produselor agricole cu valoare adăugată ridicată, ca urmare a 
standardelor stricte de siguranţa alimentelor, calitatea alimentelor, durabilitate ecologică şi bunăstarea animalelor. 
Această tendinţă este rezultatul unei agriculturi intensive în cunoştinţe şi capital. Anumite studii chiar au arătat că 
agricultura UE va profita de pe urma liberalizării comerţului internaţional, datorită unui avantaj comparativ faţă de 
alte părţi ale lumii, nu numai din cauza climei şi fertilităţii solului, sau pentru că are o piaţă internă mare şi bogată, 
dar şi pentru că deţine un stoc de cunoştinţe, construit în timp, drept răspuns la cererea de produse agricole de înaltă 
calitate la un preţ relativ scăzut.  

Succesul unei asemenea strategii depinde şi de puterea de cumpărare a consumatorilor români, altfel spus de 
dezvoltarea generală a economiei şi de creşterea veniturilor celor ocupaţi în ramurile neagricole. 

 
Deputat, 

Vasile Gudu 
 

*** 
 

 Sub guvernarea USL – o Românie în derivă 
 
 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Lupta împotriva lui Traian Băsescu şi ura multor români „hranită” la pieptul USL-ului a contribuit la o 
victorie covărşitoare a USL-ului la alegerile parlamentare de anul trecut, alegeri câştigate de aceştia fără prea mare 
efort, ci doar prin minciuni şi promisiuni fără acoperire. Care este totuşi contribuţia şi  rezulatul muncii acestei 
majorităţi, cum a îmbunătăţit viaţa românilor de zi cu zi? Răspunsul îl resimt românii la piaţă, la circa financiară, în 
scoli, în spitale, pe drumuri şi în instituţiile publice. O viaţă mai grea, o viaţă mai săracă. 

Majoritatea statelor europene au făcut eforturi pentru relansarea economică şi au reuşit, însă România 
stagnează,  atât pe plan economic, cât şi social.  

Stimaţi guvernanţi USL. Nu v-aţi ţinut deloc promisiunile din campania electorală! Grija dumneavoastră 
primoridială a fost împărţirea ministerelor, pe care le-aţi secţionat pentru ai mulţumii pe toţi, a secretarilor de stat şi a 
şefilor de agenţii continuând cu lupta pe deconcentrate şi planuri mari, foarte mari pentru revizuirea Constituţiei şi 
marea regionalizare, care nu prea ştim ce va aduce nou românilor. 

Unde sunt miile de locuri de muncă promise? Oare ce aţi realizat? O criză economică care nu a făcut altceva 
decât să gonească investitorii, nefăcând nimic, dragi colegi de la putere  pentru a stimula apetitul acestora pentru 
România. 

Cunoaştem teoria care arată că, între promisiuni şi acţiunea guvernamentală există o mare diferenţă, dar 
dumneavoastră continuaţi să daţi vina pe „greaua moştenire”  neonorând nimic din ceea ce aţi promis.  Vă angajaţi în 
gura mare că  relansaţi economia şi că o să menţineţi deficitul bugetar în limitele stabilite de Uniunea Europeană. 
Obiectivele sunt mari, însă deja nimeni nu mai crede că puteţi realiza ceva bun pentru români. 
Vă mulţumesc, 

 
 

Deputat, 
Mircea Man 

 
*** 
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 Munca la negru, de neoprit! 

 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Guvernul USL doreşte cu ardoare  să reducă munca “la negru” şi să întărească displina fiscală, dar de la 

declaraţii şi până la fapte  este calea foarte lungă, şi mă întreb: oare ce primim zi de zi? Promisiuni şi minciuni care 
nu dau rezultate favorabile pe termen lung!  Statisticile ne arată că la sfârşitul anului 2012,  rata de ocupare  a 
populaţiei apte de muncă (cu vârstă între 20-64 de ani) era de doar 65%, totalul populaţiei active fiind de 10.145.000 
persoane, iar aproximativ 1,9 milioane de români continuă să muncescă fără forme legale. 

Perspectivele anului 2013 nu sunt deloc optimiste. Situaţia economică a României este în scădere, iar acest 
lucru se pare ca nu da guvernantilor nici un fel de coşmaruri. Rata şomajului are tendinţa de creştere, cei care doresc 
să muncească probabil că vor mai avea de aşteptat din pacate, iar specialiştii în recrutare, care analizează piaţa muncii 
spun că 2013 nu este diferit de anul trecut. 

Munca „ la negru” continuă să domine economia românească, chiar dacă legea sancţionează aspru acest 
flagel. Deja amenzile usturătoare nu îi mai sperie pe angajatorii care continuă să încalce legea, iar saracia ii determina 
pe angajaţi sa accepte orice formă de angajare, chiar şi pentru un loc de muncă prost plătit.  

Din pacate, responsabilitatea dezvoltarii acestui flagel al muncii la negru o au atat autorităţile cat si 
angajatorii şi angajaţii care fac înţelegeri tacite, munca la negru reprezentând până la urmă un furt, un prejudiciu 
pentru finanţele publice. Desi responsabilitatea este impartita, VINA apartine exclusiv guvernantilor care nu dezvolta 
mecanisme eficiente de combatere a muncii la negru, fie ca vorbim despre inasprirea controalelor, sau despre 
adoptarea unor masuri fiscale de natura sa incurajeze scoaterea la suprafata a economiei subterane.  

Unde sunt, domnilor guvernanti, campaniile atat de necesare in aceasta perioada de informare şi de 
schimbare a atitudinii faţă de munca cinstită? Care sunt modalităţile şi acţiunile demarate de USL pentru combaterea 
muncii la negru? 

Şi în judeţul Călăraşi acest fenomen este îngrijorător şi dă bataie de cap autorităţilor, iar  inspectorii ITM 
continuă să dubleze verificările şi controalele la agenţii economici, pentru conştientizarea riscurilor şi sancţiunile 
dure ale legii, la care se expun zi de zi.  

Cum veţi reuşi, domnilor guvernanti de la USL, să combateţi munca „la negru”, să creaţi locuri de muncă aşa 
cum aţi promis in conditile in care prin toate masurile promovate pana acum ati ignorat si desconsiderat investitiile? 
Ce măsuri, ce politici şi ce programe aveţi de gând să implementaţi pentru a stimula creşterea gradului de ocupare a 
forţei de muncă neocupata din economia românească? Guvernati si dumneavoastra, domnilor de la USL? 
Incapacitatea guvernului USL de a trece peste toate dificultăţile crizei economice, dezastrul economic provocat doar 
de ambţitia din  vara anului trecut, pentru suspendarea preşedintelui nu au condus decât la cresterea neincrederii in 
statul de drept din Romania, la cresterea sărăciei românilor  dar şi la exodul multor investitori străini din ţara noastră. 

 
Deputat, 

Vasile Iliuţă 
 

*** 
 

Haos pe piaţa forţei de muncă 

 
 

Stimaţi colegi, 
 Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a citi o declaraţie politică cu privire la posturile vacante pe care 

Ministerul Muncii spune că le are, de�i premierul Ponta ameninţă cu austeritatea sistemului bugetar prin diminuarea 
cheltuielilor de personal cu 15%. 

În timp ce ministerele precum cel al Muncii pun în dezbatere proiecte prin care posturile vacantate ar urma să 
fie ocupate prin concurs, în timp ce parlamentarii puterii promovează proiecte care contravin acordului cu FMI, 
Guvernul USL se pregăteşte pentru tăierea cheltuielilor de personal cu 15%.  
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Ce facem cu acest haos? Ce să mai înţeleagă omul de rând – când au ales această guvernare au sperat la 
locuri de muncă, la pensii mai mari şi la salarii întregite. Acum, angajatii bugetari,  cu salariul reîntregit se trezesc în 
stradă. 

 Singura explicaţie plauzibilă pentru tot acest haos managerial este că USL se pregăteşte să politizeze masiv 
administraţia publică, disponibilizând persoanele care nu au culoarea lor politică şi angajând în schimb politruci. 
Deja această situaţie a avut loc în mai multe Inspectorate Teritoriale de Muncă, semn că USL va face din politizarea 
administraţiei singura măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă în acest an. Cu alte cuvinte, singurele angajări 
se vor face sub acest guvern doar pentru cei cu carnet de partid PSD, PNL sau PC, în timp ce zeci de mii de români 
îşi vor pierde locurile de muncă. 

 Având în vedere aceste contradicţii flagrante, îi cer ministrului muncii să clarifice în mod particular situaţia 
posturilor vacante din sistem, având în vedere proiectul de lege privind ocuparea posturilor vacante şi anunţul 
premierului legat de tăierea cheltuielilor de personal cu 15%. 

Stimaţi colegi, 
Guvernul USL produce haos pe piaţa forţei de muncă prin politici contradictorii şi care periclitează acordul 

cu instituţiile financiare internaţionale. Aceste politici aberante contravin acordului cu FMI pentru că încalcă nivelul 
agreat al anvelopei bugetare şi pun presiuni suplimentare pe bugetul de stat. Fără acest acord cu FMI, România riscă 
să intre în derapaj economic ,dar USL pare a asuma acest risc în numele României doar pentru a-şi satisface propria 
clientelă politică. Nu în ultimul rând, guvernul USL este într-o situaţie disperată pentru că factura arieratelor din 
administraţia locală a crescut exploziv, de la 832 milioane lei în decembrie 2012, la 1,18 miliarde lei în ianuarie 
2013, deşi ne-am angajat în faţa FMI să reducem cu 85% aceste arierate la sfârşitul lui martie. Pentru a acoperi 
găurile baronilor locali USL care controlează acum peste 90% din judeţe, guvernul va disponibiliza şi va tăia salariile 
unor funcţionari care nu au nicio vină. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Despre traseism 

 
 Declarația politică pe care doresc să o fac astăzi, se referă din punct de vedere principial, la fostul meu coleg, 
domnul Stănişoară, al cărui gest recent de a demisona din PDL şi a intra în Uniunea Social Liberală, via PNL, ridică 
o problemă ce a mai fost dezbătută în spațiul public: anume traseismul politic. 
 Din punctul meu de vedere, gestul domnului Stănişoară ,în esență are două componente: 
1. Prima este cea reclamată de dânsul, şi anume faptul că nu se regăseşte în proiectele politice ale PDL, iar 
singurul partid în care se face politică de dreapta este PNL. 
Obiecții: nu l-a împiedicat nimeni pe domnul Stănişoară să participe, din punct de vedere intelectual, la conceperea şi 
impunerea acestor proiecte politice convenabile dânsului. Doar era ditamai Primvicepreşedintele partidului şi pe 
deasupra liderul grupului parlamentar PDL la Camera Deputaților. 
Despre PNL, singurul partid de dreapta...nimic mai fals! Ce politică de dreapta ar putea să facă liberalii, atâta vreme 
cât decizia nu este la ei, iar în interiorul vehiculului USL ei nu sunt decât o remorcă. 
2. O a doua componentă a interpretării tradării domnului Stănişoară este de fapt o întrebare: cui aparțin voturile 
obținute de ARD prin candidatura dânsului la ultimele alegeri parlamentare? 
Răspunsul este unul singur: Partidului Democrat Liberal. Dacă fostul meu coleg obținea un scor fabulos de 60%-70% 
în colegiul în care a candidat, atunci vorbeam despre o valoare politică personală. Nu este cazul, deoarece dânsul a 
intrat în Parlament prin redistribuire, iar din acest moment voința electoratului(cei care l-au votat) a fost furată şi 
tranzacționată meschin în folos personal. 

Întelegem cu toții că mandatul de deputat este unul reprezentativ, dar să nu uităm faptul că în Parlament se 
exprimă voința tuturor cetățenilor şi nu a unei persoane anume. Nu putem să nu remarcăm faptul că domnul 
Stănişoară chiar a avut în raniță bastonul de mareşal; de la un umil şi obscur politician de provincie, în scurt timp a 
ajuns ministru al Apărării Naționale, arzând astfel etapele normale de creştere politică. 
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Nu reproşăm nimic din punct de vedere profesional, însă din punct de vedere moral îi reproşăm totul, 
deoarece ca orice general laş, a fugit printre primii când lupta era mai grea. 
Se ştie că în orice armată există întotdeauna cel puțin zece ofițeri capabili să înlocuiască cu succes fugarul trădător. 

Eu sunt un tânăr politician şi mă întreb cu uimire care este exemplul de leadership pe care îl dă acum domnul 
Stănişoară. Ar fi trebuit să privim cu toții la dânsul cu admirația şi respectul pe care îl generează un mare comandant. 
În schimb ce avem? Un personaj preocupat numai de binele propriu în detrimentul victoriei comune. 

Suntem exact ca în Shakespeare: „ În palate trădare, în oraşe răsmerița, şi s-a rupt legătura între comandant şi 
oştean” 
Vă mulţumesc.  

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 Unde ne integrează USL? 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Am crezut că atitudinea antieuropenă a USL, puternic manifestată în vara anului trecut, va trece odată cu 

referendumul privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui României.  
Nu a fost aşa, pentru că USL a făcut din îndepărtarea de Uniunea Europeană o adevărată politică de stat. Ori, 

dacă USL afirmă clar şi răspicat, prin vocea actualului Ministru al Afacerilor Externe că „nu ne mai interesează 
integrarea în Spaţiul Schengen” şi .... „putem trăi şi fără Spaţiul Schengen” vă întreb, stimaţi colegi, unde vrea să ne 
integreze USL, dacă nu în Uniunea Europeană? 

Ştim cu toţii că, de mai bine de doi ani de zile, România era pregătită din punct de vedere tehnic să adere la 
Spaţiul Schengen, graţie investiţiilor de peste 1 miliard de euro efectuate în securizarea frontierelor şi în 
infrastructura specifică. Mai ştim că, la începutul anului 2012, exista unanimitate la nivelul statelor membre în 
privinţa aderării ţării noastre, în două etape, în cursul anului 2012 şi nu în 2013. Chiar şi cei mai intransigenţi membri 
– Germania, Finlanda sau Olanda – considerau că România este pregătită pentru a realiza acest pas, singura condiţie 
impusă fiind aceea a continuării reformelor în sistemul judiciar şi sprijinirea instituţiilor angrenate în lupta 
împotriva corupţiei.  

Ori, în acest context extrem de favorabil, USL a picat un guvern şi a preluat guvernarea. Ce a urmat, ştiu deja 
toţi cetăţenii României! Asediul asupra principalelor instituţii ale statului de drept, subordonarea unor instituţii 
autonome, împiedicarea actului de justiţie în cazul unor miniştri şi parlamentari şi permanente atacuri la cancelariile 
europene – privite ca inamicul extern al României şi nu ca parteneri care ne sprijină constant. 

Stimaţi colegi. 
Cum îşi poate cineva imagina că Raportul Comisiei elaborat în cadrul Mecanismului de Verificare şi 

Cooperare, cel de care depindea aderarea la Schengen, ar fi trecut cu vederea faptul că incompatibilii din Guvernul 
Ponta 1, au strigat şi continuă să susţină desfiinţarea instituţiilor care veghează la integritatea în exercitarea funcţiilor 
publice? Întrebaţi-l pe domnul Dan Mihalache dacă şi-a reevaluat poziţia sau cârdul de miniştri demişi pe 
considerente de integritate. 

Cum ar putea crede cineva că la nivelul Uniunii Europene nu se cunoaşte faptul că în actualul Guvern Ponta 
s-au ascuns miniştri care au dosare penale pe rolul instanţelor, care au adus prejudicii bugetului public sau european 
şi cărora Victor Ponta le este tributar.  

Poate Victor Ponta să le spună: „Relu Fenechiu, dă-ţi demisia, ca să le fie românilor bine!”? NU 
POATE! 

Are Victor Ponta curajul să spună: „Liviu Dragnea, dă-ţi demisia din funcţia de Viceprim-ministru, că 
oricum românii s-au prins că i-ai minţit şi că ai fugit de la Consiliul Judeţean de teama justiţiei.”? NU POATE! 

Cu toate acestea, Victor Ponta ar trebui să aibă curajul să dea afară miniştri penali, pentru că le-a promis 
românilor „cel mai cinstit guvern” şi le oferă în schimb „cel mai penal guvern”.  

În acelaşi timp Ponta are datoria să nu deraieze România de pe calea sa europeană, către depouri ruginite mai 
răsăritene, aşa cum partenerii săi de guvernare îşi doresc. 

Vă mulţumesc, 
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Deputat, 

Florin-Mihail Secară 
 

*** 

 Integrarea în Schengen – un eşec previzibil al USL! 
 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Nu ştiu cine ar mai fi avut vreo speranţă ca partenerii noştri europeni să se arate îngăduitori, în cadrul 

Consiliului JAI din 7 martie, faţă de un guvern şi o ţară care au zguduit din rădăcini valorile democraţiei europene în 
anul 2012. Nici măcar statele din care prim-ministrul şi Preşedintele Senatului s-au întors glorioşi, din ultimele vizite 
oficiale, nu s-au lăsat păcălite de lupul îmbrăcat în piele de oaie. Mai mult, după nefericita experienţă a României, 
condusă de Guvernul USL, oficialii europeni doresc să înăsprească atât criteriile de aderare la Uniunea Europeană, 
cât şi integrarea în anumite politici sectoriale, cum este şi Schengen. 

Ceea ce putem afirma cu certitudine este că Uniunea Social Liberală a compromis drumul integrării 
României în Spaţiul Schengen, un drum pe care Uniunea Social Liberală nu trebuia decât să se abţină la a ameninţa 
statul de drept şi instituţiile fundamentale ale statului.  

Uniunea Social Liberală a compromis investiţii uriaşe, de peste un miliard de euro, făcute în plină criză 
economică, din banii românilor şi fonduri europene, pentru securizarea frontierelor şi modernizarea sistemelor 
informatice de securitate.  

Uniunea Social Liberală a compromis peste doi ani de eforturi diplomatice şi dialoguri bilaterale cu 
partenerii europeni, care, la începutul anului 2012, în unanimitate, acceptau aderarea noastră în acest spaţiu de 
libertate, chiar şi în două etape succesive în decursul anului 2012. 

Însă, chiar şi în ceasul al doisprăzecelea, Uniunea Social Liberală nu conteneşte să atace Uniunea Europeană, 
să bată cu pumnul în masă şi să promoveze o politică profund antieuropeană. 

Stimaţi colegi. 
În faţa unui eşec de asemenea proporţii un guvern responsabil ar fi trebuit să caute soluţii şi să acţionete în 

interesul tuturor românilor. În schimb, Uniunea Social Liberală, bate din nou cu pumnul în masă şi afirmă că „aşa am 
trăit până acum, putem trăi şi în continuare fără Schengen!”. Este aceeaşi politică cu care au început guvernare şi în 
care afirmau răspicat „Cine e Bruxelles-ul ăsta, care ne spune nouă ce să facem!”. 

Aşa înţelege Guvernul USL apartenenţa noastră la Uniunea Europeană, ignorând total beneficiile pe care le-
ar aduce integrarea în Schengen pentru economia României, pentru transportul de mărfuri, pentru securitatea internă 
a fiecărui cetăţean. 

Votul de încredere covârşitor al românilor pentru USL de anul trecut se transformă azi în mulţumirea 
guvernului prin: falimente şi disponibilizări, creşteri de preţuri şi taxe, îndepăratarea noastră de Uniunea Europeană, 
masacrarea Legii educaţiei naţionale, presiunile constante asupra justiţiei şi lista promisiunilor electorale călcate în 
picioare poate continua.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ioan Bălan 

 
*** 
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Amendamentele la Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 riscă să se transforme într-o uriaşă avalanşă peste 
şcoala românească 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Ultimele date Eurostat prezintă următoarea situaţie a educaţiei din România, în contextul  UE: 
• România se situează pe ultimul loc în UE la alocările pentru educaţie, nu doar din punctul de vedere 
al procentajului din PIB (4,24 % față de 5,41% media la nivel de UE),  ci şi ca importanţă acordată de stat 
la toate nivelurile de educaţie (primar, gimnazial, liceal, superior); 
• finanţarea învăţământului primar este precară, atât în termeni absoluţi cât şi faţă de celelalte forme 
de învăţământ; 
• dacă ţări precum Italia, Bulgaria, Danemarca sau Suedia dau o atenţie deosebită componentei 
culturale, acordând alocări importante învăţământului superior, România se particularizează prin lipsa unei 
strategii de dezvoltare a resurselor umane; 
• rezultatele sunt aleatoare şi datorate mai degrabă calităţilor naturale decât unei politici implementate 
de stat; 
• avem doar 25% din ponderea europeană a cheltuielilor pentru cercetare, aflându-ne la un sfert din 
media europeană de PIB/locuitor, suma cheltuită pentru cercetare raportată la numărul de locuitori fiind 
doar de o şaisprezecime; 
• procentul de 3% din PIB alocat cercetării, aşa cum stabileşte Agenda Lisabona, este o ţintă imposbil 
de atins, în schimb doar în 2011 am avut o pierdere de 8% în rândul cercetătorilor; 
• în topul mondial al articolelor ştiinţifice (IJR Internaţional), România ocupă un onorabil loc 35, cu 
11.106 articole (faţă de SUA, aflată pe primul loc, cu 502.804 articole) însă raportul producţie/preluare şi 
transpunere la nivelul comunităţii a rezultatelor cercetării ne aduce pe locul 117 în acelaşi top. 

În aceste condiţii, politica de învăţământ a actualului Guvern este una de rea-credinţă.  În loc să urmărească 
stabilitatea sistemului şi reformarea lui în baza celei mai complete şi coerente legi de care sistemul nostru de 
învăţământ a beneficiat după 1990, Legea nr.1/2011, apreciată de Europa şi acceptată, în ţara noastră, de toţi factorii 
sociali implicaţi, o lege a celor mai moderne şi înalte standarde calitative care, pe termen mediu, ar fi schimbat 
substanţial nivelul pregătirii absolvenţilor, guvernanţii vin cu o avalanşă de amendamente, propuse, talmeş-balmeş, 
într-o dezordine şi improvizaţie năucitoare: 
• USL a făcut un pas greşit pentru sistemul de educaţie din România mutilând Legea Educaţiei Naţionale doar 
pentru a sluji interesele de partid; 
• USL a votat pentru încurajarea fraudei şi a plagiatului în învăţământ. Universităţile au pierdut dreptul de 
anulare pe cale administrativă a diplomelor obţinute prin fraudă; acest lucru se va putea face doar în instanţă, 
lucrurile putându-se întinde pe ani de zile; 
• USL a decis că politica şi conducerea universităţilor sunt compatibile, sfidând practica europeană şi 
schimbările pozitive din trecutul recent al României. Politizarea distruge credibilitatea sistemului de învăţământ; 
• USL a decis că educaţia continuă nu e necesară pentru educatori şi învăţători, refuzând astfel indirect 
creşterea calităţii predării în învăţământ preşcolar şi primar; 
• USL a distrus ideea obligativităţii învăţământului de 10 clase. Coerenţa sistemului actual (clasă pregătitoare 
– patru clase de învăţământ primar – 4 clase de gimnaziu – clasa a IX-a alăturată gimnaziului) garanta învăţământul 
de 10 ani. Revenirea clasei a IX-a la liceu e o măsură antireformistă care trebuie anulată; 
• Anularea examenului transdisciplinar la finalul clasei a VIII-a încurajează mediocritatea şi semnalează 
dezinteresul USL pentru învăţarea transdisciplinară. USL îşi doreşte probabil tineri care memorează mai mult şi 
înţeleg mai puţin. 
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Urmărind doar interesele unor grupuri restrânse şi formulând măsuri de un populism remarcat şi sancţionat 
atât de profesori, cât şi de părinţi şi elevi, actuala conducere a MEN, incapabilă de a rezista presiunilor politice, 
comite un grav atentat la siguranţa şcolii româneşti. 

Prin Ordonanţa 92/2012, se propun măsuri a căror justificare ambiguă sună cam aşa: „se revine la 
organizarea tradiţională a liceului/învăţământului general obligatoriu”; “pentru adecvarea … la specificul sistemului 
de învăţământ…”. 

Mă întreb şi mă revolt, ca om de şcoală responsabil, cum pot aceste motivaţii superficiale să intre în logica 
Legii în vigoare, o lege reformatoare, curajoasă, alineată dezideratelor europene în domeniu şi ale cărei principii sunt 
în plin proces de implementare. 

Stimaţi Colegi, închei declaraţia mea politică de astăzi cu speranţa că raţiunea va învinge până la urmă şi 
politicul va părăsi scena învăţământului românesc pentru a lăsa loc calităţii, debirocratizării, democratizării acestuia. 

 
Deputat, 

Sanda Maria Ardeleanu 
 

*** 
 

 
 Interpelare 

 
 

Adresată: domnului Daniel Barbu, ministrul Culturii 
De către: deputat Maria Andreea Paul 
Obiectul interpelării: Promovarea culturii Țării Oaşului, jud. Satu Mare 
  

Domnule Ministru, 
  

Țara Oaşului se situează în extremitatea nord-vestică a ţării, la fel cum cultura ei s-a aflat la extremitatea 
finanţării de la bugetul de stat. 
  

Confundată adeseori cu regiunea Maramureşului, Țara Oaşului este o regiune distinctă satmăreană, 
cu oameni şi obiceiuri aparte. Este uimitor cum formele esenţiale de manifestare ale identităţii s-au păstrat într-o 
regiune închisă şi izolată multe secole. Ţara Oaşului a devenit prin oşenii săi un simbol al autenticităţii 
româneşti, „cetatea de granit a  românismului” (E. Barbul, 1933). Caracterizaţi prin hărnicie şi ospitalitate, dar şi prin 
atitudine categorică atunci când le sunt lezate demnitatea şi interesele, afirmând ori de câte ori au ocazia ca sunt 
descendenţi ai dacilor şi români de viţă, oşenii au ştiut întotdeauna să-şi conserve aceste calităţi, ca de altfel şi 
tradiţiile, portul şi graiul, elemente ce-i definesc şi deosebesc de alte zone ale ţării. 
  Poziţionarea strategică a Țării Oaşului, la intrarea în Europa, face ca şi accesul străinilor la 
cultura oşenească să fie mai facilă. Însă interesul pentru promovarea Țării Oaşului a fost redus atât din lipsa 
unor programe pentru stimularea apetitului pentru cultură, a informaţiilor despre programele finanţate din fonduri 
româneşti şi europene pentru promovarea culturii, cât şi din ignoranţa celor aflaţi la conducere. Chiar şi la momentul 
actual, site-ul Ministerului Culturii este sărac în informații sau acestea sunt mult învechite. 
  Țara Oaşului reprezintă pentru România o zonă europeană, cu tradiţii şi obiceiuri vechi şi unice, cum sunt de 
pildă Sambra Oilor, împodobirea miresei, zilele de târg păstrate după obiceiurile străbune. Promovarea culturii din 
aceste locuri la nivel european nu este greu de realizat, mai ales că oşenii sunt obişnuiţi cu peregrinările în ţările vest-
europene fiindcă traiul zilnic şi l-au clădit pe munca în străinătate. Aşa cum sunt mândri să-şi arate portul popular în 
fiecare duminică la biserică, tot aşa sunt mândri să-şi poarte tradiţiile în Europa. 

Cu toate acestea, nu există nici măcar o Casă de Cultură în inima Ţării Oaşului, în Negreşti Oaş. Actualul 
Guvern a trecut cu vederea şi amendamentele la buget pentru sprijinirea unor activităţi culturale în această regiune. 
Au nevoie de reabilitare sau de finanțare pentru finalizarea lucrărilor Căminele culturale comunale din localitățile 
Botiz, Prilog, Turţ, Târna Mare. Muzeul Ţării Oaşului duce lipsă de fonduri pentru finanţarea activităţilor culturale. 
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Cel mai grav este că lipsa de interes pentru cultura Țării Oaşului ameninţă dispariţia acesteia într-un timp 
scurt.   

Având în vedere cele de mai sus: 
  1.Care este strategia urmărită în domeniul culturii pentru acest an pentru promovarea regiunilor?  

2.Care sunt programele cu finanțare din fonduri româneşti sau europene menite să contribuie la promovarea 
culturii regionale?  

3.Care este planul pe care îl urmăriţi pentru a face cunoscute aceste programe şi facilităţi celor interesaţi de 
promovarea culturii la nivelul autorităţilor locale?  

4.Cum aveţi în vedere să sprijiniţi cultura Țării Oaşului? Care sunt fondurile alocate de la buget în acest 
sens? Care este locul şi rolul culturii Ţării Oaşului în strategia urmărită în perioada 2013-2015?  

5.Care preconizaţi că este modalitatea cea mai eficientă şi rapidă de înfiinţare a unei Case de cultură a Țării 
Oaşului, de care zona are atâta nevoie în prezent?  
  

Solicit răspuns scris. Va multumesc 
 

 
*** 

  
 
 
 

 Întrebări 
 
 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Finanţare copii aflaţi în dificultate 
 
Doamnă ministru, 
 
La întrebarea mea nr. 9298A din 10.10.2012 în legătură la modificarea Legii nr. 272/2004, care privea 

inclusiv „acordarea anumitor drepturi tuturor copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, fără a se 
face distincţie între copiii plasaţi la familie/persoană/rudă şi cei plasaţi la asistent maternal sau în servicii de tip 
rezidenţial”, mi-aţi trimis în data de 18.10.2012, cu numărul 2178/MC, următorul răspuns: 

„Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului se află în prezent în procedură de avizare interministerială, reluată în data de 01 august 2012, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

Procedura de avizare a fost reluată în termen de 7 zile de la preluarea observaţiilor formulate de Consiliul 
Superior al Magistraturii şi transmise Ministerului Muncii, Familiei şi protecţiei Sociale în data de 24 iulie 2012, ca 
urmare a solicitării instituţiei noastre din data de 27 aprilie 2012. 

În prezent, proiectul de lege se află la Ministerul Finanţelor Publice, urmând a fi transmis ultimului minister 
avizator respectiv Ministerul Justiţiei.” 

 
Vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicaţi în ce stadiu se află această modificare de legislaţie? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Mihaela Stoica 

 
 

*** 
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud, jud. Constanţa 
 
 
  Stimate domnule ministru, 
 
 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa aduc în atenţia dumneavoastră situaţia 
Spitalului de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud în vederea luării unor măsuri imediate 
pentru a da dovadă societăţii româneşti „că am început să ne însănătoşim”, aşa cum bine spune colectivul medical al 
acestei unităţi sanitare care îşi pune toate speranţele pentru salvarea spitalului în noi, cei care putem face ceva pentru 
ca România să fie o ţară europeană sănătoasă. 
 SOTRM este un spital cu tradiţie în tratarea afecţiunilor ortopedice care a aniversat 100 de ani de la înfiinţare 
în urmă cu 5 ani, aniversare tristă fiindcă nepăsarea autorităţilor datează din anul 2004. 
 Nu cred că este cazul să vă fac un istoric detaliat al spitalului, dar consider absolut necesar să vă solicit o 
analiză profundă asupra situaţiei actuale, având în vedere următoarele: 
- în anul 2004 terenurile (11 hectare – parc natural în apropierea falezei) şi clădirile aferente SOTRM au 
fost trecute în domeniul public al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa 
- în anul 2010 Consiliul Judeţean Constanţa a preluat şi managementul instituţiei; a fost înfiinţat un 
consiliu de administraţie format din 5 membri 
- pe data de 31 ianuarie 2013 se aprobă într-o şedinţă a CJ Constanţa DESFIINŢAREA spitalului, pentru 
ca ulterior, să fie vorba de o reorganizare. 
Dincolo de interesele politice şi imobiliare ale zonei, vă solicit să dispuneţi un audit la nivelul spitalului şi să 
dispuneţi, în consecinţă, pentru restabilirea situaţiei anterioare anului 2004. 
Puteţi solicita toate datele de care aveţi nevoie pentru o analiză corectă, dar mă simt nevoit să vă comunic, pe această 
cale, indicatorii de eficienţă pe anul 2012: 
- aproximativ 1700 de intervenţii chirurgicale 
- peste 5000 de consultaţii 
- utilizare pat 294% la ortopedie şi 482% la recuperare 
- durata medie de spitalizare 5,48 la ortopedie şi 10,39 la recuperare. 
Ce este drept, sunt cifre, dar sunt reale şi importante, iar în spatele lor se află speranţa unor mii de oameni şi dăruirea 
profesională a celor 160 de angajaţi.  

Statul român a intrat în posesia unui colţ mare de rai în anul 1908 graţie donaţiei Alteţei Sale Regina Maria, 
care timp de aproape 100 de ani a fost considerat o binecuvântare şi aşa trebuie să redevină. Din păcate, 
administratorul miilor de metri pătraţi nu a făcut nicio investiţie în 9 ani şi a considerat că un simbol al ortopediei 
româneşti merită doar statutul de ANEXĂ. 

Menţionez că spitalul este o unitate care beneficiază de personal de specialitate calificat la cele mai 
înalte standarde naţionale, are o tradiţie cum puţine unităţi sanitare din România au şi deserveşte nu numai 
pacienţi de la nivelul judeţului Constanţa, ci prin poziţionarea sa la ţărmul Mării Negre tratează şi 
recuperează afecţiuni ale pacienţilor din întreaga ţară.  

Consider că prin reorganizarea sa ca simplă secţie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, 
SOTRM îşi va pierde funcţia sa principală. V-aş avertiza, domnule ministru, că reorganizarea SOTRM nu are 
ca scop eficientizarea actului medical, ci, mai degrabă, valoarea patrimonială pe care o deţine acest spital de 
tradiţie. 

Faţă de cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să ne comunicaţi următoarele: 
- În condiţiile în care CJ Constanţa nu revine asupra hotărârii de consiliu, aveţi în vedere preluarea 

SOTRM de la autorităţile administraţiei publice locale la Ministerul Sănătăţii? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 
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*** 
         
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
 

Degrevarea parţială de la norma didactică aplicată şi pentru directoarele de grădiniţe cu program normal 
 
Stimate Domnule Ministru, 

Aduc în atenţia Ministerului pe care îl conduceţi o problemă semnalată de un grup de directoare de grădiniţe 
cu program normal din Municipiul Suceava: OM nr. 6370/06.12.2012 specifică faptul că  doar directorii grădiniţelor 
cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori pentru învăţământul preşcolar, sunt degrevaţi 
parţial de norma didactică şi efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate. 
 

Considerăm că punerea în practică a OM nr. 6370/2012 este o măsură discriminatorie pentru directorii 
grădiniţelor cu program normal din moment ce, indiferent de tipul de grădiniţă în care se funcţionează, directorii 
îndeplinesc aceleaşi atribuţii şi responsabilităţi cuprinse în fişa postului,  activitatea este evaluată din prisma aceloraşi 
indicatori de performanţă, directorii se supun aceluiaşi cadru legal şi au aceleaşi atribuţii specificate în Legea 
nr.1/2011, ROFUIP nr. 4925/2005, alte ordine, hotărâri, note. De asemenea, ne-a fost sesizat faptul că Ministerul 
Educaţiei Naţionale nu a luat în calcul numărul mare de copii/grupe înscrişi în unităţile de învăţământ preşcolar cu 
program normal care cuprind efective de peste 300 de copii cu 12-14 grupe.  

Având în vedere aspectele semnalate  mai sus şi sesizările primite din partea directorilor de grădiniţe cu 
program normal privind degrevarea discriminatorie care se realizează în învăţământul preşcolar, Vă rog, Stimate 
Domnule Ministru, să îmi comunicaţi dacă aveţi în vedere luarea măsurilor necesare pentru degrevarea de la norma 
didactică şi a directorilor grădiniţelor cu program normal.  

Anexez la prezenta întrebare un memoriu justificativ. 
Rog primirea unui răspuns în scris şi oral. 
 

Deputat, 
Sanda Maria Ardeleanu 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 Declaraţii politice 

 
 
 

Pentru mulţi, primul articol din Constituţia României a devenit doar o propoziţie fără însemnătate. Pentru mine, 
ca  ales în Parlamentul Ţării, „România este un stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil!”. În 
ultima perioadă statalitatea ţării este pusă la încercare, iar lipsa de reacţie a clasei politice mă îngrijorează. Pe 
instituţii publice, alte steaguri decât cel naţional sau cel al Uniunii Europene sunt arborate fără jenă, iar lipsa de 
reacţie a autorităţilor competente este strigătoare la cer. Prin Constituţie, drapelul României este Tricolorul, iar unii 
indivizi dirijaţi de forţe obscure încearcă  să ne impună în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş un alt drapel. 
Articolul 55, aliniatul 1 din Constituţie spune clar: „cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România”. Ce a făcut 
premierul României sau prefectul din judeţul Harghita, când primarul din Miercurea Ciuc a arborat aşa zisul steag al 
„Ţinutului Secuiesc”? Ce este acest ţinut secuiesc şi ce grup cere autonomia acestui teritoriu? Tot în Constiutuţie se 
specifică că „România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor ei, fără deosebire de rasă, de 
naţionalitate sau de origine etnică”. De ce se negociază acest lucru? Premierul Ponta a declarat că pot fi arborate pe 
primării însemnele oraşului şi prin urmare nu vede o probleme în faptul că pe instituţiile publice din cele trei judeţe 
este arborat steagul Ţinutului Secuiesc. Oare nu sunt periculoase aceste declaraţii oficiale ale unui înalt demnitar al 
statului, care se bucură de toate privilegiile oferite de acest statut? „Nimeni nu este mai presus de lege” şi din acest 
motiv chem în Parlamentul României pe premierul ţării să dea socoteală pentru lipsa sa de reacţie şi pentru 
declaraţiile sale iresponsabile. „Fidelitatea faţă de ţară este sacră” (art. 54, alin. 1 din Constituţie), iar „în 
România, respectarea Constituţiei a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie” (art. 1, alin. 5). Aceste două 
articole din Constituţie sunt suficiente, ca argumente, pentru ca premierul să dea socoteală.  
Trebuie rapid lămurit ce rol au organizaţiile politice ale minorităţilor maghiare în escaladarea acestor acte de 
surminare a statalităţii, fiindcă Constituţia prevede clar, că „nici un grup şi nici o persoană nu poate excercita 
suveranitatea în nume propriu” (art.2, alin. 2). Atunci, să li se interzică acestor organizaţii dreptul de a-şi desemna 
candidaţi în alegeri electorale, un exerciţiu al suveranităţii garantat prin constituţie, dacă acestea de fapt operează 
împotriva principiilor de bază ale Legii Fundamentale. 
La început de mandat am jurat cu mâna pe Biblie şi pe Constituţia României rostind cu toată credinţa următoarea 
frază de care nu mă dezic până la moarte: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea 
spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a 
României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". Prin urmare vă anunţ că voi lua atitudine, ca parlamentar, ca cetăţean şi ca 
român să fac tot ce-mi stă în putere pentru a dejuca acest plan murdar, al unui grup malefic care are ca interes 
dezbinarea României. Ca parlamentar, ştiu că „statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea 
cetăţenilor ei” (art.4, alin.1 din Constituţie) şi prin urmare voi acţiona în acest spirit. 
 

Deputat, 
Viorel-Ionel Blăjuţ 

 
*** 
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Rolul femeii în politică 

 
 

În actualul context social, femeia a reuşit să obţină un alt statut în societate. Femeia contemporană este 
confruntată cu alte aspecte decît cele specifice vechii mentalităţi şi anume problematica rolurilor sale multiple: de 
mamă, de soţie, de femeie de carieră şi nu în ultimul rând de lider în societate. 

Ziua de 8 martie a constituit  un moment extraordinar pentru a  scoate în evidenţă importanţa femeilor în 
societate precum şi în dezvoltarea ei.  

Responsabilităţile femeii în societatea modernă sunt complexe, iar femeia modernă trebuie să realizeze un 
echilibru permanent între îndatoririle de mamă, de soţie şi cu dorinţa de a fi împlinită profesional, de a fi implicată 
activ în viaţa publică, în administraţie, sau în viaţa politică.  

Consider că este momentul în care arătăm societăţii că femeia reprezintă un factor de decizie în tot ceea ce 
înseamnă viaţa comunităţii. 

PP-DD sprijină implicarea femeilor în viaţa politică, după cum se ştie, preşedintele PP-DD este o doamnă - 
Simona Man- iar Grupul parlamentar are un procent de 18% femei. De reţinut este faptul că în mandatul 2008-2012, 
Parlamentul României avea un procent de 9% femei iar în acest mandat avem 11% (asta datorita componenţei 
Grupului parlamentar PP-DD) în condiţiile în care Parlamentele altor ţări din Europa au un procent cuprins între 19-
27%. 

De asemenea, sunt interesată să organizez o serie de dezbateri în care să fie tratate teme care vizează în mod 
direct femeia: egalitatea de şanse şi gen, sancţionarea oricăror forme de discriminare a femeii, femeia lider, femeia în 
familia modernă... 

Ca deputat, consider că modernizarea cadrului legislativ din domeniu trebuie să reprezinte o prioritate pentru 
întreaga clasă politică, mai ales în contextul orientării spre o societate cu adevărat europeană. 

Ca prim demers, am în vedere modificarea Legii 202 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi, pentru a spori eficienţa şi aplicabilitatea acesteia în contextul actual şi alinierea acestui instrument 
juridic cu prevederi similare din legislaţia altor state europene. 

Mai mult, doresc să supun atenţiei şi posibilitatea de a reglementa juridic o reprezentare mai eficientă a 
femeii în viaţa politică, prin instituirea unei norme minimale de reprezentare în structurile administrative şi 
decizionale. 

 
 

Deputat, 
Maria Grecea 

 
*** 

 
Reducerea TVA la alimentele de bază: bună pentru opoziţie, devastatoare pentru putere 

 
Domnule preşedinte, 
Doamnelor si domnilor deputaţi 
Stimaţi colegi, 
 

Titlul declaraţiei mele politice de astăzi este sugestiv şi atotcuprinzător. Vreau să mă feresc de locuri comune 
şi stereotipuri politice şi cu atât mai mult de teme populiste  în declaraţiile mele. Poate că sunt nepotrivit pentru 
funcţia pe care o ocup atâta timp cât spun adevărul, dar nu pot să mă abţin în a blama şi a condamna conduita unor 
colegi pentru care consecvenţa şi cuvântul nu cântăresc nici cât o declaraţie politică.  

Stimaţi colegi, propunerea legislativă privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, probabil mulţi dintre dumneavoastră îşi aduc aminte, acum  3 ani era vârful de 
lance al opoziţiei parlamentare. Poate milioane de oameni au privit cu multă speranţă momentul în care acest proiect 
a fost votat în cvasi-unanimitate chiar în această încăpere. Din greşeală sau nu, iniţiativa legislativă care venea să 
îndrepte o mare nedreptate pentru cei de rând a ajuns pe masa preşedintelui României pentru promulgare, moment în 
care preşedintele a retrimis-o pentru reexaminare Parlamentului invocând motivul echilibrului bugetar şi criza 
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economico-financiară pentru a refuza reducerea preţurilor la alimente de bază celor care au atât de multă nevoie de o 
astfel de măsură.  

Nu eram membru al Parlamentului atunci şi nu pot spune că ştiu ce ar trebui să facă un parlamentar 
responsabil când se confruntă cu decizia grea de a alege între a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor sau a asigura un 
echilibru financiar pe termen mediu României. Nu vă invidiez stimaţi colegi pentru decizia pe care a  trebuit să o 
luaţi în data de 19 octombrie 2010. Atunci cei mai mulţi dintre dumneavoastră s-au pronunţat cu un vot de adoptare 
asupra proiectului iniţiat de reprezentanţii PSD şi PNL prin care se propunea micşorarea TVA-ului la alimente de 
bază la o cotă de 9%.  

Au trecut aproape trei ani de atunci şi ne aflăm aproape de sfârşitul primului an de guvernare USL. În 11 luni 
de guvernare Uniunea Social Liberală a amânat, a respins, a tergiversat orice proiect care prevede reducerea TVA-
ului la alimente de bază. De asemenea găsim proiecte amânate sau respinse de USL fără dezbatere, fără dileme cu o 
majoritate covârşitoare şi amnezică care, evident uită că îşi respinge propriile proiecte.  

Este deosebit de trist că  puterea şi opoziţia în România sunt doar nişte roluri de jucat şi pentru popor nici 
măcar nu contează cine joacă aceste roluri pentru că deznodământul este mereu acelaşi. Cum putem să ajungem să ne 
respingem propriile proiecte? Actualul prim-ministru al României este nevoit să semneze puncte de vedere negative 
la propriile propuneri legislative. Acelaşi lucru se poate spune despre domnul Duşa, ministrul Apărării Naţionale sau 
despre domnul Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice. 

În schimb, o parte a opoziţiei de astăzi şi-a găsit brusc direcţia pro-activă şi votează cu mult entuziasm 
proiectele pe care acum un an le respingea pe bandă rulantă. Nu există consecvenţă, limbajul dublu este la ordinea 
zilei şi sincer vă spun nu ştiu cum cineva poate avea încredere într-un politician care se poartă în această manieră. 

Reducerea TVA-ului la alimente de bază a fost o promisiune făcută de USL înainte, în timpul dar din păcate 
nu şi după campania electorală. Stimaţi colegi reducerea TVA la alimente, o măsură economică care poate aduce 
beneficii majore familiilor cu venituri mici şi medii din România va rămâne etern o temă a opoziţiei politice, o temă 
de care puterea politică şi Guvernul fuge şi se ascunde.  

Nu vă mai ascundeţi stimaţi colegi! Veniţi la această tribună şi spuneţi, în aşa fel încât să vă audă toţi cei care 
v-au votat în decembrie, de ce nu vreţi să reduceţi preţurile la pâine, la ouă, la lapte şi la carne şi de ce nu vreţi să fiţi 
de acord cu reducerea TVA la 9 % pentru energia termică la consumatorii casnici?  

Fiţi responsabili şi spuneţi de ce aceste idei erau bune acum un an şi astăzi au devenit brusc proaste şi 
inaplicabile. Eu sunt foarte interesat de explicaţiile dumneavoastră şi vă rog să mă credeţi că nu mie îmi sunteţi datori 
cu aceste explicaţii. Sunteţi datori cetăţenilor mulţi care au pus ştampila pe numele şi pe sigla partidelor 
dumneavoastră crezând, cu naivitate probabil, că promisiunile dumneavoastră la fel ca şi dorinţele lor se vor îndeplini 
cu acel vot. Sunt sigur că cei mulţi aşteaptă şi patru ani trec repede.  
Va mulţumesc 
 

Deputat, 
Alin – Constantin  Bucur 

 
*** 

 
 

Corlăţean, demisia de onoare! 
 

După cum toată lumea se aştepta, Consiliul JAI de la sfârşitul săptămânii trecute a adus o nouă înfrângere 
României, şi, implicit, Guvernului Victor Ponta. Amânarea deciziei privind aderarea României şi Bulgariei la 
Schengen nu mai constituia nici o noutate pentru nimeni din conducerea ţării. Statele care s-au opus, convenind 
amânarea deciziei privind aderarea României si Bulgariei „până la o dată ulterioară nedefinită”, mai exact Germania, 
Olanda şi Finlanda, condiţionează intrarea noastră în Schengen tocmai de realizarea unor progrese substanţiale în 
privinţa raportului MCV, respectiv tocmai la capitolul la care stăm destul de prost, conform ultimului raport.  

„Liniştirea” României din punctul de vedere al Schengen şi MCV, cel puţin până în decembrie, ar putea însă 
să fie în „avantajul” Guvernului USL. Lipsiţi de bătăile de cap presupuse de demersurile aderării cât mai rapide a 
României la spaţiul Schengen, guvernanţii s-ar putea apuca, în sfârşit, de guvernare! Până însă va începe cel puţin să 
se prefacă, în „luarea” ochilor electoratului, că munceşte, românii trebuie să ştie că actualul Guvern este vinovat de 
tratamentul oferit ţării nostre de mai-marii Europei. Declaraţiile ostile şi lipsite de conţinut diplomatic al ministrului 
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Afacerilor Externe referitoare la aderarea României la Schengen, de acum câteva zile, au cântărit cu siguranţă mult în 
luarea deciziei de amânare. Consider, contrar celor afirmate de ministrul Titus Corlăţean, că România nu trebuie să 
renunţe la Spaţiul Schengen, mai ales că am cheltuit din banii europeni şi din bani publici peste 1,3 miliarde de euro 
pentru a ne securiza frontierele, şi îndeplineşte condiţiile tehnice de aderare. Cred că România trebuie să îşi aleagă 
oamenii potriviţi în locurile potrivite, iar, din câte se poate vedea cu ochiul liber, Corlăţean ocupă un scaun mult prea 
mare pentru el... 

Din păcate pentru ţărişoara noastră lovită din toate părţile, şi din exterior, dar şi din exterior, amânarea unei 
decizii de aderare la Schengen ar putea avea şi alte efecte nefaste. Unul dintre acestea, deloc de neglijat, ar fi un 
potenţial tratament diferenţiat al unor state europene privind liberalizarea pieţei muncii pentru români. Am putea 
asista astfel, la finele acestui an, la o altă veste proastă, respectiv că termenul avansat pentru „unda verde” dată pe 
piaţa forţei de muncă din Europa muncitorilor români să fie amânată. De ce? Pentru că România are MCV în vigoare 
şi este în afara Schengen, deci avem probleme care nu ne pot garanta că europenii se vor ţine de cuvânt în cazul 
acordării drepturilor de muncă pentru români, un exemplu elocvent fiind recentul scandal din Marea Britanie... 

În actualele condiţii, moţiunea simplă iniţiată de PP-DD şi PDL este perfect justificată şi normală. Într-o ţară 
civilizată, un ministru de Externe care suferă un asemenea eşec european nu ar aştepta un vot de blam din partea 
Parlamentului, el ar pleca singur acasă şi ar lăsa pe altcineva mai bun...Dar, cum trăim în România, aşa ceva nu se va 
întâmpla niciodată... 

 
Deputat, 

Marioara Nistor 
 

*** 
 
 
 

 Întrebare 
                  
 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
În luna Ianuarie 2013 Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la înființarea unei garanții pentru tineret, 
care ar trebui să ajute toți cetățenii UE și rezidenții legali sub vârsta de 25 de ani și proaspeții absolvenți sub 30 de 
ani să primească o ofertă de angajare de bună calitate, să își poată continua educația sau ucenicia în termen de 4 luni 
de când devin șomeri sau își termină studiile.  
Vă întreb Doamnă Ministru ce poziție a avut România la Consiliul EPSCO din 28 februarie 2013 cu privire la această 
problemă și ce măsuri concrete inițiază Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice astfel 
încât sistemele de garanție pentru tineret să amelioreze efectiv situația tinerilor fără loc de muncă, educație sau 
formare? 
Solicit răspunsul în scris. 
 

 
Deputat, 

Mihai Deaconu 
 

*** 
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 Interpelare 
 
Adresată: domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat: Maria Grecea 
Obiectul interpelării: Clarificarea şi probarea afirmaţiilor făcute în cadrul declaraţiei privind protestul 
angajaţilor Metrorex. 
 
În temeiul: 

-  art.112 alin. 1 din Constituţia României şi  
-  art.173 - 180 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  

vă adresez prezenta 
 

INTERPELARE 
 

Mass-media de la nivel central prelua în zilele de 5 şi 6 martie 2013 o declaraţie făcută de dvs. în contextul 
protestelor angajaţilor Metrorex. 
Reproduc integral afirmaţia, aşa cum a fost redată de canalele de presă, în interpelarea mea, pentru a vă simplifica 
efortul de a aduce anumite clarificări şi de a justifica afirmaţiile dumneavoastră: 
 
"Nu voi negocia niciodată atât timp cât sunt oameni în stradă. M-am întâlnit şi ieri cu conducerea sindicatelor de la 
Metrorex, mă voi întâlni şi mâine, dar nu astăzi, pentru că eu consider că lucrurile nu trebuie discutate sub 
presiune" 

Din reportajul care vă vizeză deduc, domnule ministru, că dvs. refuzaţi să purtaţi discuţii cu reprezentanţii 
protestatarilor, pe motiv că angajaţii Metrorex desfăşoară un protest, exercitându-şi astfel un drept garantat de art. 39 
din Constituţie. 

Am putea conchide, dacă ne luăm după afirmaţiile dumneavoastră , că desconsideraţi drepturile partenerilor 
de dialog social în vederea aplanării unui conflict. Atrag atenţia că gestionarea situaţiilor de criză reprezintă o 
competenţă indispensabilă unui ministru. 

Având în vedere cele arătate, vă solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Dacă afirmaţia pe care am menţionat-o a fost făcută de dvs. în această formă? 
2. Dacă aţi luat act de solicitările protestatarilor? 
3. Dacă aţi organizat întâlniri cu reprezentanţii protestatarilor ulterior afirmării celor menţionate? 
4. Dacă dvs. cunoaşteţi modalitatea de exercitare în condiţiile legii a unui protest? 

 
Solicit răspuns scris. 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 

 Declaraţii politice 
 

Aderarea României la Schengen, o decizie eminamente politică 
 

După cum era de aşteptat, Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne al Uniunii Europene a amânat din nou decizia 
privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen. Reamintesc faptul că procesul de aderare era prevăzut 
iniţial pentru a avea loc în luna martie a anului 2011! De mai bine de doi ani încoace însă, decizia a fost amânată, 
echipele de negociatori ai preşedintelui Băsescu consfinţind un eşec de proporţii din acest punct de vedere. Abia 
instalat în funcţie, Guvernul USL este arătat eronat cu degetul pentru această nereuşită internaţională, atât de către 
şeful statului, cât şi de firava Opoziţie actuală. Aceşti oameni care au dus românii în pragul disperării uită că din 
martie 2011 până acum au trecut doi ani în care integrarea României în Schengen nu a avut loc, să fie clar, din cauza 
fostelor guverne PDL.  

Sunt onorată să salut poziţia ministrului de Externe român la recentul Consiliu JAI. Titus Corlăţean şi-a spus 
răspicat punctul de vedere referitor la necesitatea începerii efective a procesului de aderare în formula acceptată, într-
o formulă de compromis, a aderării în doi paşi, cu frontierele maritime şi aeriene, într-o primă fază, şi apoi cu 
frontierele terestre. De altfel, chiar vorbitorii din reuniunea de la Bruxelles, reprezentanţii majorităţii ţărilor membre 
UE, au subliniat necesitatea luării unei decizii pe această problemă, în condiţiile în care România respectă în totalitate 
acquis-ul Schengen. 

În opinia mea, dezbaterile publice din România pe tema aderării ţării noastre la Schengen au fost intenţionat 
induse pe o pistă falsă. În loc să vedem ce mai avem de făcut - deşi toată lumea recunoaşte că din punct de vedere 
tehnic îndeplinim criteriile cerute -, politicienii s-au lansat în acuzaţii reciproce, doar-doar vom stabili cine este mai 
vinovat. O atitudine păguboasă, specific românească, unde ne luptăm degeaba cu „capra vecinului”, în loc să ne 
catalizăm energiile înspre îndeplinirea condiţiilor reclamate recent de partea germană. Nici nu are rost să căutăm 
vinovaţi din moment ce, în iunie 2011, însuşi preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, a declarat că 
aderarea României în Schengen este doar de o chestiune de obstacole politice. Întreaga psihoză polemică declanşată 
între forţele politice de la Bucureşti pe acest subiect a fost inutilă şi neavenită, polemicile nu au ajutat la nimic... 

Consider că nu putem să ne împotmolim la acest moment, cu siguranţă nu foarte plăcut pentru România. Sunt 
de părere că am stat destul în genunchi în faţa hotărârilor care decideau soarta românilor, de la Înalta Poartă încoace. 
Îndeplinim condiţiile, ne-am făcut treaba, acum nu avem de făcut decât să aşteptăm decizia decidenţilor politici de la 
Bruxelles. Sunt convinsă că aderarea României la Schengen se va produce, pentru că, în calitate de reprezentant în 
Parlament a unei zone cu oameni care au reuşit în străinătate prin muncă onestă, ştiu că avem potenţialul moral şi 
spiritual de a fi la nivelul oricărei ţări din Uniunea Europeană.  
              

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Declaraţie politică vizând sistemul de tip HOMESCHOOLING pentru copiii români din diaspora 

 
 
Domnule presedinte, stimati colegi 
 
In ultimele luni, in baza unor sesizari primite de la cetateni romani rezidenti in state precum Egipt, Siria sau Tunisia, 
am elaborat un prim draft al unui proiect legislativ care vizeaza posibilitatea scolarizarii la domiciliu a copiilor 
romani (din ciclul primar si gimnazial) din Diaspora, in cadrul sistemului romanesc de invatamant. Va voi oferi ca 
exemplu un mesaj primit recent de la un cetatean roman rezident in Sharm El Sheikh: 
“Pe mine ma intereseaza sistemul de home schooling pentru baiatul meu. Exista in toata Uniunea Europeana, numai 
in Romania nu. Noi in Egipt suntem interesati pentru ca sistemul de invatamant aici are anumite lipsuri si am dori 
pentru copiii nostri aceasta posibilitate. Parintii pot sustine financiar, nu stiu de ce este asa de greu de implementat si 
in Romania.” 
Trebuie sa plecam de la premiza ca un numar semnificativ de copii romani din Diaspora pot fi, in anumite momente, 
afectati obiectiv in actul de educatie de probleme politice, sociale, identitare sau personale. Putem vorbi, ilustrativ, de 
tensiunile socio-politice din state precum Egipt, care afecteaza ciclul educativ normal. Putem invoca chiar situatia 
mult mai grava din Siria, unde tensiunile civile au fost inlocuite de un razboi dur.  
La astfel de argumente se adauga cele vizand integrarea intr-o noua societate (copilul nu cunoaste inca limba tarii 
gazda) sau pastrarea identitatii (parintii doresc pentru copilul lor o educatie in limba romana). 
Cred ca avem nevoie, pentru a veni in ajutorul unor cazuri similare celor invocate mai sus, de un cadru legislativ 
suplu, usor de implementat, care sa permita copiilor romani din Diaspora scolarizarea la domiciliu in cadrul 
sistemului educational romanesc. 
Nu trebuie sa uitam, in acest sens, Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 1948, care mentioneaza ca parintii 
au dreptul de a alege metodele de educatie de care pot beneficia copiii lor. De asemenea, trebuie sa avem in vedere 
faptul ca acest tip de educatie este considerat functional in tari precum Franta, Belgia, Italia, Luxemburg, copiii 
inregistrand  rezultate notabile.  
In acest sens, pentru Romania, cred eu, se impun patru paliere de constructie legislativa: 
 
• Stabilirea unui sistem de calificare si verificare a tutorilor acreditati sa predea cursuri la domiciliu (inclusiv 
parintii putand deveni tutori). 
 
• Infiintarea in cadrul Ministerului Educatiei a unui Centru pentru acreditarea tutorilor si verificarea elevilor 
din Diaspora. 
 
• Stabilirea unui sistem si unui program de testare on-line a elevilor din Diaspora, care sa verifice si sa 
confirme evolutia notata de tutori. 
 
• Implicarea Ambasadelor in organizarea acestor examene on-line. 
 
Pana la lansarea propunerii legislative in spatiul public, invit comunitatile romanesti din Diaspora – cat si cetatenii 
din Romania – sa isi exprime viziunea privind principiile enuntate, aducand corectii si imbunatatiri acolo unde este 
cazul. 
 
Va multumesc.  
 

Deputat de Diaspora, 
Ovidiu Alexandru Raeţchi 

*** 
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România NU Este  O Ţară De Mâna A Doua 

 
Prin prezenta declarație politică, doresc sa trag un semnal de alarmă cu privire la statutul de țară de mâna a 

doua, statut ce îi este atribuit tot mai des țării mele, în actualul context politic european. 
Politica externă a României intră direct în atribuțiile constituționale ale preşedintelui țării, domnul Traian 

Băsescu. Cu toate acestea, Președintele nu a avut un rol activ și nu s-a implicat suficient de mult în procesul de 
aderare al României la spațiul Schengen, acesta preferând mai degrabă să stea pe margine, să critice și să pună 
eventualul eșec al aderării în spatele actualei puteri şi în mod explicit, asupra guvernului Ponta. În acest context, 
principalul adversar al aderării României la spațiul Schengen, pare a fi însuși președintele Traian Băsescu. Atitudinea 
acestuia nu este demnă de demnitatea pe care o are, Traian Băsescu nu mai pare a fi președintele-jucător, cum îi 
plăcea să se autodenumească în trecut, ci mai degrabă, un simplu jucător de rezervă, ce încă speră că va mai fi 
vreodată introdus în joc.    

Totodată, îmi exprim susținerea vizavi de atitudinea corectă, reflectată în declarația ministrului de externe, 
Titus Corlățean, cu referire la procesul de aderarare al României la spațiul Schengen. Astfel, la rândul meu, subliniez 
faptul că România trebuie să-și păstreze deschiderea față de aderarea la spațiul Schengen însă, în condițiile unei 
eventuale amânări, trebuie să dăm dovadă de fermitate în negociere și să respingem orice tentativă de amânare a 
deciziei.  

Poporul român s-a săturat de politica de discriminare practicată de tot mai multe țări europene și are nevoie 
de suport din partea factorilor decidenți în stat, pentru a le proteja interesele, integritatea și nu în ultimul rând, 
demnitatea. De-a lungul timpului, România s-a dovedit a fi un partener credibil și loial pe plan internațional. Sub 
egida NATO, România s-a implicat activ în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, unde 21 de militari români 
și-au pierdut viața iar alți 71 au fost răniți, în primii 10 ani de la aderare. Deși România și-a asumat responsabilitatea 
ce derivă din rolul de actor de bază în lupta împotriva terorismului, românii nu se bucură de aceleași privilegii ca alți 
cetățeni ai Uniunii Europene: în prezent, românii au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul SUA. Din această 
problematică, derivă întrebarea: a meritat sacrificiul și contribuția militarilor români, a celor care și-au părăsit țara și 
familiile pentru a lupta pe câmpul de luptă?   

Un alt exemplu care atestă faptul că România nu se bucură de un tratament egal cu cel al altor state membre 
ale Uniunii Europene, este dat de gradul de acces al românilor pe piața forței de muncă. Deși, în teorie, Uniunea 
Europeană este un spațiu liber, în care forța de muncă poate să circule liberă, acest lucru nu se aplică și României. 
Mai multe state membre UE au restricționat accesul pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari, invocând, cel 
mai adesea, argumente ridicole, criza economică și protejarea astfel a pieței forței de muncă din fiecare stat membru, 
fiind doar două dintre acestea.  

Îmi exprim,deasemenea dezacordul puternic față de ideea existenței unei legaturi între raportul MCV și 
aderarea României la spațiul Schengen. Nu se poate pune în discuție o condiționare a aderării în Schengen prin 
prisma raportului MCV, aceasta fiind doar o modalitate practicată chiar de unele state europene pentru a tergiversa 
procesul de aderare. Din păcate, această motivație este folosită și de liderii opoziției, care pun mascarea 
incompetenței guvernării PDL mai presus de interesele cetățenilor români.   

În acest context, românii au nevoie să-și recapete încrederea în ei înșiși și să se reconsidere un popor de 
primă mână. Și acest lucru nu se poate face decât prin impunerea în fața partenerilor europeni, care trebuie să-și 
reanalizeze poziția față de România și să respecte condițiile și principiile europene în aceeași manieră în care noi am 
făcut-o. Vrem sa fim considerați o națiune europeană puternică, un partener egal, uniți fiind de aceleași valori și 
tradiții europene.  
 

Deputat, 
Claudiu Andrei Tănăsescu 

 
*** 
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Rezolvarea problemei retrocedărilor, un demers îndelung aşteptat de români 

 
Intenţia Guvernului USL de a-şi asuma răspunderea în faţa Parlamentului pe marginea proiectului de lege 

privind despăgubirea foştilor proprietari de imobile naţionalizate este lăudabilă şi necesară. Vorbim despre o 
problemă rămasă nerezolvată de toate guvernele care au condus România după 1989, iar legislaţia adoptată în acest 
sens nu a condus decât la acumularea a milioane de euro datorii, care vor trebui decontate de către statul român. Cu 
toate că USL are o majoritate covârşitoare în Legislativ, angajarea răspunderii Guvernului poate constitui un moment 
de solidaritate interpartinică, având în vedere partea de vină pe care o au toate partidele care au legiferat aspecte 
privitoare la despăgubiri. De altfel, fac un apel public către formaţiunile politice parlamentare să înţeleagă acest 
demers la adevărata sa dimensiune şi să fie de acord cu Executivul, pentru a readuce normalitatea din prisma 
retrocedărilor. Scopul Guvernului este ca, într-o perioadă de timp dictată de potenţialul bugetar, să mulţumească 
victimele României post-decembriste, iar păgubiţii să intre în posesia bunurilor avute prin retrocedare în natură, sau, 
după caz, să-şi primească sumele compensatorii pentru averile lor pierdute. 
 Proiectul de lege prevede că foştii proprietari ai caselor naţionalizate care nu pot fi despăgubiţi în natură să 
primească puncte în valoare nominală de un leu, raportat la valoarea casei, cu care vor putea achiziţiona prin licitaţie 
alte imobile sau le pot preschimba în bani, dar după 2017, în limita a 10% pe an din suma punctelor. De asemenea, 
vor fi menţinute principiile pentru „restituire în natură, reeşalonare, impozitarea celor care au drepturi litigioase”. 
Potrivit documentului, foştii proprietari de imobile naţionalizate ale căror dosare au fost deja soluţionate de stat vor 
primi despăgubiri în numerar în termen de trei ani, începând cu ianuarie 2014, în tranşe anuale egale.  

Problema restituirilor trebuie odată şi odată finalizată, din cel puţin două motive principale. În primul rând, 
România nu îşi poate permite la nesfârşit să nu soluţioneze aceste litigii, deoarece fiecare zi este importantă pentru 
foarte mulţi dintre păgubiţi, mă refer la cei în vârstă, care şi-au pierdut speranţa de a mai intra în posesia bunurilor 
confiscate. În al doilea rând, suntem şi sub presiunea termenului de 12 aprilie 2013 dat de Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului (CEDO), care obligă statul roman să ia măsuri pentru remedierea problemei 
retrocedărilor. Consider că Parlamentul trebuie să dea dovadă de maturitate politică şi raţiune în abordarea acestui 
subiect, fără îndoială delicat, cu atât mai mult cu cât în discuţie se află munca şi viaţa a mii de români. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
 

Restructurările oficiilor poştale din Maramureş. 
 
Stimate domnule ministru,           
 
Reprezentanţii Sindicatului Poştei Române Maramureş sunt nemulţumiţi din cauza faptului că oficiile poştale din 
mediul rural vor rămâne cu câte un singur salariat. În acest caz, fiecare oficiu poştal din judeţul Maramureş se va 
transforma în agenţie şi va pierde, în medie, câte doi angajaţi. Sindicaliştii din domeniu şi-au exprimat temerea că, în 
urma restructurărilor, serviciile de distribuţie, curierat cât şi distribuirea pensiilor şi ajutoarelor sociale din mediul 
rural vor fi destul de anevoioase. Cunosc faptul că Guvernul României pregăteşte privatizarea Companiei Naţionale 
Poşta Română, iar restructurarea presupune o reducere masivă de personal, precum şi redimensionarea direcţiilor 
regionale ale Poştei Române. 
Vă întreb cu respect: 
1. Care au fost pierderile înregistrate de Poştă pe activitatea din mediul rural în ultimul an, atât la nivel naţional, cât şi 
în judeţul Maramureş? 
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2. În ce mod va afecta restructurarea structura judeţeană Maramureş a Poştei Române, câţi angajaţi vor fi 
disponibilizaţi şi în ce condiţii? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministru delegat Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 
 

Protejarea ursului brun din Maramureş. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 
Reputata organizaţie mondială World Wide Fund For Nature (WWF) va derula, în acest an, campanii şi proiecte 
dedicate pădurilor şi ariilor protejate, dar şi de protejare a ursului brun, o specie emblematică a Carpaţilor. Spre 
exemplu, specialiştii WWF monitorizează prin GPS şi camere cu infraroşu traseele de migraţie ale ursului brun din 
Maramureş. În acest fel încearcă să afle care sunt habitatele lor, obiceiurile de zi cu zi ale ursului şi alte informaţii 
extrem de folositoare. Prin intermediul datelor culese de reprezentanţii organizaţiei, localnicii află ce zone trebuie 
protejate sau evitate. Având în vedere miturile şi ştirile false legate de ursul brun în România, vă întreb respectuos 
doamnă ministru: 
1. Care este numărul exemplarelor de urs brun din România, şi câţi dintre ei trăiesc în pădurile din Maramureş? 
2. Ce strategie are MMSC în vederea protejării ursului brun având în vedere înmulţirea actelor de braconaj? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 
 

Situaţia companiilor de stat intrate în insolvenţă. 
 
Stimate domnule ministru,           
 
Aţi afirmat recent că nu există companii de stat salvate după ce au intrat în insolvenţă, din cauza atitudinii 
autorităţilor de a declanşa această procedură. După cum bine ştiţi, procedura insolvenţei este una dificil de 
administrat, mai ales pentru firmele de stat, care au dovedit de-a lungul anilor lacune în ceea ce priveşte finalizarea 
acestor acţiuni economico-juridice.  
Vă întreb cu respect: 
1. Aveţi în vedere modificări legislative referitoare la revitalizarea unor companii prin declanşarea insolvenţei? 
2. Care este numărul total al societăţilor de stat intrate în insolvenţă în ultimul an în România, şi punctual, în judeţul 
Maramureş? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 6 - 2013 săptămâna 11 – 15 martie 

2013  

 

118

*** 
 
Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor  
 

Întârzierea realizării Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav 
 
Stimate domnule ministru, 
 

După cum bine ştiţi, Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav este un proiect extrem de important atât 
pentru judeţul Braşov, cât şi pentru întreaga regiune Centru, dar şi pentru România. Piatra de temelie a construcţiei 
aeroportului Braşov a fost pusă în aprilie 2008, în mandatul unui alt ministru liberal al Transporturilor, Ludovic 
Orban. Din păcate, după peste cinci ani de la demararea proiectului, investiţia este extrem de departe de finalizare. 
Nici măcar pista aeroportului nu a fost realizată, iar braşovenii se întrebă, pe bună dreptate, cine este vinovat pentru 
întârzierea nepermisă a lucrărilor. De fapt, încă din data de 17 iulie 2007 s-a lansat o nouă versiune a paginii oficiale 
de internet a Aeroportului Internaţional Braşov,  website-ul www.aeroportbrasov.ro, unde se poate citi încurajator: 
„În sfârşit aeroport la Braşov! Acum ca niciodată vom avea de unde decola şi ateriza. Un vis care devine realitate”.  

În consecinţă, domnule ministru, relansarea proiectului acestei investiţii de maxim interes local, judeţean, 
regional şi naţional - având în vedere dimensiunea turistică a Braşovului -, se lasă încă aşteptată, iar braşovenii au 
protestat inclusiv pe o reţea de socializare faţă de întârzierea nepermisă a demarării lucrărilor. 

Vă întreb respectuos: 
1. În ce stadiu se află în prezent realizarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, una dintre priorităţile de 
dezvoltare ale Braşovului? 
2. Ce strategie are Ministerul Transporturilor în vederea identificării surselor de finanţare pentru Aeroportul Braşov? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
 
 




