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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 28 mai 2013 

 
 

 
Camera Deputaţilor a dezbătut, marţi, 28 mai, Moţiunea simplă intitulată „Scăpaţi mineritul din Valea Jiului 

de norocul rău al conducerii bicefale Vosganian – Niţă”. Moţiunea a fost iniţiată de 73 de deputaţi ai PP-DD şi PD-L. 
Textul moţiunii a fost prezentat de doamna deputat Monica Iacob Ridzi (PP-DD). La dezbaterile din plen au 

participat: Dumitru Chiriţă, Cornel Cristian Resmeriţă, Laurenţiu Nistor şi Natalia Elena Intotero (Grupul 
parlamentar al PSD),  Radu Bogdan Ţâmpău şi Mircea Dolha (Grupul parlamentar al PNL), Lucian Nicolae Bode, 
Mircea Man şi Mircia Muntean (Grupul parlamentar al PD-L), Ioan Hulea (Grupul parlamentar al PP-DD), Aurelian 
Ionescu (Grupul parlamentar al PC) şi Gheorghe Firczak (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale). 

Punctul de vedere al Guvernului a fost exprimat de dl. Varujan Vosganian, ministrul Economiei şi dl. 
Constantin Niţă, ministru delegat pentru Energie.  

Votul asupra moţiunii va fi  exprimat miercuri, 29 mai.  
 
Domnul deputat Constantin Vizitiu şi-a anunţat demisia din cadrul Grupului parlamentar al PP-DD, urmând 

să activeze ca deputat independent. 
Domnul deputat Iacob Puşcaş a părăsit Grupul parlamentar al PD-L, devenind deputat al UNPR. 

 
 

*** 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor miercuri, 29 mai 2013 
 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 29 mai, prin vot final, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului (PL-x 159/2013) – lege organică – 221 voturi pentru, 73 împotrivă, 2 abţineri. Grupurile 
parlamentare ale PD-L, UDMR şi PP-DD au anunţat că vor contesta legea la Curtea Constituţională. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 
110/2013) – lege organică – 243 voturi pentru, 51 împotrivă, 4 abţineri. Actul normativ are raport de respingere din 
partea Comisiei pentru învăţământ. 

3. Proiect de Lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (PL-x 151/2013) – lege ordinară 
– 295 voturi pentru, 5 abţineri. 

 
Moţiunea simplă iniţiată de 73 de deputaţi ai PP-DD şi PD-L, dezbătută marţi în plen, a fost respinsă cu 67 

voturi pentru, 218 împotrivă şi 9 abţineri. 
 
Dezbaterea proiectului 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 (PL-x 
35/2013) - lege ordinară, a fost amânată pentru şedinţa plenară de luni, 3 iunie. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene (PL-x 111/2013) - lege organică a fost retrimis la Comisia 
juridică, în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 
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Camera Deputaţilor a luat act miercuri, în şedinţa de plen, de încetarea mandatului de deputat al lui George 

Becali şi a declarat vacant locul său în circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti. 
 
In prima parte a şedinţei de miercuri a Camerei Deputaţilor, Excelenţa Sa Domnul John Bercow, preşedinte 

al Camerei Comunelor din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, a susţinut un discurs despre rolul şi 
importanţa Parlamentelor într-un sistem democratic. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 
(Situaţia cuprinde datele la 31 mai  2013) 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                             

                                 
 

Totalul iniţiativelor legislative 878  

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

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 168
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 496
537

– votate  537
             din care: - înaintate la Senat          9
                            - în procedura de promulgare   18
                            - promulgate* 154 
                            - respinse definitiv 356
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 354
a) pe ordinea de zi 46
b) la comisii  297
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 7

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 22
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 22
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
               ▪ Cele 537 iniţiative legislative votate privesc: 
                          161 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                                din care: 
                             91  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  30  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        40  proiecte de legi  
                         376 propuneri legislative 
 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 168 legi, dintre care 154  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 marţi,  28 şi miercuri, 29 mai 2013 
 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 29 

        din care: - în dezbatere 
29

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               2  

3  

   - votate 3
         din care: - înaintate la Senat   1
                        - la promulgare   2
                        - respinse definitiv   0
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 46

        din care: - în dezbatere 
46

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele  3 iniţiative legislative votate privesc: 
                3 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 27 - 31 mai  2013 

 
 

 
 

 
 
 

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

1.  PL-x 159/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului  
 

2.  PL-x 151/2013 – Lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale  
 

  
 

 
 

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  Pl-x 110/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011   
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
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   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 31 mai 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, 70 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: 7

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 25 

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 7

- legi trimise la promulgare: 2

- legi promulgate: 29 

 
                                                    TOTAL                                                                     70 
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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  30  mai 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 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale.  (poz. II-1) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea prestării serviciilor poştale, 
urmărindu-se, prin transpunerea noilor dispoziţii din dreptul Uniunii 
Europene, crearea unui cadru normativ coerent, clar şi transparent, menit să 
asigure liberalizarea completă a domeniului serviciilor poştale în România şi, 
totodată, garantarea furnizării anumitor servicii, incluse în sfera serviciului 
universal, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor, pe întreg teritoriul naţional, 
cu respectarea anumitor standarde minime de calitate. Drept consecinţă, cea 
mai mare parte din actuala reglementare în domeniu va fi abrogată. 

Senat 
Adoptat pe 15.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  116/ 22.04.2013 

Termen: 07.05.2013 

14.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise) 

2 

Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor aduse la Acordul de 
garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii 
privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de 
Investiţii  pentru proiectele de investiţii din statele membre ale grupului statelor 
din Africa, Caraibe şi Pacific şi din Ţările şi teritoriile de peste mări.  
(poz. II-17) 
    Obiectul de reglementare:  ratificarea amendamentelor aduse la Acordul de 
garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii 
privind împrumuturile care vor fi acordate de către BEI pentru proiectele de 
investiţii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific 
şi din Ţările şi teritoriile de peste mări. 

Camera Deputaţilor 
PLx  118/ 07.05.2013 

Senat 
- 

16.05.2013 
(Raport de adoptare 
în forma prezentată 

de Guvern) 
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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.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 

22.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise şi respinse) 

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 muncă. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  79/ 11.03.2013 

22.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise şi respinse) 

5 

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 

29.05.2013 
(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: 

6 

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) 
    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 

30.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise) 

7 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
75/2012 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-a-23) 
    Obiectul de reglementare: 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 sensul îmbunătăţirii 
cadrului legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor 
externe nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 

30.05.2013 
(Raport de adoptare, 
în forma adoptată de 

Senat) 
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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; sunt 

aşteptate 
amendamente de la 
Ministerul Educaţiei 

Naţionale 
  
  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 
pt. buget şi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

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 

întocmit raport 
preliminar şi 

transmis Comisiei 
juridice 
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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 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  

4 

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 

5 

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 



 
13 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

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 

7 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    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 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

8 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

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 

9 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-a-24) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, prin introducerea unor concepte noi şi reguli în 
procesul bugetar şi integrarea procesului bugetar în cadrul politicii bugetare 
europene. 

Senat 
Adoptat pe 08.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  112/ 15.04.2013 

Termen: 30.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.05.2013, în 
dezbatere la nivel de 

raportor 

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 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 

raport în curs de 
finalizare 

  
        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 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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        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 

  
      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 
pt. buget şi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

2 

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 

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 

3 

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; Comisia pt. 
industrii-raport în 
curs de finalizare 

4 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. (poz. II-2) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 61/2011, în vederea efectuării unor modificări în 
cuprinsul actului normativ, modificări solicitate de Comisia Europeană, 
potrivit scrisorii nr. 3712/12ENV. 

Senat 
Adoptat pe 23.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  126/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

raport în curs de 
finalizare 

  
        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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    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 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

întocmit raport 
preliminar şi predat 
Comisiei pt. buget 

3 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
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 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  
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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 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 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 
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      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 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

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 
pt. buget şi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

3 

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 

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 

4 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

întocmit raport 
preliminar şi predat 
Comisiei pt. buget şi 
Comisiei pt. muncă 

5 

Proiect de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. II-19) 
    Obiectul de reglementare:  se completează ampla reformă în materie penală 
şi procesual penală, materializată prin adoptarea noului Cod Penal şi noului 
Cod de Procedură Penală, şi, totodată, se perfecţionează instituţiile din 
materia executării pedepselor, introduse prin Legea nr. 275/2006 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  128/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.06.2013 

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. II-20) 
    Obiectul de reglementare: se completează reforma în materie penală şi 
procesual penală. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  129/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.06.2013 

7 

Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. 
(poz. II-21) 
    Obiectul de reglementare:  organizarea şi funcţionarea sistemului de 
probaţiune la nivel central şi la nivelul structurilor teritoriale, precum şi a 
activităţii desfăşurată de acest sistem, completându-se astfel reforma legislaţiei 
penale realizată prin adoptarea noului Cod Penal şi a noului Cod de 
procedură Penală. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  130/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.06.2013 

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) 
    Obiectul de reglementare: punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, prin reglementarea situaţiilor tranzitorii rezultând 
din intrarea sa în vigoare, precum şi prin punerea de acord a legislaţiei cu 
dispoziţiile acesteia. 

Camera Deputaţilor 
PLx  131/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

Camera Deputaţilor 
- 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.06.2013 
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1122))  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 
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IIIIII..    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 – Legea educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
(poz. I-a-9) 

Camera Deputaţilor 
PLx  156/ 12.04.2010 
Adoptat pe 19.05.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia pt. 
învăţământ 

 

2 
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 

 

3 

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 
 

4 
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 

 

5 
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 

 

6 
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 
 

7 

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 

Adoptat pe 05.03.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
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                                IIVV..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

1 

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) 

Senat 
Adoptată pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 
Adoptată pe 08.05.2013 

20.05.2013 

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

Senat 
Adoptată pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  94/ 25.03.2013 

Adoptată pe 14.05.2013 
27.05.2013 

  
                                VV..    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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

6 

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 
Adoptată pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptată 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.43/2013 

8 
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 

Legea nr.60/2013 

9 
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 
Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.67/2013 

10 
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 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.69/2013 

11 
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 
Adoptată pe 26.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  71/ 04.03.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.72/2013 

12 
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 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.73/2013 

13 
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 
Adoptată pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  761/ 12.12.2011 
Adoptată pe 12.03.2013 

Legea nr.81/2013 

14 
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 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  60/ 25.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.90/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

15 
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) 

Senat 
Adoptată pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  242/ 12.06.2012 
Adoptată pe 19.03.2013 

Legea nr.97/2013 

16 
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) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 464/12.11.2012 

Adoptată pe 19.03.2013 
Legea nr.98/2013 

17 
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 
Adoptată pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 386/01.10.2012 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.100/2013 

18 
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 

Adoptată pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 Legea nr.111/2013 

19 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 

Senat 
Adoptată pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.201 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.114/2013 

20 
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) 

Senat 
Adoptată pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.115/2013 

21 

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 

Adoptată pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 Legea nr.118/2013 

22 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 

 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.201 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.127/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

23 
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)  

Senat 
Adoptată pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.128/2013 

24 
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 

Senat 
Adoptată pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.138/2013 

25 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea 
financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. (poz. I-b-11) 

Senat 
Adoptată pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 
Adoptată pe 09.04.2013 

Legea nr.139/2013 

26 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. (poz. II-31) 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  108/ 08.04.2013 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.158/2013 

27 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 

Senat 
Adoptată pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.159/2013 

28 Lege privind formalităţile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la 
plecarea din porturile româneşti. (poz. I-a-26) 

Senat 
Adoptată pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 

Adoptată pe 23.04.2013 
Legea nr.162/2013 

29 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 

Senat 
Adoptată pe 23.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 

Adoptată pe 08.05.2013 
 

Legea nr.167/2013 

  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 16 - 2013 săptămâna 27 – 31 mai 2013  
 

28

 
F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

(la data de 31 mai 2013) 
 
                              
 
                             
 
 

                                  I.  În perioada  27 – 30  mai  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 26 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare  şi 4 rapoarte comune pentru şedinţele cu Senatul. 

 

     Comisiile permanente au depus 13 avize. 

 

Cele 26 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 19     

  7 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

       8 

       18 
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 287 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
65 pentru raport suplimentar. 

 

 

La comisii se află  25 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  303 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 212 

♦ rapoarte suplimentare 65 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 26 

TOTAL     303 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  27 – 30 mai  2013 
 

I.   Comisia economică              
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru 
Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru 
Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului (PLx 138/2013). 

Guvern,      
adoptat     
de Senat 

28.05.13 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(212/R din 30.05.13) 

2 Raportul de activitate al CNVM pe anul 2010 – raport comun cu Comisia pt. buget 
şi comisiile similare de la Senat. CNVM 28.09.13 

Raport comun  
de aprobare 

(19/RC din 29.05.13) 

3 Raportul de activitate al CNVM pe anul 2011 – raport comun cu Comisia pt. buget 
şi comisiile similare de la Senat. CNVM 28.09.13 

Raport comun  
de aprobare 

(20/RC din 29.05.13) 

II.   Comisia pt. buget  

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea 
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PLx 
92/2013) – prioritate legislativă – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

27.05.13 Raport de aprobare 
 (204/R din 30.05.13)      

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PLx 122/2013) – raport comun cu 
Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
respins      

de Senat 

14.05.13 
21.05.13 

Raport de aprobare 
 (211/R din 30.05.13) 
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3 Raportul de activitate al CNVM pe anul 2010 – raport comun cu Comisia economică  
şi comisiile similare de la Senat. CNVM 28.09.13 

Raport comun  
de aprobare 

(19/RC din 29.05.13) 

4 Raportul de activitate al CNVM pe anul 2011 – raport comun cu Comisia economică 
şi comisiile similare de la Senat. CNVM 28.09.13 

Raport comun  
de aprobare 

(20/RC din 29.05.13) 

III. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii (PLx 35/2013) – raport comun cu 
Comisia juridică. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

29.05.13 

Raport suplimentar  
de aprobare 

cu amendamente 
(183/RS d2929.05.13)     

IV. Comisia pt. agricultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului (PLx 176/2009) – raport comun cu Comisia pt. 
administraţie. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

14.05.13 
28.05.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(208/R din 30.05.13) 

2 
Proiect de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor (PLx 329/2012) – raport comun cu 
Comisia pt. administraţie. 

3 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

20.05.13 
28.05.13 

Raport de respingere 
(210/R din 30.05.13) 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția 
Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională 
"Apele Române" (PLx 40/2012) – prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. 
administraţie. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

21.05.13 
27.05.13 

Raport suplimentar  
de aprobare 

cu amendamente 
(51/RS1 din 30.05.13)     

 



 32

V. Comisia pt.  drepturile omului 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare (PLx 123/2013) – raport comun cu 
Comisia juridică. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

14.05.13 
21.05.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(199/R din 28.05.13) 
 

VI. Comisia pt. administraţie 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului (PLx 176/2009) – raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

14.05.13 
28.05.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(208/R din 30.05.13) 

2 Crererea de reexaminare a Legii privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate (PLx 181/2011/2013) – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,    
respins     

de Senat 

23.04.13 
20.05.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(209/R din 30.05.13) 

3 
Proiect de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor (PLx 329/2012) - raport comun cu 
Comisia pt. agricultură. 

3 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

20.05.13 
28.05.13 

Raport de respingere 
(210/R din 30.05.13) 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor 
Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii cu efect de seră atribuite României 
la nivelul Uniunii Europene (PLx 122/2013) raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

Guvern,    
respins     

de Senat 

14.05.13 
21.05.13 

Raport de aprobare 
 (211/R din 30.05.13) 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția 
Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională 
"Apele Române" (PLx 40/2012) – prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. 
agricultură. 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

21.05.13 
27.05.13 

Raport suplimentar  
de aprobare 

cu amendamente 
(51/RS1 din 30.05.13)     

6 
Proiect de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PLx 20/2013). 

Senatori,    
adoptat     
de Senat 

28.05.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
(63/RS din 30.05.13)       
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VII. Comisia  pt. muncă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă   (Plx 133/2013). 

1 senator,   
respinsă    
de Senat 

21.05.13 Raport de respingere 
(196/R din 27.05.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea forței de muncă (Plx 134/2013). 

1 senator,   
respinsă    
de Senat 

21.05.13 Raport de respingere 
(197/R din 27.05.13) 

3 

Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia 
română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri (PLx 150/2013). 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

27.05.13 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(205/R din 30.05.13) 

VIII. Comisia  pt. sănătate 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor 
instituţii şi activităţi în acest domeniu   (PLx 157/2011). 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

21.05.13 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(195/R din 27.05.13) 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din 
spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală associate (PLx 213/2012) 

28 
parlam.,   
adoptat   

 de Senat 

28.05.13 

Raport suplimentar  
de aprobare 

cu amendamente 
(592/RS din 30.05.13)        

IX. Comisia pt. învăţământ 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 (Plx 110/2013). 18 parlam. 27.05.13 Raport de respingere 

(198/R din 27.05.13) 
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2 

Proiect de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia 
competițiilor și a jocurilor sportive  (PLx 127/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
apărare. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

20.05.13 Raport de aprobare 
 (202/R din 28.05.13) 

           X.  Comisia pt. cultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România  
(Plx 231/2012). 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

9.04.13 Raport de respingere 
(206/R din 30.05.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice (Plx 234/2012) 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

9.04.13 Raport de respingere 
(207/R din 30.05.13) 

                  
XI. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.19/2013 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 
de discriminare (PLx 123/2013) – raport comun cu Comisia pt. drepturile omului. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

14.05.13 
21.05.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(199/R din 28.05.13) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și 
desfășurarea referendumului (PLx 159/2013). 

5 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

27.05.13 Raport de aprobare 
 (200/R din 28.05.13) 

3 
Cererea de reexaminare a  Legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în 
domeniul afacerilor europene (PLx 3/2012/2013) – raport comun cu Comisia pt. afacei 
europene. 

Guvern 21.05.13 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(201/R din 28.05.13) 

4 Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale  
(PLx 151/2013) 

32 
parlam.,   
adoptat     
de Senat 

28.05.13 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(203/R din 29.05.13)          
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5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PLx 92/2013) – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

27.05.13 Raport de aprobare 
(204/R din 30.05.13)         

6 Crererea de reexaminare a Legii privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate (PLx 181/2011/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,   
respins     

de Senat 

23.04.13 
20.05.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(209/R din 30.05.13) 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.77/2012 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii (PLx 35/2013) – raport comun cu Comisia pt. industrii. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

29.05.13 

Raport suplimentar  
de aprobare 

cu amendamente 
(183/RS d2929.05.13)        

XII. Comisia pt. apărare 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia 
competițiilor și a jocurilor sportive  (PLx 127/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
învăţământ. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

20.05.13 Raport de aprobare 
 (202/R din 28.05.13) 

2 Raport privind activitatea CSAT  pe anul 2012 – raport comun cu Comisia similară de 
la Senat. CSAT 28.05.13 

Raport comun  
de aprobare 

(18/RC din 28.05.13) 

         XIII.   Comisia pt. tehnologia informaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Raportul asupra Proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al ANCOM -  
- raport comun cu Comisia economică de la Senat. ANCOM 18.04.13 

Raport comun  
de aprobare 

(17/RC din 27.05.13) 
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        XIV. Comisia pt. afaceri europene 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Cererea de reexaminare a  Legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în 
domeniul afacerilor europene (PLx 3/2012/2013) – raport comun cu Comisia pt. afacei 
europene. 

Guvern 21.05.13 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(201/R din 28.05.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 

PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Lupta împotriva riscurilor de accidente pe drumurile din judeţul Alba, şi în special DN 74, DN 75 şi E81, o 

prioritate pentru PSD Alba 
 
Dragi colegi parlamentari, 
Dragi prieteni şi români din toată ţara, 
 
Declaraţia mea politică de astăzi se referă la accidentele rutiere de pe drumurile din judeţul Alba, şi în special DN 74, 
DN 75 şi E 81, şi la nevoia de a iniţia o vastă campanie de luptă împotriva riscurilor de accidente. 
 
Am remarcat cu neplăcere cum în ultimele luni au avut loc mai multe accidente deosebit de grave pe raza judeţului 
Alba. Multe dintre aceste accidente, dincolo de erorile umane, sunt datorate şi infrastructurii degradate de drumuri 
judeţene dar şi naţionale. Indifierent de motiv, aceste accidente au distrus vieţiile a zeci de familii cărora nimeni şi 
nimic nu le poate aduce înapoi pe cei dragi. 
 
În acest sens am înaintat mai multe adrese şi am folosit procedura parlamentară a întrebării pentru a atrage atenţia 
reprezentanţilor Guvernului asupra riscurilor generate de absenţa modernizării drumurilor sau ajustării drumurilor 
pentru condiţii de noapte, începând cu trasarea benzilor până la stâlpi de iluminat. 
 
Am discutat deja cu mai mulţi reprezentanţi ai Guvernului în vederea includerii drumurilor DN 74, DN 75 şi E 81 de 
pe raza judeţului Alba în programul naţional de modernizare şi am încrederea că am reuşit să le includ pe lista de 
drumuri care vor beneficia de investiţii importante de modernizare în următorii doi ani. 
 
Dar lupta mea şi a colegilor din PSD Alba nu se termină aici. Sunt convins că autorităţile judeţene din judeţul Alba 
trebuie şi pot să se implice mai mult în acest sens. Modernizările realizate din banii Consiliului Judeţean nu au 
prevăzut o componentă de modernizare a drumurilor pentru condiţii de noapte iar acest lucru se vede pentru orice 
cetăţean care străbate judeţul pe timp de noapte. 
 
Mai mult decât atât, nu există niciun fel de reacţie din partea Consiliului Judeţean la numeroasele accidente care au 
loc aproape săptămânal la nivelul judeţului şi preferă să ignore aceste evenimente de frică faptului că sunt vinovaţi de 
modul dezastruos în care gestionează infrastructura judeţului. 
 
Îmi propun astfel să susţin toate demersurile iniţiate de USL pentru a combate accidentele rutiere şi de a îmbunătăţii 
legislaţia privind modernizarea drumurile inclusiv la condiţii de noapte. 
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În final, dragi colegi, vreau să le transmit toate condoleanţele mele şi sentimentul de regret pentru familia din Vadu 
Moţilor care şi-a pierdut băiatul într-un accident rutier suferit în acest weekend pe DN 75 în zona Câmpeni.  
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
 

Minciuna are picioare scurte chiar şi în materie de fonduri europene! 
 

Fosta Putere a bătut monedă, din campania electorală şi până azi, pe o aşa-zisă incapacitate a guvernării USL de a 
atrage fonduri europene. S-a mers cu insolenţa până la a ni se pune în cârcă blocarea temporară a finanţării POSDRU, 
cu toate că raportul CE pe baza căruia s-a blocat finanţarea preciza negru pe alb că se bazează pe monitorizarea din 
perioada 2010-2011. Când la putere se afla guvernul Boc! 

Iată însă că la Consiliul European de săptămâna trecută, premierul Victor Ponta a obţinut de la preşedintele CE, 
Jose Manuel Durrao Barroso, prelungirea cu încă un an a duratei de absorbţie a fondurilor pe care ţara noastră, din 
cauza guvernării dintre 2009 şi 2012, a fost incapabilă să le acceseze. Cel mai probabil, la viitorul Consiliu European, 
din iunie, se va face anunţul oficial. 

Acest rezultat aruncă în derizoriu două dintre temele dragi ale fostei Puteri.  
Mai întâi, faptul că Victor Ponta a obţinut prelungirea cu un an a accesării fondurilor face să planeze mari semne 

de întrebare cu privire la prestaţia de până acum la Consiliul European a preşedintelui Traian Băsescu. Care a pretins 
tot timpul că este singurul îndreptăţit şi cel mai competent, în acelaşi timp, pentru a reprezenta ţara. De ce nu a 
deschis el însuşi acest subiect, la consiliile precedente? De ce nu a obţinut niciodată nimic pentru ţară?  

În al doilea rând, este evident că, dacă oficialii europeni au admis această prelungire, este mai ales pentru că au 
observat, în anul de când guvernăm noi, eforturi serioase şi rezultate palpabile în ce priveşte absorbţia fondurilor. 
Chiar dacă suntem încă departe de performanţa pe care ne-o dorim şi de care are nevoie România, CE a constatat că 
lucrăm mai mult, mai bine, mai transparent decât guvernarea care ne-a precedat, iar rata de absorbţie a fondurilor 
nerambursabile a crescut. Suntem credibili, de aceea ni se acordă încredere. 

Sper că aceasta va pune capăt propagandei cu privire la cât de „absorbanţi” au fost miniştrii PDL şi cât de puţin 
am fi, chipurile, noi. România nu are nevoie de demagogie şi de false discuţii, ci de muncă tenace pentru apărarea 
intereselor ei vitale. Ceea ce fosta Putere nu a făcut, din păcate. Suntem onoraţi să o facem noi. 

 
Deputat, 

Ionuţ Vulpescu 
 

*** 
 
 

1 Iunie 2013 - Ziua copilului  
 
Stimaţi colegi, 
Copilul şi drepturile sale reprezintă o preocupare relativ recentă a societăţii, începând cu cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Celebrarea unei zile dedicate copilului îşi are începuturile în Turcia anului 1920 (23 aprilie) şi, 
puţin mai târziu, în cadrul Conferinţei Mondiale a Bunăstării Copiilor de la Geneva, Elveţia, 1925. Tot în 1925, pe 1 
Iunie, consulul general chinez din San Francisco, SUA, a sărbătorit Festivalul Dragonului, alături de un grup de copii 
chinezi orfani. Începând cu acea dată, 1 Iunie devine Ziua Internaţională a Copiilor în numeroase state; în România, 
începând cu 1950. În 1924, Liga Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Drepturilor Copilului. În deceniul al şaselea, 
ONU recomanda ţărilor membre să-i sărbătorească pe copii. În 1958, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a emis 
recomandarea ca toate ţările să instituie o Zi Universală a Copilului şi să demareze acţiuni, care să genereze 
bunăstare copiilor de pretutindeni. La 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite vota Declaraţia 
Drepturilor Copilului, care conţinea, din păcate, simple recomandări. Prin urmare, aceste problematici vor fi tratate, 
în practică, în funcţie de contextul local al fiecărei ţări: în unele fiind respectate cu stricteţe, în timp ce, în altele, cu 
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desăvârşire, ignorate, aşa că Ziua Copilului se va sărbători pe glob la date diferite sau chiar deloc. Tot la 20 
noiembrie, de data aceasta, în 1989, s-a adoptat Convenţia pentru Drepturile Copilului. Această zi, cu dublă 
semnificaţie istorică, va deveni sărbătoarea copilului, în special, în ţările occidentale.  
În septembrie 1990, Parlamentul României ratifică Convenţia Naţiunilor Unite, ce stabileşte drepturi civile, 
economice, politice, sociale şi culturale pentru copii, astfel că prevederile sale devin parte a dreptului intern 
românesc: Copilul are dreptul la liberă exprimare (orală, scrisă, tipărită, artistică, etc.); libertate de gândire, de 
conştiinţă, de religie; protecţie împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon, 
neglijenţă, rele tratamente sau exploatare, inclusiv sexuală sau violenţă sexuală; protecţia copiilor handicapaţi fizic şi 
mental şi asigurarea acestora a unei vieţi decente, împlinite, demne, cu favorizarea autonomiei şi facilitarea 
participării active la viaţa socială; dreptul fiecărui copil de a beneficia de un nivel de trai, care să asigure dezvoltarea 
sa fizică, mentală, morală, spirituală, socială; dreptul la educaţie; dreptul la odihnă, vacanţă; dreptul de a practica 
activităţi recreative, adecvate vârstei şi de a participa la viaţa cultural-artistică; protecţie împotriva exploatării 
economice sau împotriva constrângerii la vreo muncă, ce implică risc potenţial sau care-i poate compromite educaţia, 
dăuna sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, spirituale, mentale, sociale, morale; protecţie împotriva răpirii, vânzării şi 
traficului de copii, torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante. Statul are obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru a asigura recuperarea fizică, psihologică şi reintegrarea socială a copiilor, victime ale 
vreunei forme de neglijenţă, exploatare, abuz, tortură, pedepse, tratamente crude, inumane sau degradante. Conform 
Convenţiei, părinţii au responsabilităţi comune pentru creşterea şi dezvoltarea copilului şi vor acţiona, în primul rând, 
în interesul suprem al copilului.  
În secolul în care trăim, încă mai există mulţi copii care nu au o identitate legală, nu au acces la alimentaţie 
corespunzătoare şi apă potabilă, mijloace de igienă minimală, educaţie sau îngrijire medicală preventivă şi curativă; 
sunt vânduţi ca sclavi sau donatori de organe, obligaţi să lupte pe front, să se prostitueze, să fure, să cerşească, să 
presteze munci necalificate, la negru, în mod gratuit sau plătite derizoriu; sunt abuzaţi, exploataţi, maltrataţi, ucişi.  
Din păcate, în România, ne confruntăm cu realitatea sărăciei şi lipsei de oportunităţi, care îşi pune amprenta, în mod 
devastator asupra categoriei sociale cele mai expuse, mai vulnerabile, copiii, prin: un nivel ridicat al abandonului la 
naştere; hrană proastă sau chiar lipsa ei, un acces redus la medicaţie şi servicii medicale de calitate conduc la o stare 
generală precară a sănătăţii copilului şi un nivel ridicat al mortalităţii infantile; în unele familii, alocaţiile sunt 
singurele surse stabile de venit, copiii sunt forţaţi să abandoneze învăţământul şi să se transforme în delincvenţi 
juvenili, muncind la negru, furând, prostituându-se sau cerşind; familiile se destramă, prin plecarea părinţilor la 
muncă peste graniţă, această situaţie psiho-traumatizantă fiind o cauză majoră a dobândirii unor deviaţii 
comportamentale în rândul minorilor; etc. 
România este şi Ţara Copiilor Supradotaţi: o dovedeşte numeroasele evaluări şi concursuri internaţionale, de unde 
copiii români se întorc cu rezultate de excepţie. Pentru aceştia, dar şi pentru noi, în scopul de a fructifica această 
şansă pe care ne-a oferit-o Dumnezeu, trebuie să punem la punct un sistem de educaţie, care să-i ajute să-şi realizeze 
contribuţia faţă de sine şi faţă de societate. Conceptul de supradotare trebuie luat în considerare, în toate formele sale 
de manifestare, asociat dezvoltării avansate în orice domeniu şi corelat cu un sistem educativ adecvat, variat şi 
multiplu. Prin metode educative speciale, de identificare, îndrumare, acumulare şi accelerare trebuie formate, 
dezvoltate şi promovate abilităţile active şi potenţiale ale tuturor categoriilor de copii, în scopul emancipării, al 
evoluţiei intelectuale.  
”La mulţi ani, copiilor de pretutindeni!” Stimaţi colegi, de Ziua Internaţională a Copiilor, gândurile noastre se 
îndreaptă spre toţi copiii acestei planete, spre ”propriile mlădiţe, nepreţuite podoabe ale prezentului, plămadă vie a 
viitorului”. Este un prilej de a aduce în prim-plan puritatea, inocenţa, dragostea, generozitatea, duioşia, bucuria şi 
zâmbetul lor. Fiecare copil trebuie să aibă asigurat cel mai bun start în viaţă, şi aceasta este principala reponsabilitate 
a fiecăruia dintre noi, membrii ai familiei sau indivizi, care activăm în domenii cu impact asupra vieţii vlăstarelor 
societăţii: educatori, medici, asistenţi sociali, politicieni! Viitorul comunităţilor din care fac parte, viitorul naţiunilor 
şi al lumii întregi depinde de ei, dar depine şi de noi, de felul cum înţelegem să acţionăm şi să prioritizăm interesele, 
energiile, resursele.  

Deputat, 
Dorel Covaci 

 
*** 
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Sănătatea copiilor şi conflictele din familie 

 
 Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor Deputaţi, 
 Se observă în viaţa noastră socială o serie de fapte şi comportamente  pe care  le-aş califica drept nu prea 
sănătoase în raport de ceea ce aşteptăm pentru copiii noştri de la familie, de la relaţia dintre părinţi şi copii. Nu mă 
refer acum la fapte şi comportamente de o gravitate extremă, dar mai rare, cum sunt acelea privind  traficul de copii 
şi pană la pruncucideri, ci am în vedere neglijenţe şi superficialităţi vinovate, întalnite mai des şi cu efecte negative 
asupra creşterii sociale şi a sănătăţii copilului. 
 Este un element de cunoaştere comună ideea că nu putem vorbi de o dezvoltare socială normală a 
copilului. Cei mai apropiaţi oameni - părinţii, bunicii, fraţii - sunt primii care modelează personalitatea copilului. Mai 
tarziu, dezvoltarea socială a copilului va intra în contact cu personalitatea colegilor săi din anturajul terenurilor de 
joacă, de la grădiniţă şi şcoală. 
 In legătură cu felul în care se formează din punct de vedere social, cu sănătatea fizică şi psihică a copilului 
unele cercetări recente ne atrag mai apăsat atenţia asupra importanţei climatului familial, a calităţii interacţiunii dintre 
copil şi ceilalţi membri ai familiei. Una din aceste cercetări pune în evidenţă impactul conflictelor din familie. Pe 
scurt este vorba despre faptul că “Modul în care copii înţeleg conflictele dintre părinti are efecte diferite asupra 
problemelor lor emoţionale si comportamentale. În cazul în care copii se simt vinovaţi de neînţelegerile dintre părinti, 
acestia sunt mult mai susceptibili de a dezvolta un comportament anti-social, conform unei cercetari finanţate de 
Economic and Social Research Council (ESRC). Dacă în urma certurilor dintre părinti, copii se simt ameninţaţi sau le 
este teamă că familia s-ar putea despărţi, atunci este mai probabil să apară probleme emoţionale, cum ar fi depresia. 
Impactul conflictului dintre părinţi asupra comportamentului si sănatăţii copiilor este determinat de modul în care 
copii înţeleg problemele din relatia parintilor precum si de natura conflictului în sine, au descoperit cercetătorii. 
Aceste dezacorduri includ relatiile ostile dintre parinti, practicile parentale necorespunzatoare, relatiile negative 
parinte-copil si depresia maternă. “Copii care sunt expuşi la conflicte zilnice între părinti – conflicte care sunt non-
violente, dar frecvente, mai intense şi prost rezolvate – au un risc crescut de probleme de sănatate mintală, chiar si 
atunci când luăm în considerare practicile parentale sau factori de susceptibilitate genetică, în explicarea efectelor 
relaţiilor ostile asupra copiilor”, a declarat unul dintre autorii cercetării precizate. Totodată, s-a constatat că fetele ar 
putea avea un risc mai mare de depresie atunci când relaţia cu mama este ostilă sau există o relatie negativă mamă-
copil. Simptomele depresive afişate de fiice au dus la creşterea ostilităţii părinte-copil atat în relaţia cu mama cat şi în 
relaţia cu tatăl. 
 Astfel de cercetări sunt utile pentru că ne dau indicii şi motivaţii noi asupra modului în care trebuie să 
concepem politicile sociale, de sănătate, familiale şi educaţionale. Mă refer, în principal la importanţa programelor de 
intervenţie axate pe sprijinirea părinţilor pentru a rezolva aceste conflicte şi importanţa promovării strategiilor 
parentale positive. Pediatrul, medicul de familie şi educatorii îşi pot extrage noi învăţăminte pentru a-si îmbogăţi si 
diversifica practica profesională astfel încat contribuţia lor la calitatea vieţii noastre sociale să devină mai aplicată şi 
mai consistentă. 
 In aceeaşi ordine de idei cu cele de mai sus, alte cercetări au pus în evidenţă1  o reducere a disponibilităţii 
parinţilor, atat a mamelor cat şi a taţilor, de a-şi face timp să se joace cu proprii copii. De altfel copiii din ziua de 
astăzi au de suferit din cauza lipsei mişcării, a reducerii orelor de joacă şi de sport în aer liber. Inlocuirea mişcării cu 
jocurile pe calculator nu favorizează sănatatea copiilor din prezent şi a adulţilor de mai tarziu. Tine, de asemenea, de 
cunoaşterea comună ideea că jocurile de interacţiune reală nu virtuală sunt instrumentul care le permite copiilor să 
crească şi să se dezvolte social şi emoţional.  
 Stimaţi colegi, mi-am propus să vă reţin atenţia cu această problemă mai delicată deoarece cred că şi sub 
aspectul politicilor privind viaţa şi creşterea copilului, a legiferării dreptului la o calitate mai bună a vieţii copiilor, nu 
ar trebui să ne cantonăm doar asupra alocaţei şi la indemnizaţia de creştere, importante şi acestea. Să avem în vedere 
şi  probleme care privesc ansamblul dezvoltării personalitătii umane într-o societate liberă,modernă, europeană, aşa 
cum sunt nevoia de afecţiune şi de joacă,  climatul familial sănătos şi responsabil, bunele practici şi relaţii dintre 
părinţi şi copii, confortul psihic şi emoţional, timpul şi efortul uman educaţional, sistemul de valori morale în care ne 
creştem copiii.  
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 In acelaşi timp, declaraţia mea politică este şi o declaraţie de aderare şi de sprijin a Mişcării Nationale „şi eu 
trăiesc sănătos – SETS” care are ca obiectiv, printre altele, promovarea stilului de viaţă sănatos în rândul 
familiilor din România. 
 Vă mulţumesc pentru atenţie. 
 

 
Deputat, 

Camelia Khraibani 
 

*** 
 

Sănătatea - domeniu prioritar! 
 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Pentru mulţi dintre noi, sănătatea este cel mai important lucru. Să avem sănătate, că restul nu prea mai 

contează, spun mulţi oameni. Dar de câtă sănătate avem parte? Câţi din ani din viaţă îi trăim în plină sănătate, fără a 
avea afecţiuni, boli majore? Statistica arată că românii au o medie de 50,7 ani sănătoşi şi suntem pe locul 24 în UE. 
Şi vorbim aici de bolile cronice, grave.  

Guvernarea Boc a dus la reducerea cu 70 de mii de paturi în spitalele din România şi a determinat un exod 
masiv, către străinătate, în rândul personalului medical. Migraţia a crescut la 9% în timp ce în celelalte state europene 
media este de doar 2,5%. Pentru a soluţiona una dintre cele mai stringente probleme ale sistemului de sănătate 
românesc, Ministerul Sănătăţii a lansat campania ”De profesie: medic în România”, care presupune crearea unei 
coaliţii între mediul de afaceri şi autorităţi. Mai precis, campania îşi propune creşterea numărului de medici în ţară la 
mia de locuitori de la 2,4 la 2,6 până în 2015. Este un semnal că Guvernul doreşte să intervină serios în acest 
domeniu. Printre motivele pentru care tinerii medici aleg să plece şi să profeseze medicina în altă ţară sunt legate de 
lipsa respectului pentru profesie, dificultăţile financiare şi lipsa oportunităţilor de educaţie şi perfecţionare pe care le 
au în România. 

Începând cu 2015, spitalele neacreditate nu vor mai primi bani de la stat şi riscă să fie închise. Specialiştii 
spun că procesul este unul greu pentru că starea multor unităţi sanitare este precară. Aparatură de ultimă generaţie, 
personal medical amabil, specialişti care colaborează între ei, organizare bine pusă la punct – nu sunt condiţii 
desprinse dintr-un film, ci sunt reguli pe care spitalele de la noi trebuie să le respecte pentru a fi acreditate şi pentru a 
putea beneficia de finanţare de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate începând cu 2015. 

Acreditarea se axează pe pacient şi pe modul în care acesta este preluat la internare, dar şi pe felul în care 
este tratat în unitatea spitalicească, iar schimbările sunt impuse de o Directivă Europeană care garantează nu doar 
calitatea îngrijirilor medicale, ci şi siguranţa pacienţilor europeni pe teritoriile statelor membre. 

Toate acestea, de bună seamă, nu pot fi făcute decât cu eforturi financiare susţinute. Finanţarea sistemului de 
sănătate, dar şi cheltuirea cu folos a banilor în acest sistem, sunt condiţii evident necesare pentru modernizarea 
acestuia şi pentru aducerea serviciilor la un nivel european. 

Doresc să salut hotărârea Prim-ministrului Victor Ponta, ca la viitoarea rectificare a Bugetului să aloce, cu 
prioritate, sume pentru sănătate şi educaţie, domenii care trebuiesc însănătoşite, domenii care asigură un viitor mai 
bun copiilor şi nepoţilor noştri! 
 
 

Deputat, 
Sorin Stragea 

 
*** 
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România – Ţară europeană independentă energetic 

 
Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 

        România este prima ţară din Uniunea Europeană care poate deveni  independentă din punct de vedere energetic 
în următorii ani.  

OMV PETROM a anunţat în aprilie că ar putea produce anual, împreună cu EXXON MOBIL în perimetrul 
Neptun, o cantitate de 6,5 miliarde metrii cubi, echivalent cu jumătate din consumul actual al României. Pe de altă 
parte, costurile de producţie din Marea Neagră vor fi mai mari decât cele din producţia internă, dar mai mici decât 
importurile. 

Nu trebuie ignorate rezervele de gaze de şist pe care România le deţine, cea mai importantă rezervă fiind în 
Dobrogea. Viitorul acestor zăcăminte este deocamdată incert, recent apărând controverse în procesul  lor de 
exploatare, despre care unii susţin că pot polua pânza freatică şi pot creşte activitatea seismică, dar am încredere în 
specialiştii de la mediu că vor analiza foarte atent procedurile de exploatare ale gazelor de şist, iar mediul 
inconjurător nu va avea de suferit. 

Romania stă mai bine decât majoritatea statelor UE din punct de vedere al resurselor energetice,  pe sectorul 
hidro având potenţial inepuizabil, cu impact redus asupra mediului, sector ce depinde de factorii externi cum ar fi 
seceta, sectorul energiei eoliane sau solare este în creştere, iar depozitele de gaze, petrol şi cărbune nu sunt tocmai de 
ignorat. 

Raportându-ne la depozitele existente şi la cele ce vor fi exploatate în viitor, România va caştiga războiul şi 
am putea scăpa total de importurile de gaze naturale spre sfârşitul deceniului. Dacă şi celelalte zăcăminte ce sunt 
prospectate în Marea Neagră conţin cantităţi foarte mari de gaze naturale, ţara noastră poate deveni o sursă de gaze şi 
pentru celelalte state europene. 

Drept urmare, din punct de vedere energetic, România va fi o ţară independentă şi nu va avea decât de 
câştigat. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Weber 

 
*** 

 
Trei luni de campanie pentru persoanele cu dizabilităţi din România.  

Poate legea să schimbe mentalitatea? 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 

 
Se împlinesc mai bine de două luni din momentul în care am demarat la scară naţională campania pentru promovarea 
şi protejarea prin şi la toate nivelurile a persoanelor cu dizabilităţi din România. 
În toată această perioadă, zilnic, am primit memorii, petiţii sau, pur şi simplu, mi s-au adus la cunoştinţă poveşti de 
viaţă care, multe dintre ele, nu credeam că pot fi posibile şi care mi-au oferit un tablou pe cât de real, pe atât de grav 
în ceea ce priveşte situaţia persoanelor cu dizabilităţi din ţara noastră.  
Acum, după această perioadă, cred că vă pot oferi şi dumneavoastră, stimţi colegi, câteva repere sau date mai 
concrete asupra acestui segment de populaţie care are nevoie de sprijinul nostru, atât ca reprezentanţi ai Forului 
Legislativ, oameni politici, dar şi ca oameni simpli, semeni de-ai lor care, în primul rând, au obligaţia morală să îi 
accepte şi să arate că, în România, nu ne-am oprit cu toţii la nivelul unei mentalităţi înguste şi dăunătoare. 
Lunile acestea, mi-am dat seama că putem ajuta enorm printr-o legislaţie adaptată nevoilor persoanelor cu 
dizabilităţi, care să le ofere şansa să muncească decent, să fie reprezentaţi în toate palierele societare, să nu mai fie 
discriminaţi sau trataţi, şi prin lacunele sau depăşirile legislative, drept paria acestei lumi. 
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Această perioadă în care am încercat să vorbesc cu cât mai multe persoane cu dizabilităţi din toată ţara, nu numai din 
colegiul meu, mi-a trezit însă  şi o mare dilemă pe care v-o prezint şi dumneavoastră, stimaţi colegi, ca cei care aveţi 
datoria să elaboraţi şi să propuneţi legile cele mai potrivite pentru români.  
Pe lângă precaritatea unei legi care să îi protejeze cu succes din toate punctele de vedere, cea mai mare problemă pe 
care persoanele cu dizabilităţi o au este aceea a mentalităţii.  
Mentalitatea care îi clasifică drept hanidcapaţi şi stabileşte a priori că locul lor nu este decât la periferia socială. 
Mentalitatea care le respinge statutul uman, abilităţile şi aptitudinile, lăsându-i fără un loc de muncă. Mentalitatea 
care face să fie priviţi drept anacronisme umane. Iar pentru aceste lucruri, pentru faptul că ne limităm (întotdeauna!) 
la aparenţe şi suprafeţe, pentru că nu am fost capabili timp de 23 de ani să ne schimbăm fundamental mentalitatea şi 
abordarea mai ales a aspectelor dificile, suntem cu toţii vinovaţi. 
Respect şi consider că legea este mai presus de orice, tocmai de aceea, stimaţi colegi, trebuie să o îmbunătăţim 
permanent, să o perfectăm, dar să vedem şi să recunoaştem şi carenţele sale. 
 În acelaşi timp, cu toate eforturile legislative pe care le depunem, nu mă pot întreba cum putem schimba prin sau cu 
ajutorul lor şi mentalitatea. Nu o putem face constrâns, dar o putem face conştienţi că nicio lege din lume nu ne va 
face să respectăm şi să protejăm real pe nimeni şi nimic, în special persoanele cu dizabilităţi. 
Este un adevăr trist şi, poate, mult prea brutal spus, dar pe care trebuie să îl recunoaştem pentru că numai aşa 
prevederile şi rigorile legale pot să-şi (re)capete aplicabilitatea la acel nivel sensibil care ne poate modela pe toţi în 
aşa fel încât, în România, între lege şi mentalitate să nu mai existe nicio prăpastie. 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, nu credeţi că Parlamentul este locul cel mai nimerit pentru ca această 
prăpastie să dispară? 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
 

Felicitări domnului ministru al Sănătăţii şi Comisiei consultative de reabilitare medicală 
 
 

 La data de 21.03.2013 au intrat in vigoare doua OMS – 360/14.03.2013 si OMS -  361/14.03.2013, ordine 
care definesc denumirea specialitatii medicale de REABILITARE MEDICALA si emit ghidul de practica a 
specialitatii prin 9 definitii. 
 Pentru mine, in calitate de parlamentar in comisia de sanatate, medic, este un lucru bine facut pentru care am 
interpelat Ministerul Sanatatii si acum si in mandatul precedent. Doresc prin aceasta declaratie politica sa inteleaga 
colegii mei parlamentari, care nu sunt medici, ca prin aceste ordine ale Ministerului Sanatatii se face in sfarsit lumina 
intr-o specialitate medicala, haituita, furata, neinteleasa voit sau nevoit de cadre formatoare in specialitate. 
 Prin OMS 360/14.03.2013, fosta denumire a specialitatii RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 
BALNEOCLIMATOLOGIE, se modifica in REABILITARE MEDICALA.  
 Prin OMS 361/14.03.2013, ghidul de practica a specialitatii are 9 definitii: 
1.Definirea denumirii specialitatii “Reabilitare medicala”; 
2.Medicul specialist de reabilitare medicala, atributii si unitatile medicale unde se practica specialitatea; 
3.Echipa multi profesionala, condusa intotdeauna de medic specialist reabilitare medicala, cu kinetoterapeuti, 
asistenti medicali specialisti in reabilitare medicala, maseuri, psihologi, etc; 
4.Servicii medicale de specialitate de reabilitare medicala; 
5.Proceduri specifice de reabilitare medicala; 
6.Serii de proceduri specifice; 
7.Baza de tratament de specialitate reabilitare medicala; 
8.Factori terapeutici naturali; 
9.Statiunea balneara. 
 
 Toate aceste definitii vor da posibilitatea Casei Nationale de Sanatate, facultatilor de medicina, sa indrepte 
erorile din sistemul de invatamant si sanatate. 
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 Denumirea fosta de Recuperare, medicina fizica si balneoclimatologie, a dat posibilitatea ca facultati de sport 
sau educatie fizica sa emita diplome de masterat in specialitatea de Kinetoterapie. 

Kinetoterapia, conform OMS 361/14.03.2013, pct. 5, este una din procedurile specifice de reabilitare 
medicala aplicata numai la indicatia medicului specialist, prin seria de proceduri, in baza de tratament de 
reabilitare medicala, amenajata si dotata conform reglementarilor in vigoare, din spitale, unitati ambulatorii 
sau statiune balneara definita la pct. 9, in nici un caz in cabinete de medicina de familie sau alte cabinete de 
specialitate. 
 Revin la problema kinetoterapiei pentru ca in Comisia de Sanatate, saptamana trecuta s-a respins o inititativa 
legistlativa care dorea formarea unui Ordin National al Kinetoterapeutilor din Romania si legiferarea profesiei de 
kinetoterapeut in sensul ca acestia sa poata profesa in colaborare si nu subordonare cu medicul de specialitate 
reabilitare medicala. Mai exista insa si alte initiative in acest sens, pentru asta felicit pe cei care au emis OMS-urile, 
pentru ca ele vor ajuta parlamentarii sa-si exprime votul in cunostinta de cauza la orice tenativa de furt de competente 
dar mai ales la inititerea unor legi absolut necesare pentru stabilirea celor care formeaza specialisti in acest domeniu. 
 In ajutorul celor afirmate mai inainte, tin sa mentionez faptul ca, in urma cercetarilor facute pe Internet, 
pentru a alfa opinia studentilor sau absolventilor ai faculatilor care emit diplome de kinetoterapeuti, va aduc la 
cunostinta cateva dintre afirmatiile facute de acesti tineri, romani, care studiaza in tara, de multe ori cu bani de la 
bugetul de stat, dar care nu stiu ce invata, ce diploma vor avea si unde vor putea practica.  
 
1."As dori sa intreb colegii care lucreaza in alte tari ce noutati mai au despre echivalarea diplomelor?" 
2.“Parerea mea este: daca profesia de "kinetoterapeut" ar fi promovata suficient, motivata salarial, recunoscuta si 
sprijinita cu adevarat in tara noastra, nu am mai pierde atatea persoane valoroase care emigreaza, si am avea un 
sistem al sanatatii mai bine dotat, care ar oferi mai multa incredere atat angajatilor cat si pacientilor. “ 
3.“Acte necesare pentru depunerea dosarului de obtinerea autorizatiei de libera practica in Franta: 
diploma de la facultate, programa analitita, dreptul de libera practica de pe teritoriul Romaniei, adeverinta de 
conformitate de la Bucuresti, experienta de 2 ani, nivelul de limba franceza B1, toate astea trebuie sa fie traduse in 
franceza si legalizate.” 
4.“Va rog frumos daca ma puteti lamurii si pe mine , pentru ca toata nebunia asta cu echivalarea studiilor in Franta m-
a bagat in ceata . Eu sunt licentiata in balneofiziokinetoterapie la Timisoara , iar in Franta mi-au tot respis dosarul pe 
motiv ca formarea mea teoretica si practica nu corespunde cu meseria de masseur-kinesitherapeut,deoarece 
cunostintele mele sunt in balneoterapie.si vream sa va intreb , de ce noi cei care am terminat la medicina si suntem 
licentiati in balneofizikineto intamplinam astfel de probleme?Ce putem face pentru a ne exersa mesaria in Franta ? Va 
multumesc frumos “ 
5.“Eu am facut referire la facultatea de vest din Timisoara , unde stiu sigur cum se face. Asa cum spui tu , la Iasi , e 
ok. In orice caz, nu inteleg de ce in Franta , cei care au terminat la kineto la medicina , nu li se aproba dosarul. Daca e 
cineva care a primit autorizatia si a terminat la medicina , il rog frumos sa imi spuna si mie cum a facut , ca eu nu mai 
stiu ce sa fac” 
6.“Te-au pacalit aia ca daca esti la sport poti profesa. E ok, dar trebuia sa-ti alegi kinetoterapia acolo. Daca iti place 
asa de mult iti recomand urmatoarea reteta: Master traumatologie sportiva si te bagi in paralel la Bioinginerie la 
facultatea bfkt, daca ai bani. Si cu facultatea pe care o ai e perfect. asa cred eu. “  
 
Sursa: http://kinetoterapie-iasi.blogspot.ro/p/forum.html 
 
 

Deputat, 
Lucreţia Roşca 

 
*** 

 
 

 
Stimaţi colegi,  
România, sub guvernarea USL, a mai primit o veste buna. Increderea analistilor financiari in economia 

romaneasca a urcat in aprilie la maximul ultimelor 12 luni, pe fondul asteptarilor pozitive legate de evolutia 
economiei in perioada urmatoare, dar si ca urmare a evaluarilor conditiilor curente referitoare la mediul de afaceri si 
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piata muncii, printr-o crestere a indicatorului de incredere macroeconomica al CFA Romania de la 33,8 puncte in 
martie la 44 de puncte in aprilie.  

In acest context, perceptia pietelor externe privind Romania s-a imbunatatit continuu pe parcursul acestui an, 
avand in vedere semnalele de redresare a economiei, performanta exporturilor, excedentul de cont curent si reducerea 
deficitului bugetar. Acest fapt este incurajator dat fiind faptul că este in lucru si Strategia Naţională de Export 2014-
2020. 

Noua Strategie Naţională de Export 2014-2020 se inscrie pe trendul strategiilor tarilor europene dezvoltate, 
vizand  în special continuarea modificărilor structurale ale exportului, cu accent pe creşterea ponderii bunurilor şi 
serviciilor cu valoare adăugată ridicată.  Strategia isi propune împreună cu mediile de afaceri, ca firmele româneşti să 
capteze şi să adauge valoare pe lanţul valoric naţional, printr-un grad de specializare sporit pe lanţurile valorice 
europene şi mondiale; extinderea bazei de exportatori români şi creşterea numărului de operatori economici care 
accesează instrumentele de promovare a exportului; reorientarea geografică a exporturilor pe pieţele non-UE. 

Sa nu uitam ca de curand, PIB-ul României în primul trimestru din 2013 a situat ţara noastră pe locul 3 în 
topul creşterii economice din Uniunea Europeană. Aceasta este o veste bună pentru România şi pentru români, la fel 
de bună cum este şi cea legată de faptul că a scăzut şi s-a stabilizat cursul Euro. 

In plus, majorarea salariilor din sectorul public si a pensiilor a determinat o usoara contributie pozitiva a 
consumului privat la plusul din economie. În acest sens se inscrie si declaratia vicepremierului Liviu Dragnea, care a 
expus o noua directie in ceea ce priveste salarizarea si ocuparea posturilor la nivel central. 

Aceasta este o atitudine normala fata de oameni, si fata de dorinta de stabilizare a economiei. Politicile 
adoptate pana in prezent de guvernul Ponta se reflectă in rezultatele macoreconomice si sunt convins ca in cel mai 
scurt timp le vor simti si cetatenii si mediul de afaceri. 

 
 

Deputat , 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
Luna copiilor 

 
Stimaţi colegi,  

 
 La sfârşitul săptămânii acesteia începe luna copiilor. Chiar în prima zi a lunii se sărbătoreşte ”Ziua 
copilului”. Aceasta a fost menţionată prima dată la Geneva în august 1925 la Conferinţa Mondială pentru Protejarea 
şi Bunăstarea Copiilor la care 54 de reprezentanţi din diferite ţări, au adoptat Declaraţia pentru Protecţia Copilului. 
După această conferinţă, multe guverne au ales ca sărbătoare internaţională „Ziua copilului”. În Turcia Ziua copilului 
a fost sărbătorită pentru prima dată în data de 23 aprilie 1920. 
 În anul 1954 Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) a emis o 
recomandare care prevedea faptul ca fiecare stat să decidă o zi la în care să fie sărbătoriţi copiii.  
 Nu este tocmai clar de ce prima zi a lunii iunie a fost stabilită ca fiind Ziua Internaţională a Copilului. Una 
dintre teorii ar fi că, pe 1 iunie consulul chinez de la San Francisco a strâns un numar de orfanii chinezi pentru a 
sărbători Festivalul Dragonului, data care a coincis de asemenea cu Conferinţa de la Geneva. De atunci s-a stabilit ca 
1 iunie să fie Ziua Internaţională a Copilului.  
 Mişcarea de promovare a drepturilor copilului a cunoscut  mai multe momente importante astfel: în anul 
1924 s-a adoptat Declaraţia Drepturilor Copilului de către Liga Natiunilor, dupa un an, se organizează Conferinta 
Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea copiilor, de la Geneva, iar în 1989 are loc Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite când se adoptă Convenţia privind Drepturile Copilului. 
 În anul 1990 şi Parlamentul Romaniei  a ratificat Conventia Naţiunilor Unite. 
 Deci pe 1 iunie, sărbătorim Ziua Internaţională a Copiilor, ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să 
primească cadouri, să se distreze împreună. 
 Fie că ne sărbătorim copiii, nepoţii, fraţii sau vecinii, nu trebuie să uităm nici de copilul din noi. Aşadar, 
acesta este un bun prilej pentru a uita de toate grijile şi, pentru a ne aminti de „cea mai frumoasă iluzie" - copilăria.  
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  De fapt copiii ar trebui să fie sărbătoriti zi de zi. Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei 
care ne fac de multe ori ziua mai bună si pentru care, ajungem la un moment dat să trăim. De ziua lor acestia merită o 
atentie deosebită pentru a şti că au anumite drepturi, că sunt importanţi. 
  Dragi colegi, şi în ţara noastră, sunt mulţi copiii care trec printr-o situatie grea. De cele mai multe ori, starea 
acestora este influenţată de sărăcia populatiei, astfel ei au parte de hrană săracă în calorii, o sănătate precară şi 
îngrijire medicală care lasă de dorit. Nici alocaţiile nu le sunt de mare ajutor şi mulţi ajung să abandoneze şcoala din 
cauza condiţiilor financiare. O parte dintre copii sunt maltrataţi sau abandonaţi chiar după naştere. 
 Dar poate ce le lipseşte cel mai mult copiilor noştri este lipsa reperelor, a modelelor autentice, a ierarhiilor 
sănătoase de valori. Copiii noştri sunt bombardaţi din toate părţile de nonvaloare. Modelele reuşitei ţin de bani şi 
ascensiunea socială prin orice mijloace, chiar şi cele mai ticăloase, care rămân însă mereu nepedepsite.  
 Zilnic societatea românească intoxifică minţile copiilor, sistematic şi cu tenacitate. Îşi otrăveşte de fapt 
viitorul, căci de la copii care cresc în cultul banului, al necinstei, al violenţei si al nonvalorii nu cred ca avem mare 
lucru de aşteptat.  
 Stimaţi colegi, nu este suficient numai să-i sărbătorim pe copiii, pentru că multe din problemele lor rămân 
nerezolvate, noi trebuie să ne mobilizăm pentru rezolvarea acestor probleme astfel încât să-i sărbătorim pe aceştia în 
fiecare zi, deoarece ”Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem unor timpuri pe care nu le vom mai apuca” (aşa cum 
afirma Neil Postman). 
 

 
Deputat, 
Ion Călin 

 
*** 

 
Săptămâna tineretului european – noi realităţi, noi abordări  

 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  

Domnilor miniştri, 
 

Aşa cum, probabil, se ştie, intervalul 27 mai – 2 iunie este denumit Săptămâna Tineretului European. Profit 
de această fericită ocazie pentru a saluta atenţia deosebită pe care Uniunea Europeană o acordă tineretului în ultimii 
ani, ca o dovadă a importanţei pe care această adevărată resursă socială o are pentru dezvoltarea ulterioară a societăţii 
noastre contemporane. 

În primul rând, este important de subliniat faptul că, odată cu adoptarea Pactului European pentru Tineret 
şi includerea sa în Strategia Lisabona ca parte integrantă a acesteia, Uniunea Europeană a făcut încă un pas, major 
de această dată, în direcţia despărţirii sale de obiectivele de natură pur economică care au stat la baza construirii 
Comunităţii Economice Europene şi se îndreaptă, tot mai mult, către o construcţie cu o pronunţată componentă 
socială. Pactul European pentru Tineret, alături de Cartea  Albă a Comisiei europene – Un nou elan pentru 
tineretul Europei reprezintă, prin modul în care sunt concepute, instrumente deosebit de utile pentru cei responsabili 
cu politicile de tineret din statele membre ale Uniunii. Ceea ce este remarcabil în cazul acestor două documente este 
faptul că acestea cer explicit tuturor statelor membre să considere problematica tineretului ca reprezentând o 
prioritate europeană de prim-rang, că educaţia non-formală este abordată ca fiind la fel de importantă ca şi educaţia 
formală. Modul în care s-a ajuns la elaborarea celor două documente, printr-o masivă consultare a tinerilor şi a 
organizaţiilor de tineret ale acestora, pe de o parte, dar şi a autorităţilor naţionale cu responsabilităţi în domeniu şi a 
specialiştilor care  lucrează în cercetarea pentru tineret, pe de altă parte, fac din cele două documente instrumente de 
lucru de o valoare incontestabilă pentru politicile de tineret europene şi naţionale. Şi, dacă acestora le adăugăm şi 
obiectivele noului program comunitar Tineret în acţiune, avem dimensiunea reală a unei strategii europene autentice 
şi de înaltă ţinută în domeniul politicilor de tineret continentale.  

Obiectivele acestei remarcabile strategii acoperă, practic, toate aspectele relevante pentru educarea şi 
formarea tânărului ca cetăţean european responsabil, adaptat rigorilor contemporane şi dispus să se preocupe nu doar 
de satisfacerea propriilor necesităţi, ci şi de problematica cu care se confruntă, într-un moment sau altul, comunitatea 
căreia îi aparţine. Într-o lume aflată în plin proces de globalizare şi care se confruntă cu nişte realităţi atât de 
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complexe ca cele de azi, opţiunea individului de a sta deoparte şi a alege doar să contemple ceea ce se întâmplă în 
jurul său este un lux pe care nici o societate responsabilă nu şi-l poate permite. 

Pactul European pentru Tineret reprezintă, până la ora actuală, punctul maxim atins în abordarea sistemică a 
problematicii tineretului la nivelul Uniunii Europene. Datorită acestuia, problematica tineretului a reuşit să capete, 
pentru prima dată, o vizibilitate maximă la nivel comunitar, fiecare dintre statele membre devenind mai conştient de 
faptul că tineretul reprezintă o uriaşă resursă. La fel de adevărat este, însă, faptul că problemele acestei categorii de 
vârstă sunt unele specifice, comportând o abordare distinctă, prin strategii ale căror obiective să conducă spre 
transformarea tânărului de azi în cetăţeanul responsabil de mâine, robust educat în spiritul valorilor comunitare şi 
conştient de dublul său status cetăţenesc, naţional şi comunitar. 

Ca stat membru al Uniunii Europene, România are obligaţia de a-şi pune propriile strategii în domeniu cu 
strategiile comunitare care, aşa cum se vede, sunt unele bine articulate şi centrate pe problemele comune tuturor 
tinerilor din spaţiul comunitar. De aceea, salut iniţiativa recentă a Ministerului Tineretului şi Sportului de a elabora o 
nouă strategie în domeniul politicilor de tineret, realistă şi eficientă, astfel încât tinerii din România să beneficieze de 
sprijinul care li se cuvine pentru a se putea integra, cât mai rapid în societate. Fiindcă şi cel mai lung drum începe cu 
primul pas, consider că acesta a fost, deja, făcut. Îi aştept cu interes pe următorii. 

 

Deputat, 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
 
Stimate colege,  
Stimaţi colegi,  
 
În declaraţia de astăzi voi vorbi despre un domeniu care pentru România şi pentru guvernul USL este primordial, cel 
al educaţiei şi al reformelor pe care actualul executiv le-a implementat şi continuă să o facă. 
De la începutul mandatului, Executivul a acordat o atenţie sporită domeniului educaţiei. În mai anul trecut, când USL 
a ajuns la guvernare, urmau pentru sistemul de învăţământ două evenimente extrem de importante: examenul de 
bacalaureat şi înscrierea în clasa pregătitoare. Miniştrii USL au fost obligaţi să rezolve situaţiile lăsate de guvernările 
anterioare: buget redus pentru organizarea celor două şi lipsa infrastructurii în cazul clasei pregătitoare.  
Din fericire au fost luate măsurile necesare, iar anul şcolar pentru nou înfiinţata clasă pregătitoare a început cu bine în 
aşa fel încât părinţii şi copiii să nu mai aibă de suferit aşa cum s-a întâmplat în primul an de înscriere în clasa 
pregătitoare care a fost caracterizat în primul rând de organizarea în pripă şi defectuoasă pe care guvernarea 
anterioară a lăsat-o în urmă.  
Practic până în acest moment guvernul USL, prin miniştrii Educaţiei, a reuşit ca în acest an să repare greşelile făcute 
de guvernarea PDL în ceea ce priveşte clasa pregătitoare.  
În momentul de faţă procesul de înscriere este unul mult mai simplu şi mai transparent faţă de cel pe care miniştrii 
PDL îl creaseră. În primul rând, s-a acordat o mai mare atenţie informării părinţilor, care sunt, pe lângă copii, 
principalii actori ai acestui proces. Faţă de anul trecut, acum s-a oferit posibilitatea organizării clasei pregătitoare şi în 
sălile de la grădiniţe, cauza fiind lipsa unor spaţii adecvate pentru această grupă de vârstă în şcoli.   
De peste 20 de ani se discută despre învăţământ în fel şi chip. Zeci de miniştri au venit cu zeci de mii de propuneri şi 
“soluţii” care au reuşit să destabilizeze complet sistemul, să înnebunească elevii, studenţii, profesorii şi părinţii. 
În timpul guvernării PDL-iste sistemul de educaţie aproape că a ajuns în colaps şi datorită faptului că nimeni nu a 
avut curajul să atace problemele de fond, problemele adevărate din şcoala românească.  Şi nu oricum, ci într-o 
manieră unitară având la bază o viziune care să treacă peste ciclurile electorale, care să dea elevilor, studenţilor şi 
profesorilor predictibilitate şi stabilitate. 
Tocmai predictibilitatea şi stabilitatea au lipsit cu desăvârşire în aceşti ani de guvernare PDL-istă. 
Ce a mai lipsit până acum a fost şi o dezbatere reală, cu cărţile pe masă, cu sindicatele, cu asociaţiile de părinţi, cu 
asociaţiile studenţeşti. Nu putem exclude sindicatele de la masa discuţiilor, iar dacă le includem în discuţii trebuie să 
le ascultăm punctul de vedere. La fel şi cu Asociaţiile de Părinţi.  
Care sunt problemele de fond ? 
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În primul rând programa şcolară – până acum nimeni nu s-a aplecat cu seriozitate asupra ei, să o modifice ţinând cont 
de problemele reale de pe piaţa muncii existente ASTĂZI şi în viitorul previzibil.  
În continuare elevii sunt încărcaţi cu informaţii absolut inutile, cu lucruri nefolositoare care nu îi ajută să îşi dezvolte 
nivelul de cunoştinţe şi competenţe la cerinţele ACTUALE de pe piaţa muncii. Tocmai de aceea, orele de curs şi  
întreg procesul de învăţământ a devenit neinteresant atât pentru elevi şi studenţi, cât şi pentru profesori. 
Salut determinarea şi curajul actualului ministru al Educaţiei de a se apleca cu seriozitate asupra programei şcolare, 
inclusiv asupra manualelor şcolare!  
Criteriile de selecţie inclusiv în universităţi sunt greşite. Astăzi diplomele par să nu mai valoreze muncă şi sudoare. 
Astăzi avem absolvenţi de universităţi pe bandă rulantă fără legătură cu piaţa muncii. 
De-a lungul anilor majoritatea celor care s-au aflat vremelnic în scaunul de ministru s-au preocupat fie de 
introducerea unui nou examen, de scoaterea unui examen şi apoi de reintroducerea lui, şi de alte asemenea măsuri 
incoerente, luate chiar în timpul anului şcolar, când nu au făcut altceva decât să înnebunească elevii, studenţii, 
profesorii şi nu în ultimul rând părinţii.  
Fiecare ministru a ignorat sita prin care trebuia să cearnă valoarea şi s-a ocupat doar de lucruri secundare. Cu sau fără 
meditaţii, cu sau fără termopane la o şcoală, cu sau fără ora de religie obligatorie. 
 
Sigur, toate aceste probleme asemeni multor altora sunt importante, nu vreau să fiu înţeleasă greşit, dar toate acestea 
sunt lucruri colaterale care nu rezolvă problemele de fond cu care se confruntă şcoala românească de mult prea mulţi 
ani de zile şi anume: o salarizare de ruşine care umileşte dascălul, o programă şcolară care informează şi nu formează 
copilul aşa cum ar trebui la care se adaugă condiţii de evul mediu în multe, mult prea multe şcoli din ţară, în special 
în mediul rural. 
O altă problemă de fond este criza de valori şi repere – eu îi înţeleg pe elevi şi studenţi!! Înţeleg de ce nu îi mai 
motivează nimic să îşi dea silinţa să înveţe bine!! Păi de ce să înveţi bine, să ai o diplomă dacă în viaţă se poate reuşi 
şi “altfel”.  
De mult prea mulţi ani societatea românească este sufocată de dictatura non valorilor. Elevii, studenţii şi-au pierdut 
interesul pentru şcoală, interesul pentru a învăţa bine şi datorită faptului că şi-au pierdut orizontul de aşteptare.  
Când preşedintele ţării îi sfătuieşte pe copii la început de an şcolar “să nu se omoare cu cartea pentru că nici dânsul 
nu a învăţat aşa bine, dar  uite  că a ajuns preşedinte” este greşit şi arată modul de gândire care a fost instaurat în 
societatea românească aflată sub dictatura portocalie! 
De mult prea mulţi ani societatea românească se confruntă cu o criză de modele autentice, o metastază generalizată 
care a cuprins întreaga societate românească, şi aşa cu multe probleme sociale.  
Iar aceste realităţi au dus la scăderea dramatică a interesului copilului faţă de şcoală şi faţă de procesul de învăţământ. 
Regula acum pare să fie că nu mai e nevoie să înveţi pentru a reuşi în viaţă. Dacă “afară” o diplomă obţinută la Yale, 
Harvard, MIT, la Oxford sau Cambridge valorează enorm de mult, în România este aproape inutilă dacă nu ai pile 
sau nu faci parte din nu ştiu ce gaşcă sau grupuri de interese. Şi mai avem pretenţia ca tinerii şcoliţi să rămână sau să 
se întoarcă în ţară. 
 
Sistemul de educaţie a fost supus la mult prea multe schimbări în ultimii 20 de ani care au creat o instabilitate cronică 
în ceea ce priveşte programa şcolară, modul de examinare, salarizarea dascălilor, criteriile de admitere şi multe altele. 
Este nevoie de stabilitate şi  predictibilitate pentru cel puţin o generaţie de elevi! În momentul în care a intrat în 
şcoală, elevul trebuie să ştie la ce materii trebuie să dea examen, nu să le afle la începutul anului terminal. 
Acestea sunt câteva din problemele de fond şi asupra lor trebuie să ne concentrăm cu prioritate  având  o viziune care 
să fie aplicabilă mai mult decât un ciclu electoral.  Acestea sunt câteva probleme de fond asupra cărora trebuie să ne 
aplecăm cu seriozitate ca şi clasă politică sprijinind Guvernul şi Ministerul Educaţiei în misiunea dificilă pe care şi-
au asumat-o de a impune un nou model în şcoala românească prin promovarea meritocraţiei. 
Ultimii ani au fost caracterizaţi de aşa-zise reforme în sistemul de învăţământ. Au fost în special ani de experimentare 
pe copii. După ce guvernările anterioare au făcut modificări mai ales în ceea ce priveşte forma sistemului, USL şi-a 
asumat  misiunea dificilă de a moderniza învăţământul şi şcoala românească.  
Aşadar, în acest an s-a făcut primul pas către o construcţie curriculară care să se plieze pe actualul context economic 
şi social, intereselor şi particularităţilor de vârstă pentru elevii din ziua de astăzi prin punere în aplicare a unui nou 
plan-cadru pentru învăţământul primar. Trebuie ca metodele de predare de la ora actuală să fie înnoite, pentru a se 
adapta noilor cerinţe ale societăţii. Important este însă că ministerul cooperează în permanenţă cu cei implicaţi în 
sistemul de învăţământ. 
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De asemenea, ministerul Educaţiei a anunţat zilele acestea că începând cu anul şcolar 2014 - 2015 vor fi introduse în 
ciclul preuniversitar primele manuale şcolare digitale. Prin această măsură se face un pas spre dezvoltarea şi 
modernizarea învăţământului românesc, realizându-se în acest fel alinierea României la standardele occidentale.  
Încă din această toamnă reprezentanţii Ministerului Educaţiei au anunţat că doresc să deschidă platforma online 
pentru manuale. Această platformă reprezintă o bibliotecă virtuală pentru manualele digitale, pusă la dispoziţia 
elevilor.  
Chiar de la începutul mandatului de parlamentar am continuat să fiu  preocupată de domeniul educaţiei, mai ales 
pentru copiii din colegiul pe care îl reprezint. În acest sens am avut o serie de iniţiative care au vizat copiii din judeţul 
Vaslui în special din mediul rural adresând Ministerului Educaţiei o serie de întrebări privind soluţiile pe care 
ministerul le are în vedere pentru soluţionarea problemelor aduse la cunoştinţă.   
Astfel am fost interesată de măsurile pe care ministerul le ia cu privire la combaterea şi diminuarea riscului de 
abandon şcolar din mediul rural din judeţul Vaslui, dat fiind că în ultimii ani s-a constatat o creştere alarmantă a 
acestui fenomen. Un număr de 472 de elevi din judeţul Vaslui au abandonat şcoala în anul de învăţământ 2011 - 
2012, majoritatea provenind din mediul rural.  
Lipsa bibliotecilor din mediul rural,  dar şi a cadrelor specializare din mediul rural, violenţa în şcoală, accesul 
tinerilor cu dizabilităţi la sistemul de învăţământ superior, integrarea pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi de 
învăţământ superior, decontarea sumelor pentru cheltuielilor de transport al elevilor, promovarea tradiţiilor în 
instituţiile de învăţământ, situaţia materialelor didactice în instituţiile de învăţământ din mediul rural, măsuri 
remediabile pentru examenul de bacalaureat, încurajarea elevilor să urmeze cursurile şcolilor profesionale, măsuri de 
racordare a învăţământului profesional şi tehnic pe piaţa muncii, promovarea educaţiei interculturale, 
internaţionalizarea sistemului de educaţie, extinderea reţelei de internet în mediul rural sunt probleme pe care în 
calitate de deputat de Vaslui le-am adus la cunoştinţa Ministerului Educaţiei prin întrebările formulate. 
Ministerul Educaţiei, prin răspunsurile pe care mi le-a transmis a dat asigurări că se iau măsuri care vizează accesul 
egal la educaţie şi la reducerea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban. 
În mod particular aş dori să mulţumesc de la tribuna Parlamentului,  Ministerului Educaţiei pentru răspunsul primit 
cu privire la o problemă existentă în comuna Băcani din judeţul Vaslui, legată de transportul elevilor la liceele sau 
şcolile profesionale din municipiul Bârlad.  
 
Ministerul m-a asigurat că situaţia cu care se confruntă autorităţile din comuna Băcani va fi analizată. Sper că se va 
găsi o soluţionare cât mai rapidă în acest caz deoarece un mijloc de transport pentru copiii din acea zonă este necesar 
pentru a-şi putea continua studiile. 
Sunt norocoasă să reprezint în Parlamentul României un Colegiu care deşi din punct de vedere economic se numără 
printre cele mai sărace şi dezavantajate din ţară este foarte bogat prin frumuseţea oamenilor, a tradiţiilor şi valorilor  
pe care le păstrează şi le transmit din generaţie în generaţie, iar colegele şi colegii mei parlamentari au putut să 
admire şi să aplaude pe viu acest frumos talent când copiii mei din Colegiu m-au onorat cu prezenţa în Parlament.  
Aşa cum încă din 2005 m-am bătut pentru realizarea Pactului Naţional pentru Educaţie, voi continua să sprijin  
măsurile pe care Ministerul Educaţiei le va lua pentru a îmbunătăţi sistemul educaţional românesc.  
Este timpul ca şi elevii români să se bucure de un sistem occidental şi modern de învăţământ . Trebuie să descătuşăm 
şi să dăm o şansă reală talentului românesc! 
 

Deputat , 
Ana Birchall 

 
*** 

 
 

Violenţa în familie – de neacceptat 
 

“Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice 
sau altor tratamente umilitoare sau degradante. Abuzul faţă de copii este definit ca orice formă de violenţă, 
prejudiciu, abuz fizic sau psihologic, abandon sau neglijare, maltratare sau exploatare, inclusiv violenţa sexuală, în 
timpul când copilul se află în îngrijirea părinţilor sau a unui părinte, a reprezentantului legal sau a oricărei alte 
persoane căreia i-a fost incredinţat copilul”. 
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La 24 de ani de la semnarea Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului, România încă se confruntă cu 
probleme privind protecţia şi îngrijirea copilului. 

Copiii sunt neglijaţi, maltrataţi, mutilaţi, omorâţi. Această violenţă se manifestă acolo unde copiii ar trebuie 
să se simtă în siguranţă. Ei nu se pot apăra şi sunt ultimii cărora li se cere părerea. 

De-a lungul timpului numeroase abuzuri au fost comise asupra copilului. Un număr mare de copii cresc şi 
trăiesc în prezent - şi nu din vina lor - în condiţii economice, sociale şi psihologice care le întârzie şi pun în pericol 
dezvoltarea. 

Abuzul, violenţa şi tratamentele inumane nu pot fi numite metode de educaţie. Unii părinţi renunţă la rolul 
lor sau recurg ei înşişi la comportamente care pot pune în pericol sănătatea psihică şi fizică a copilului. În timpul 
incidentelor generate de violenţa domestică, copiii pot fi victime ale acestora.  

Efectele violenţelor pe termen scurt se manifestă prin teamă faţă de părinţi, depresie, iar cele pe termen lung 
se reflectă în caracter şi personalitate. Copil ajunge sa nu isi mai inteleaga parintii. Iubirea sa pentru ambii parinti 
intra astfel in conflict cu situaţia de natura violentă dintre acestia. De asemenea, copiii simt nevoia sa ia partea unuia 
dintre parinti, iar altii prefera sa se îndepărteze de amândoi. Din această cauză, copilul nu va avea ocazia să deprindă 
atitudinile şi abilităţile necesare într-o viaţă normală: toleranţă, afecţiune, compromis şi negociere. Ei vor învăţa doar 
o singură regulă: să se ferească de agresiuni cu orice preţ, iar relaţiile sociale se vor baza doar pe raporturi de forţă, 
supunere şi implicit de manipulare a situaţiilor spre folosul personal. Propriile relaţii cu ceilalţi se vor baza pe 
strategii care au ca scop dominarea agresivă sau fuga de situaţie. 

Violenţa asupra copiilor rămâne ascunsă din diferite motive. Unul dintre motive este teama. Multor copii le 
este frică să vorbească despre incidente care implică acte de violenţă împotriva lor. În multe cazuri, părinţii, care ar 
trebui să îşi protejeze copiii, păstreză tăcerea deoarece “onoarea familiei” este pusă mai presus de bunăstarea şi 
siguranţa copiilor. În special, violul sau alte forme de violenţă sexuală pot duce la ostracizare, alte violenţe sau la 
moarte. 

Chiar dacă Romania se află printre puţinele ţări unde legislaţia interzice folosirea pedepselor fizice şi psihice 
asupra copilului, totuşi mai avem mult de lucru la acest capitol. 
 

Deputat 
Florea Daniel 

 
*** 

 
După criză, populaţia aşteaptă relansarea 

 
 

Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi, am mai spus şi în alte declaraţii, dar repet şi de 
acestă dată: convingerea mea personală este aceea că politica economică şi puterea economică generată 
constituie cheia succesului politicii de guvernare. Societatea romanească a cunoscut din 2009  patru ani 
de criză financiară şi apoi economică. Tot cam atat a durat şi marea criză din anii 1929-1933.  
 Deoarece se spune că din istorie nu se învăţă niciodată, eu cred totuşi că trebuie să luăm aminte la 
lecţiile istoriei. Am în vedere aici modul  salutar în care a fost depăşită  acum 80 de ani  “Marea 
Depresiune” asa cum o numesc americanii, prin politica “New Deal” -ului ( Noua Orientare). 
 Vă voi reţine atenţia doar cu cateva observaţii asupra viziunii şi a soluţiilor de ieşire din marea 
criză. Un element comun al celor două crize (cea de acum 80 de ani şi cea din care Europa încă se zbate 
să iasă), a fost explozia şomajului mai accentuată in anii 1929-1933, de la 5-6% la peste 20% în SUA, 
comparativ cu o medie a şomajului acum în UE de 10-12%. Fondul social  politic prin care şi asupra 
căruia s-a intervenit in soluţionarea “Marii Depresiuni” a fost cel inspirat de principiul formulat de 
preşedintele Franklin Roosevelt :”Omul uitat la baza piramidei sociale!”. Pachetul de politici care dau 
conţinutul principal al Programului “New Deal” -ului privea intervenţia statului în trei domenii: 
industria, agricultura şi sistemul bancar. 
 Spre deosebire de această politică salvatoare vedem că în criza actuală se vorbeşte despre 
reindustrializare dar nu s-au întreprins programe în această direcţie. Nici agricultura nu a fost altfel 
stimulată decat în perioadele obişnuite. Elementul comun care apare în cele două viziuni este intervenţia 
în sistemul bancar. Numai că şi aici există o mare diferenţă: astfel “New Deal” -ul a intervenit pentru 
curăţirea sistemului bancar si mii de bănci au dat sau au fost lăsate să dea faliment iar cele sănătoase au 
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fost determinate să sprijine dezvoltarea economică a statului, a firmelor private şi revigorarea familiilor 
şi a gospodăriilor individuale, în timp ce în criza actuală s-a intervenit masiv pentru salvarea băncilor şi a 
bancherilor care s-au întors cu spatele la economie, au executat silit fără un dram de milă sau de 
înţelegere, atat firmele cat şi persoanele şi familiile cu datorii aflate în imposibilitatea de a le returna, 
datorită contracţiei economice în timp de criză.   
 Ceea ce frapează atunci cand comparăm cele două viziuni asupra soluţiilor ieşirii din criză nu este 
atat accentul exclusiv şi neinspirat pus pe austeritate, cat faptul că atunci Omul uitat de la baza piramidei 
sociale a fost considerat personajul colectiv, ţinta şi agentul schimbării, iar acum deşi cel mai puţin 
vinovat de producerea crizei, acesta a fost nu numai complet neglijat şi abuzat, ci şi singura victimă 
asupra căruia s-au aruncat toate costurile şi ponoasele unei crize pe cat de dură pe atat de îndelungată.    
 Am făcut această incursiune comparativă teoretică şi ca o pledoarie la ceea ce liderii USL ne-au 
solicitat săptămana trecută la şedinţa grupurilor parlamentare reunite şi anume de a ne apleca în mod 
responsabil şi în cunoştinţă de cauză asupra proiectelor economice importante. In special proiectele din 
industrie şi infrastructură  pe care Guvernul ni le va transmite în săptămanile următoare. Apreciez că ne 
aflăm într- un moment oportun pentru a lansa astfel de proiecte deoarece, pe de o parte, societatea, omul 
uitat de la baza piramidei sociale, aşteaptă soluţii fezabile şi eficiente de dezvoltare economică, iar  pe 
de altă parte, actualul legislativ are puterea, competenţa şi voinţa de a le da autoritate de lege şi program 
de lucru obligatoriu pentru toţi factorii executivi.   
         Stimaţi colegi, prezenta declaraţie mi-a fost sugerată de o ştire potrivit careia  Franta si Germania vor 
să prezinte al sfarştul lunii mai un nou “New Deal”, denumit "New Deal for Europe", o referinţă la "New Deal"-ul 
anilor 1930. De data aceasta este un plan comun de luptă împotriva şomajului in randul tinerilor prin intermediul 
creditelor acordate firmelor care angajeaza acest segment de populatie. El este2 initiaţiva comună a ministrului 
francez al muncii Michel Sapin şi a omologului sau german Ursula von der Leyen care urmează să fie prezentată în 
cursul conferinţei de la Paris din 28 mai, organizată de investitorul filantrop Nicolas Berggruen.   
  Cu speranţa că şi acest plan va avea efecte la fel de benefice precum cel de acum 80 de ani, vă mulţumesc 
pentru atenţie! 
  

Deputat, 
Violeta Tudorie 

 
*** 

   
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, stimaţi colegi, 
 

Vreau să aduc astăzi în atenţia dumneavoastră printr-o declaraţie politică situaţia Palatului Culturii din Iaşi, 
edificiu emblematic pentru capitala Moldovei, clădirea a cărei siluetă este asociată de milioane de români cu oraşul 
meu.  

Unul dintre proiectele cu care Primăria Iaşi a reuşit să se claseze pe primul loc pe ţară în atragerea de fonduri 
europene este cel al Axei Culturale. Îmi permit să reamintesc celor care cunosc Iaşul şi să le spun celor care poate nu 
ne-au vizitat încă faptul că în vara anului viitor se va termina de reabilitat, pe bani europeni, cea mai densă zonă 
culturală urbană din întreaga ţară. Pe o lungime de doar doi kilometri şi jumătate, axa culturală ieşeană reuneşte cea 
mai veche universitate din ţară, Teatrul Naţional, Filarmonica, Catedrala Mitropolitană, Palatul Roznovanu, Biserica 
Trei Ierarhi, Casa Dosoftei, liceele cu tradiţie seculară Costache Negruzzi şi Colegiul Naţional şi Biblioteca Centrală 
Universitară. Această axă ajunge firesc şi la Palatul Culturii, edificiu simbol pentru Iaşi, pus mai nou în valoare de 
ansamblul Palas, unul cu care ieşenii au învăţat deja să se mândrească.  

Deşi este simbolul Iaşului, Palatul Culturii nu este al ieşenilor, ci este administrat de Ministerul Culturii prin 
Complexul Muzeal Moldova. Lipsa de fonduri, alocările bugetare care au avut mereu alte priorităţi au făcut ca banii 
necesari încheierii operaţiunilor de restaurare şi de consolidare a Palatului Culturii să fie sistate brusc. Alocări „pe 
fugă”, termene de licitaţie imposibil de atins în condiţii de legalitate şi eficienţă, dar şi decizii pur politice au făcut ca 
astăzi Palatul Culturii din Iaşi să fie mai aproape decât oricând de a se dărâma la propriu.  
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În octombrie 2011, în pofida avertismentelor serioase cu privire la pericolul în care se află Palatul Culturii, 
Ministerul Culturii a preferat să sisteze lucrările pentru a putea redirecţiona banii astfel economisiţi către încheierea 
lucrărilor la Biblioteca Naţională. Ironia sorţii a făcut ca această decizie să lovească în interesele celei de-a doua 
biblioteci din ţară privită prin prisma fondului de carte. Este vorba despre Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi, 
al cărui loc tradiţional şi sediu central a fost în clădirea Palatului Culturii şi care acum se zbate să-şi ordoneze 
colecţiile închiriind la preţul pieţei spaţii construite în alte scopuri decât cel de bibliotecă. Adevărul este că, de fapt, 
alocând bani pentru Palat, se pot rezolva două probleme deodată, se pot ajuta două instituţii importante pentru Iaşi. 
 

Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi,  
Nu vreau să mă înscriu în şirul celor care cer bani de acolo de unde nu-s, care vin la această tribună doar 

pentru a bifa o acţiune, doar pentru a putea spune în teritoriu că au avut activitate parlamentară. Vin la această tribună 
pentru a spune în primul rând colegilor ieşeni şi apoi şi celorlalţi că nu putem pune preţ pe un simbol, că nu ne putem 
transforma în contabili atunci când vine vorba de lucrurile care ne definesc, fie şi în planul imaginii. Decizia de a 
aloca fondurile necesare încheierii lucrărilor de reparaţie şi de consolidare a Palatului Culturii din Iaşi trebuie să fie 
una politică. E limpede că nu avem bani pentru toate monumentele care ar trebui restaurate, e limpede că există 
probleme sociale care necesită fonduri substanţiale dar, cu riscul de a mă repeta, îmi permit să îl întreb pe ministrul 
Culturii cum poate fi evaluată importanţa unei clădiri simbol precum Palatul Culturii din Iaşi. Indiferent ce criterii ne-
am putea imagina, Palatul Culturii din Iaşi ar trebui să se afle în vârful listei de priorităţi privind alocările bugetare 
din partea ministerului.  

Doamnelor şi domnilor parlamentari, dragi colegi, 
În timpul mandatului nostru se va face evaluarea finală cu privire la oraşul care va avea cinstea să reprezinte 

România în cadrul programului „Capitală culturală europeană – 2021”. La Iaşi lucrează deja de o bucată de vreme un 
grup de iniţiativă menit să facă din candidatura oraşului meu una cu adevărat puternică, demnă de luat în seamă. Nu 
ascundem că punctul nostru forte este, fără îndoială, tradiţia culturală şi multitudinea de spaţii în care pulsează istoria 
culturii române. Adevărul crunt este însă că, în lipsa unor acţiuni imediate din partea Ministerului Culturii, Iaşul ar 
putea să-şi primească oaspeţii oferindu-le un tur al ruinelor fostului Palat al Culturii. Nu, nu e o afirmaţie deplasată, 
am asistat chiar la sfârşitul săptămânii trecute la o dezbatere în care, pe lângă multe cifre şi expertize, am auzit şi 
această concluzie înspăimântătoare.  

Adresez de aceea un îndemn şi o rugăminte.  
Îndemnul este către parlamentarii de Iaşi, cei care ar trebui să se preocupe în cel mai înalt grad de această 

problemă, fiindcă în acţiunea lor politică cred eu că e rezolvarea acestei probleme.  
Rugămintea o adresez Ministrului Culturii, excelenţei sale domnului Daniel Barbu: nu lăsaţi Palatul să se 

dărâme!  
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Cristina Nichita 

 
*** 

 
 
Modificarea legislaţiei pentru persoanele cu handicap: nici persoanele cu boli degenerative nu vor mai trebui 

să se prezinte la evaluări periodice 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
 
Sistemul naţional de protecţie a persoanelor cu handicap din România este reglementat de Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care a fost modificată prin  Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2012. 
 
În momentul de faţă reglementarea acestui sistem conţine o serie de lacune legislative care se impun a fi remediate în 
regim de urgenţă pentru a nu afecta drepturile persoanelor cu handicap. 
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Legislaţia în vigoare prevede emiterea unui certificat cu termen permanent de valabilitate pentru persoanele cu 
handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care 
nu pot urma programe de recuperare. Însă, în această categorie nu sunt incluse şi persoanele cu boli degenerative care 
sunt într-o situaţie similară deoarece au un handicap irecuperabil.  
 
Conform definiţiei medicale bolile degenerative sau progresive sunt cele în care partea corpului afectată se 
deteriorează tot mai mult pe măsură ce trece timpul. Bolile degenerative afectează creierul, articulaţiile, nervii, inima, 
ochii, scheletul şi orice altă parte a corpului, fără a exista posibilitatea de recuperare. Bolile degenerative sunt boli 
complexe care provoacă o invaliditate cronică şi afectează capacităţile fizice, abilităţile psihice, capacităţile 
comportamentale şi senzoriale şi provoacă invalidităţi. 
 
Astfel, prin natura lor, bolile degenerative nu pot cunoaşte îmbunătăţiri în timp, fapt care nu justifică o nouă evaluare 
din partea comisiei de specialitate, decât în situaţia în care se impune încadrarea la o categorie de handicap mai grav.  
 
În momentul de faţă există numeroase cazuri în care persoane cu boli degenerative (Alzheimer, Parkinson, 
ateroscleroză, anumite forme de cancer, diabetul, osteoporoză, osteoartrită) sunt obligate să se prezinte anual la 
evaluări pentru prelungirea certificatului temporar de handicap, deşi este evident că situaţia lor medicală este 
ireversibilă.  
 
Ca şi în cazul persoanelor cu handicap fizic irecuperabil, situaţia persoanelor cu boli degenerative nu se poate 
îmbunătăţi de la un an la altul. Legea însă se raportează diferit la cele două categorii. Pentru prima se poate emite un 
certificat permanent, pentru cea de-a doua e nevoie de o reevaluare anuală, ceea ce din punctul meu de vedere 
reprezintă o discriminare. 
 
În acest sens, la începutul săptămânii trecute  am depus la Camera Deputaţilor împreună cu mai mulţi colegi o 
propunere legislativă prin care persoanele cu boli degenerative să poată primi un certificat cu termen permanent de 
valabilitate pentru a beneficia de prestaţii şi servicii sociale, la fel ca persoanele cu handicap irecuperabil 
 
Prin modificările propuse nu va mai exista o discriminare între persoanele care suferă de boli degenerative şi 
persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu 
ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare. 
 
Persoanele cu boli degenerative care au certificat de încadrare în grad şi tip de handicap beneficiază şi în prezent de 
prestaţii şi servicii sociale, aşadar schimbarea preconizată de propunerea legislativă are în vedere doar îmbunătăţirea 
confortului acestor persoane, nu acordarea unor sume suplimentare. 
 
Consider că acest lucru este o abordare civilizată şi o formă de respect faţă de persoanele care se află în această 
situaţie şi vă solicit sprijinul pentru a adopta propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
488/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât persoanele cu boli 
degenerative să primească certificat de handicap cu termen permanent de valabilitate. 
 
Dacă va fi votată această propunere legislativă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice împreună cu Ministerul Sănătăţii vor emite un ordin comun în care vor defini bolile degenerative pentru 
care se va emite certificatul cu termen permanent de valabilitate. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 
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Promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Aş dori să vă supun atenţiei ceea ce se întâmplă în prezent la nivel european în ceea ce priveşte combaterea şomajului 
în rândul tinerilor. După cum probabil aţi aflat, Uniunea Europeană  intenţionează să lanseze un plan de măsuri prin 
care să li se ofere tinerilor un loc de muncă, sesiuni de training şi cursuri, în special pentru cei care nu s-au putut 
angaja în mai puţin de patru luni de la finalizarea studiilor.  
Preşedintele Uniunii Europene Herman Van Rompuy, a făcut apel la sfârşitul săptămânii trecute către liderii statelor 
UE să îşi concentreze eforturile asupra luptei împotriva şomajului în rândul tinerilor, care a atins un nivel record în 
cele 27 de state ale Uniunii. 
Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, le-a cerut guvernelor ţărilor din Uniunea Europeană să pună 
la punct o serie de măsuri de combatere a şomajului în rândul tinerilor la summmit-ul din iunie. 
Cancelarul german Angela Merkel a declarat că prioritatea pe care trebuie să şi-o fixeze în acest moment Uniunea 
Europeană  este lupta împotriva şomajului în rândul tinerilor. 
Noul premier al Italiei, Enrico Letta, a solicitat de asemenea Uniunii Europene să prioritizeze măsurile menite să 
combată şomajul în rândul tinerilor, descriind situaţia drept un coşmar al ţării sale şi al Uniunii Europene.  
Potrivit datelor biroului european de statistică Eurostat, şomajul afectează 24% din tinerii de sub 25 de ani din zona 
euro şi atinge un nivel de 56% în Spania şi de 38% în Portugalia. 
Consider aşadar că promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii din România trebuie începută din perioada 
studiilor liceale şi universitare prin stagiile de practică şi de formare profesională. În acest sens, am elaborat deja o 
variantă de lucru pentru îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul formării profesionale a elevilor şi studenţilor şi voi 
depune o propunere legislativă după finalizarea consultărilor cu mediul de afaceri şi cu elevii şi studenţii. 
În urma analizei pe care am făcut-o până în prezent, aş dori să subliniez că legislaţia în vigoare din România nu 
prevede forme active de informare cu privire la facilităţile de practică şi de formare profesională pe care le au la 
dispoziţie elevii şi studenţii. Atrag atenţia asupra acestui aspect pentru că realitatea ne spune că nu vom putea avea 
niciodată un program naţional eficient de practică pentru elevi şi studenţi dacă nu vom crea instrumentele de 
informare care să-i pună pe aceştia în legătură cu angajatorii care le pot oferi locuri de muncă pe perioada şcolii.  
În toate statele care au programe de formare profesională pentru elevi şi studenţi s-a constatat o creştere semnificativă 
a participării angajatorilor şi studenţilor la programe de practică sau ucenicie în urma realizării unor portaluri web în 
care au fost centralizate cererea şi oferta de practică.  
În acest sens, consider că este util să se creeze un sistem informatic  în care angajatorul să poată include oferta sa de 
joburi în programul de practică, fără a fi nevoit să încheie un contract cadru. Astfel se poate crea o bază de date 
naţională cu toate specializările practice prevăzute în programa şcolară, pe fiecare tip şi ramură de învăţământ, 
împreună cu toate condiţiile tehnice necesare care trebuie asigurate de angajator pentru a respecta un standard de 
calitate corespunzător. 
În acelaşi timp, pentru creşterea şanselor de încheiere a unui contract de muncă după absolvire, este foarte important 
să se asigure o continuitate în relaţia dintre practicant şi operatorul economic pe toată durata anului şcolar şi chiar de 
la un an şcolar la altul. Această continuitate sporeşte considerabil posibilitatea ca practicantul şi operatorul economic 
să încheie un contract de muncă pe perioadă nedeterminată după absolvirea studiilor.   
De asemenea, înregistrarea contractului individual de practică la inspectoratul teritorial de muncă este necesară 
pentru evidenţa persoanelor care lucrează în cadrul întreprinderii şi pentru înregistrarea vechimii în muncă şi 
urmărirea achitării obligaţiilor fiscale în cazul în care practica se desfăşoară sub forma de prestaţie în muncă în 
completarea activităţii didactice. 
Un alt lucru important îl reprezintă portofoliul de practică care trebuie să fie corelat cu specializările profesionale 
solicitate pe piaţa muncii. În lipsa unei astfel de corelaţii cu piaţa muncii, programul de practică este lipsit de 
eficienţă. 
Pentru încurajarea participării angajatorilor la programele de practică există două tipuri de stimulente: stimulente 
directe: reducerea costului muncii şi stimulente indirecte prin reducerea costurilor identificare şi recrutarea 
angajaţilor cu înaltă calificare. 
În cadrul stimulentelor directe cea mai importantă facilitate care poate fi acordată angajatorului fără alocarea unor 
sume de la bugetul de stat este reducerea costului muncii prin plata unei remuneraţii mai mici decât salariul minim pe 
economie şi prime acordate angajatorului. 
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În Uniunea Europeană există mai multe exemple în care se reglementează ca pentru activităţile de formare 
profesională să se acorde o contraprestaţie mai mică decât salariul minim pe economie. În filsosofia sistemelor 
legislative care acceptă astfel de situaţii se consideră că diferenţa faţă de salariul minim pe economie e compensată de 
cunoştinţele practice dobândite de practicant sau salariat. 
Primele acordate angajatorului reprezintă metoda utilizată în prezent pentru stimularea angajării tinerilor şi 
includerea acestora în programe de formare profesională, însă reprezintă un efort financiar care trebuie prevăzut şi 
plătit de bugetul de stat.  
O formă suplimentară de reglementare care să dea încredere angajatorilor că vor putea obţine beneficiile prevăzute 
prin lege este ca în cazul primelor să fie stipulată o perioadă maximă de plată, iar dacă nu se respectă termenul să fie 
prevăzute penalităţi de întârziere, la fel ca în orice contract comercial. 
Menţionez că am avut deja mai multe consultări cu reprezentanţii mediului de afaceri în legătură cu propunerile de 
mai sus şi pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind programele de practică pentru elevi şi studenţi, în vederea pregătirii 
acestora pentru cerinţele reale din piaţa muncii.  
 Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 

 
Limitarea fenomenului migraţiei politice din România 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
În prezent, Parlamentul României este una din instituţiile cu cea mai scăzută cotă de încredere în percepţia cetăţenilor 
români. Una din cauzele principale ale acestui rezultat este migraţia politică a parlamentarilor. 
Acest comportament s-a regăsit în toate legislaturile care s-au desfăşurat de la reînfiinţarea Parlamentului României, 
după Revoluţia din 1989. 
Migraţia politică afectează buna funcţionare a instituţiilor publice şi întreg sistemul democratic din România. 
Migraţia politică între putere şi opoziţie induce o stare de instabilitate permanentă în sistemul politic din România, 
începând de la Parlament şi Guvern până la agenţiile guvernamentale deconcentrate şi la serviciile administrative. Un 
efect nociv important este diminuarea semnificativă a capacităţii administraţiei publice locale şi centrale de a 
coordona proiecte pe termen lung, fapt care produce în multe cazuri pierderi importante la bugetul de stat, ca urmare 
a abandonării frecvente a proiectelor începute de la o guvernare la alta. 
Un alt efect nociv al migraţiei politice este cota foarte scăzută de încredere pe care o are electoratul în instituţia 
Parlamentului. Atunci când un senator sau un deputat părăseşte partidul politic sub sigla căruia a câştigat un mandat 
în Parlament are loc o încălcare a legăturii de încredere dintre alegători şi parlamentarul respectiv. 
Chiar dacă trecerea la un sistem uninominal a urmărit întărirea legăturii dintre ales şi alegător, rezultatele din alegeri 
au arătat că votul pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor este în continuare marcat în primul rând de apartenenţa 
politică a candidaţilor.  
Din acest motiv, schimbarea partidului de către cel ales reprezintă o violare a voinţei alegătorilor, fapt ce se manifestă 
prin deteriorarea încrederii cetăţenilor în cea mai importantă instituţie democratică din România. 
Principalul efect al scăderii încrederii în Parlament (ca urmare a migraţiei politice) este diminuarea semnificativă a 
participării la vot şi la celelalte forme democratice de manifestare a voinţei alegătorilor. 
Scăderea participării la procesul electoral are drept efect favorizarea formelor ilegale de obţinere a voturilor necesare 
pentru atribuirea unui mandat de deputat sau senator. Dacă participarea la vot este scăzută, atunci pentru obţinerea 
unui mandat e necesar un număr mai mic de voturi şi implicit decalajul nominal faţă de contracandidaţi va fi mai mic 
decât în condiţiile unei participări semnificative la vot. 
Migraţia politică goleşte de conţinut conceptul de partid politic, iar consecinţa directă e diminuarea încrederii în toată 
clasa politică din România. Acest sentiment de neîncredere se manifestă atât în privinţa partidelor care îi primesc pe 
parlamentarii migratori (pentru că tolerează astfel un comportament repudiat de electorat), cât şi în privinţa partidelor 
din care pleacă parlamentarii migratori (ca urmare a incapacităţii de a asigura o selecţie corespunzătoare a propriilor 
reprezentanţi). 
Un deputat sau senator nu este ales doar pentru calităţile şi prestigiul său personal. El este ales şi pentru faptul că se 
prezintă în alegeri ca un candidat independent sau ca un candidat al unei anumite formaţiuni politice. Rezultă de aici 
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că statutul politic avut în momentul prezentării în alegeri poate contribui în mod decisiv la alegerea unui candidat în 
funcţia de deputat sau senator.  
De aceea, atunci când apar modificări în statutul politic care a contribuit la decizia alegătorului de a vota cu acel 
candidat (faptul că a candidat independent sau în numele unui anumit partid politic), noul statut politic trebuie supus 
examenului public al celor care l-au ales pe respectivul deputat sau senator.  
Rolul examenului public este de a stabili dacă statutul politic iniţial al unui deputat sau senator a avut sau nu un rol 
decisiv în alegerea sa în acea funcţie. Iar singurii care pot stabili acest lucru sunt cei care l-au ales pe respectivul 
parlamentar.   
În afara unui examen public (prin referendum) nu există nicio altă formă prin care se poate stabili în ce măsură 
apartenenţa politică a unui candidat a contat decisiv sau nu în decizia alegătorilor de a-l vota în funcţia de deputat sau 
senator. Prin urmare, simpla schimbare a statutului politic iniţial, fără un examen public de consultare a electoratului, 
nu poate atrage nicio sancţiune politică sau juridică asupra respectivului parlamentar, asa cum a subliniat şi Curtea 
Constituţională atunci când s-a pronunţat în această materie. 
Stabilirea sau restabilirea legitimităţii exercitării mandatului de deputat sau senator se va face doar pe baza consultării 
imediate a electoratului din colegiul uninominal în care a fost ales respectivul parlamentar prin organizarea unui 
referendum. 
În acest sens vă solicit sprijinul pentru a adopta propunerea legislativă pe care am depus-o la Senat pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Această propunere 
legislativă are în vedere suspendarea mandatului de deputat şi senator imediat după constatarea unei modificări a 
statutului politic al parlamentarului şi organizarea unui referendum prin care alegătorii să se pronunţe în privinţa 
schimbării ce a survenit faţă de statutul politic iniţial al deputatului sau senatorului. 
Rolul suspendării este acela de a preveni exercitarea ilegitimă a mandatului de parlamentar şi durează doar până când 
se stabileşte dacă statutul politic iniţial al respectivului deputat sau senator a avut un rol decisiv în decizia celor care 
l-au ales.   
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
Realizarea evaluării/reevaluării medicale a persoanelor cu handicap de către medicul specialist 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
În prezent, persoanele cu handicap au obligaţia să se prezinte din oficiu pentru evaluare la structurile competente în 
domeniu.  În ceea ce priveşte procedura de reevaluare, persoanele cu handicap au de asemenea obligaţia să se 
prezinte din oficiu la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte 
de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de handicap.  
 
În ambele situaţii, persoanele cu handicap depun la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau la 
primăria de domiciliu o serie de documente, printre care şi referatul privind situaţia medicală prezentă, întocmit de 
medicul specialist. Astfel, persoanele cu handicap sunt evaluate de două ori, atât de medicul specialist care pune 
diagnosticul iniţial şi întocmeşte referatul privind situaţia medicală prezentă, cât şi de comisia de evaluare pentru 
încadrarea în grad şi tip de handicap prin intermediul serviciului de evaluare complexă. În acest fel, pentru a 
beneficia de prestaţiile şi serviciile sociale la care au dreptul, persoanele cu handicap sunt nevoite să se 
deplaseze la mai multe instituţii publice şi să realizeze un efort fizic şi financiar suplimentar.   
 
Propunerea legislativă pe care am depus-o la Camera Deputaţilor are în vedere ca persoanele cu handicap să se 
prezinte la medicul specialist pentru evaluarea/reevaluare medicală, urmând ca pe baza raportului acestuia să se facă 
încadrarea în grad şi tip de handicap. Deplasarea persoanelor cu handicap la comisiile de evaluare de la judeţ sau de 
la sector va avea loc doar în situaţii excepţionale, la cererea expresă din partea reprezentanţilor acestor comisii.  
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Consider că medicul specialist care realizează evaluarea/reevaluare persoanelor cu handicap şi întocmeşte referatul 
privind situaţia medicală are acelaşi nivel de expertiză şi competenţă profesională cu medicii care fac parte din 
comisia de evaluare în grad şi tip de handicap. De asemenea, în situaţia în care medicul specialist constată la 
evaluarea/reevaluare că afecţiunea care a generat starea de handicap ar putea fi însoţită şi de traume psihice, el va 
putea oferi persoanei în cauză o trimitere către un alt medic specialist în vederea realizării unei evaluări din punct de 
vedere psihologic.  
 
În ce priveşte evaluarea din perspectiva situaţiei sociale a persoanei cu handicap, aceasta se realiza şi până acum în 
special pe baza declaraţiilor pe proprie răspundere a celui în cauză. În aceste condiţii, astfel de informaţii privind 
situaţia socială pot fi furnizate autorităţilor pe baza unui chestionar tip care să fie depus la primărie odată cu celelalte 
documente doveditoare pentru solicitarea serviciilor şi prestaţiilor sociale.   
 
În acest fel, comisiile de evaluare din cadrul direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului vor fi degrevate de 
un volum mare de activitate, ceea ce le va permite să se concentreze mai mult pe activitatea de control la domiciliul 
persoanelor cu handicap, unde evaluarea e mult mai relevantă decât se face în prezent.  
 
De asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane din interiorul şi din jurul Direcţiilor de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului şi nu se va mai exercita presiune asupra angajaţilor de la aceste servicii.  
 
În acelaşi timp, nu va mai exista niciun disconfort pentru persoanele cu handicap sau pentru reprezentanţii legali ai 
acestora, care în momentul de faţă primesc bon de ordine, aşteaptă câteva ore până le vine rândul şi îşi agravează 
afecţiunile de care suferă prin aglomerările care se formează în interiorul Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului. 
 
În ceea ce priveşte activitatea de evaluare/reevaluare realizată de medicul specialist, această propunere legislativă 
înăspreşte nivelul sancţiunilor în cazul în care se constată neconcordanţe între datele din referatul medical şi 
evaluarea rezultată în urma controlului efectuat de comisia de evaluare în grad şi tip de handicap.    
 
Consider că prin evaluarea/reevaluarea realizată de medicul specialist va creşte nivelul de rigurozitate a examinării 
persoanelor cu handicap şi se pune un accent mai mare pe activitatea de control a comisiei de evaluare la domiciliul 
persoanelor cu handicap. 
 
Propunerea ca persoanele cu handicap să fie evaluate numai de către medicul specialist reprezintă o abordare 
civilizată şi o formă de respect faţă de persoanele care se află în această situaţie. 
 
În acest sens vă solicit sprijinul pentru a adopta propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
488/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât aceste persoane să se 
prezinte numai la medicul specialist pentru evaluare/reevaluare, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la Direcţiile de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat, 
Vlad Alexandru Cosma 

 
*** 
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 Întrebări 
 

 
 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 
 
De ce se întârzie decontarea abonamentelor de transport  către elevii beneficiari ai subvenţiei acordate de stat 

pentru deplasarea din localitatea de domiciliu în localitatea unde se află unitatea de învăţământ cea mai 
apropiată, ale cărei cursuri le frecventează respectivii elevi. 

 
 
                         Domnule Ministru, 
 
              Ştiţi şi dumneavoastră, la fel de bine ca şi mine, poate chiar mai bine, că Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei 
Naţionale, a prevăzut măsuri de susţinere financiară  a elevilor, inclusiv cele pentru asigurarea cheltuielilor de 
transport. 
       Astfel, la art. 12 alin. (8) din legea sus-amintită, se prevede că, (citez): „Elevii care în localitatea de domiciliu nu 
au posibilitatea de a învăţa într-o unitate de învăţământ, vor fi sprijiniţi prin decontarea cheltuielilor de transport la 
cea mai apropiată unitate de învăţământ sau vor primi cazare şi masă gratuite în internatele şcolare, cu excepţia celor 
înscrişi în învăţământul postliceal” (încheiat citatul), iar la art. 84 alin. (3) se precizează că, (citez): „Elevilor care nu 
pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de 
abonament, în limita a 50 de km sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloare a 8 călătorii, dus-
întors, pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.” (încheiat citatul”. 
        Suplimentar, art. 85 alin (2) prevede că, (citez): „Statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării 
liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum şi pentru cei 
care frecventează şcolile profesionale.” (încheiat citatul). 
 
             Domnule Ministru, 
 
      În judeţul Vâlcea, ca de altfel şi în alte judeţe, avem elevi care nu au în localităţile lor de domiciliu şcoli ale căror 
cursuri să le poată frecventa, astfel că părinţii lor au fost nevoiţi să-i înscrie la şcoli din alte localităţi şi să suporte 
cheltuielile ocazionate de deplasarea zilnică sau periodică a elevilor, din localitaea de domiciliu în localitatea unde se 
află şcoala, în condiţiile în care părinţii elevilor respectivi, în general, dar ai celor din judeţul Vâlcea în special, având 
în vedere că judeţul nostru este unul dintre cele mai sărace judeţe din ţară, au venituri foarte-foarte mici, care de-abia 
le ajung pentru traiul zilnic. 
       Prin urmare, vă rog, domnule ministru, să aveţi în vedere că prin nedecontarea la timp a abonamentelor şcolare 
de transport ale elevilor aflaţi în situaţia prezentată mai sus, s-ar putea ca abandonul şcolar, la nivelul judeţului 
Vâlcea, să crească în mod alarmant, cu toate consecinţele negative de rigoare (tineri fără şcoală, deci fără viitor, 
tentaţi să încalce legea pentru a-şi asigura traiul, familii tot mai împovărate de greutăţi, părinţi disperaţi că odraslele 
lor nu pot să urmeze cursurile unei şcoli din învăţământul gimnazial ori liceal care să le asigure posibilitatea 
calificării sau continuării studiilor la un nivel superior, o viitoare „armată” de adulţi necalificaţi, vulnerabilă din toate 
punctele de vedere, dar mai ales economic şi cultural, etc.) 
       Mă interesează ce soluţii de rezolvare urgentă aveţi în vedere şi în cât timp credeţi că se va rezolva această 
problemă care devine, pe zi ce trece, tot mai acută, la nivelul întregii ţări, antrenând mase tot mai mari de elevi şi 
părinţi nemulţumiţi de întârzierea decontării abonamentelor de transport. 
       Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Constantin Rădulescu 
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*** 
 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Corecţii financiare- România trebuie să returneze Comisiei Europene 700 milioane de euro 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Aşa cum aţi anunţat, statul român trebuie să returneze Comisiei Europene suma de aproximativ 700 de milioane de 
euro, din cauza neregulilor constatate în derularea unor proiecte finanţate din bani europeni ce au condus, astfel, la 
corecţii financiare. 
''Este normal ca statul, atunci când a greşit prin a lăsa persoane nepregătite în poziţii cheie, să suporte acest cost. 
Acum analizăm posibilitatea de a debloca situaţia printr-un act normativ. Este, însă, de lucru, pentru că vorbim 
despre un efort financiar substanţial, aproape 700 de milioane de euro grosso-modo, pe toată perioada programelor 
operaţionale, numai pe achiziţii publice. (…) Partea proastă este că România trebuie să plătească. Partea bună este că 
România poate înlocui aceste sume cu alte cheltuieli curate către CE astfel încât până la 2015 să nu piardă niciun 
leu'''. 
Domnule ministru, având în vedere aceste declaraţii impuse de un fapt deosebit de grav şi pe fondul preocupării 
colegilor dumneavoastră de Guvern pentru simplificarea şi standardizarea procedurile de achiziţie publică pe proiecte 
europene pentru evitarea afectării bugetelor autorităţilor publice locale din cauza corecţiilor (a se vedea declaraţiile 
vicepremierului, domnul Liviu Dragnea), vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. În calitate de ministru al Fondurilor Europene, care sunt propunerile dumneavoastră pentru identificarea 
sursei de plată a acestor datorii? 
2. Când veţi putea face publică, în urma unei serioase analize şi cercetări, o listă cu cei vinovaţi pentru aplicarea 
acestor corecţii financiare care afectează atât de tare bugetul statului, fie el la nivelul instituţiilor centrale, fie la 
nivelul celor locale? 
3. Când şi cum aveţi de gând să contribuiţi la elaborarea unor măsuri pentru simplificarea şi standardizarea 
procedurile de achiziţie publică pe proiecte europene în aşa fel încât să se evite afectarea  bugetelor autorităţilor 
publice locale din cauza corecţiilor financiare? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată  domnului Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Primăriile din România intră în insolvenţă. Cât e neputinţă şi cât este (in)corectitudine? 
 
Stimaţilor domni miniştri, 
 
Noua Ordonanţă de Urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale emisă de către 
Guvern prevede faptul că o unitate administrativ-teritorială este în stare de insolvenţă în cazul în care datoriile 
neachitate cu o vechime mai mare de 120 de zile depăşesc  jumătate din bugetul anual al respectivei administraţii. 
Astfel, actul prevede obligativitatea din partea primarilor de a analiza situaţia financiară a unităţii pe care o reprezintă 
şi, în cazul în care se încadrează în situaţie de insolvenţă trebuie să se facă solicitarea deschiderii respectivei 
proceduri. 
Domnule ministru delegat pentru buget, recent, aţi declarat că, din totalul celor 3.200 de unităţi administrativ-
teritoriale din România, 1.000 dintre ele nu au arierate, în timp ce 2.000 au plăţi restante, dar neîncadrabile în 
categoria arieratelor. 
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Domnule ministru al Finanţelor Publice, potrivit declaraţiilor domnului ministru Voinea, ministerul pe care îl 
conduceţi a estimat că 13 comune ar fi în stare de insolvenţă, iar alte 50 de unităţi s-ar confrunta cu criza financiară. 
Domnilor miniştri, având în vedere subiectul tratat, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt, nominal, deflacat pe judeţe, unităţile aflate în stare de insolvenţă şi cele care se confruntă cu criză 
financiară? 
2. Care este numărul estimativ al unităţilor aflate în stare de insolvenţă sau confruntate cu criză financiară la 
care preconizaţi că se va ajunge în următorul trimestru? 
3. Care sunt, punctual, propunerile dumneavoastră pentru ca primăriile să nu mai acumuleze datorii, dar, 
totodată, să nu oprească investiţiile necesare comunităţii? 
Solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

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

Rezoluţia eurodeputaţilor privitoare la sistemele de pensii diversificate 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Într-o Rezoluţie votată acum o săptămână de către deputaţii europeni, se arată şi se subliniază faptul că sistemele de 
pensii, fie ele publice sau private, au devenit foarte vulnerabile  din cauza a doi factori cheie- criza economică şi 
îmbătrânirea accentuată a populaţiei europene care, în proporţie de aproximativ o treime, depăşeşte vârsta de 55 de 
ani. 
Astfel, această Rezoluţie solicită statelor din cadrul Uniunii Europene introducerea sau menţinerea schemelor de 
pensii diversificate, pornindu-se şi de la răspunsul la Carta Albă a Comisiei din luna februarie 2012 în care se 
specifica ca sistemele de pensii să aibă mai mulţi piloni: pilonul unu, o combinaţie de pensii publice, pilonul doi, 
pensii complementare rezultate din acorduri colective, companii sau legislaţie naţională, pilonul trei, economii 
private. 
Doamnă ministru, având în vedere aspectele de mai-sus, vă rog să îmi comunicaţi în mod concret punctul 
dumneavoastră de vedere asupra noii Rezoluţii şi modul în care intenţionaţi să respectaţi recomandările 
parlamentarilor europeni. 
Solicit răspuns în scris. 
 

 
Deputat, 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
 
Adresată domnului Constantin Niţă,  ministrul delegat pentru Energie 
 

Chestiuni (doar?) de nuanţă cu privire la certificatele verzi 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Pe fondul intenţiei de suspendare de la tranzacţionare a jumătate din certificatele verzi primite de către producătorii 
de energie regenerabilă în intervalul 1 iulie 2013- 1 ianuarie 2017 în vederea necesităţii scăderii facturii la energie şi 
cu ocazia proaspătului Summit al Consiliului Europei, declaraţiile dumneavoastră de săptămâna trecută consider că 
trebuie detaliate. 
Astfel, aţi declarat:  
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“Comisia Europeană a apreciat că legea a fost în dezbatere, că ne-am consultat cu ei, în mare a fost de acord cu 
propunerile noastre. Nu va fi nicio reducere, nicio înjumătăţire a numărului de certificate verzi. Doar o amânare”. 
Pe această cale, domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi şi să punctaţi ce înseamnă “în mare” şi, evident, ce 
înseamnă şi ce reprezintă, punct cu punct, acea cealaltă parte, rămasă nespecificată, mai precis, propunerile cu care 
Comisia Europeană NU a fost de acord. 
Solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Constantin Niţă,  ministrul delegat pentru Energie 
 

Reeşalonarea taxei pentru plata certificatelor verzi 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Cu ocazia vizitei efectuate la Bruxelles unde s-a desfăşurat Summitul Consiliului Europei, premierul României, 
domnul Victor Ponta, a declarat că Guvernul va reeşalona subvenţiile acordate producătorilor de energie din surse 
regenerabile în vederea diminuării presiunii asupra consumatorilor de electricitate, anunţând şi faptul că, tocmai în 
acest sens, zilele acestea, se va discuta în cadrul şedinţelor de Guvern un proiect de act normativ. 
 
 
 
(“Nu le diminuăm, ci le eşalonăm, pentru că e vorba totuşi de investiţii şi vreau să dăm un semnal de păstrare a 
beneficiilor investiţiilor, facem o anumită reeşalonare care să facă sustenabilă în primul rând activitatea economică, 
pentru că, ştiţi foarte bine, mari uzine sunt afectate de creşterea preţului la energie şi de plata certificatelor verzi”.) 
Domnule ministru, având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi comunicaţi care sunt propunerile dumneavoastră de 
reeşalonare (şi) pentru elaborarea respectivului act normativ? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Posturi desfiinţate în sistemul bugetar 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Potrivit declaraţiilor dumneavoastră care au făcut referire la procesul de restructurare din sistemul public, 
posibilitatea desfiinţării posturilor vacante din sistemul bugetar şi la aceea a majorării salariilor celor care lucrează în 
acest sistem, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este numărul total, defalcat pe judeţe, niveluri şi specialităţi, al posturilor vacante în acest moment din 
sistemul bugetar ce ar putea fi desfiinţate, ce cheltuieli salariale lunare ar presupune acestea şi care ar fi economiile 
aduse de posibila lor desfiinţare? 
2. Cum se încadrează acest proces în cel al regionalizării României şi cum aveţi de gând să eficientizaţi 
serviciile sectorului bugetar? 
Solicit răspuns în scris. 
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Deputat, 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
      

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
          

Măsuri de combatere a mortalităţii infantile 
    

    Stimate Domnule ministru, 
România este pe primul loc la mortalitatea infantilă, dintre toate ţările Uniunii Europene, cu o rată , potrivit 

INS , în luna februarie, de 11,4 cazuri dintr-o mie, decese. Cu alte cuvinte, anual în România mor  în medie, 1900 de 
copii mai mici de un an. 

În judeţul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României, mortalitatea infantilă este, din nefericire, şi 
mai mare decât media pe ţară, o cruntă realitate care trebuie să ne îngrijoreze pe fiecare dintre noi. 
 Având în vedere această situaţie consider că se impun măsuri guvernamentale urgente pentru combaterea 
acestui fenomen tragic atât pentru părinţii care îşi pierd copiii, dar şi  pentru societatea românească care se confruntă, 
constant şi îngrijorător cu un spor natural negativ. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru combaterea 
mortalităţii infantile atat la nivel naţional, cât şi în judeţul Vaslui în mod particular. Cu această ocazie, vă asigur, 
domnule ministru, de întreaga mea consideraţie. 
Solicit răspunsul în scris.           
 

Deputat, 
Ana Birchall 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 
 

Situaţia finanţării Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vaslui 
    

    Stimate Domnule ministru, 
Serviciile de Ambulanţă Judeţene sunt unităţi sanitare publice de importanţă  strategică pentru sănătatea şi 

protejarea vieţii cetăţenilor. Dificultăţile financiare cu care se confruntă Serviciul de Ambulanţă al judeţului Vaslui, 
pe care îl reprezint în Parlamentul României sunt îngrijorătoare. 
 Ministerul Sănătăţii a alocat un buget cu 30% mai mic pentru Serviciul  Judeţean de Ambulanţă Vaslui, faţă 
de anul precedent, în condiţiile în care veniturile suplimentare se  virează direct la bugetul naţional. În aceste condiţii 
serviciul de ambulanţă funcţionează la limită, reparaţiile şi întreţinerea ambulanţelor făcându-se cu dificultate, 
standardele actului medical având de suferit, cu efecte devastatoare asupra vasluienilor care au nevoie de aceste 
servicii medicale. 
 Având în vedere pericolul pe care îl constituie subfinanţarea Serviciului de Ambulanţă pentru sănătatea 
pacienţilor, vă rog, domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, să-mi comunicaţi ce măsuri va lua 
ministerul pe care îl coordonaţi pentru a asigura o finanţare corespunzătoare a Serviciului Judeţean de Ambulanţă, 
Vaslui astfel încât vasluienii să aibă acces la un serviciu medical de calitate atunci când au nevoie. 
Solicit răspunsul în scris.      

Deputat, 
Ana Birchall 

 
*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
                    

Situaţia Platformei şcolare de e-learning şi a Bibliotecii şcolare virtuale 
 

   Stimate domnule ministru, 
    Este cunoscut faptul că, datorită dificultăţilor economice, Ministerul Educaţiei Naţionale nu a primit un 

procent din P.I.B care să permită investiţii majore în educaţie, atât în resursa umană, cât şi în cea materială. Lipsa 
bibliotecilor şcolare şi a fondului de carte este o realitate îngrijorătoare din Colegiul Zorleni, judeţul Vaslui, pe care îl 
reprezint în Parlamentul României. 
 Ţin să vă mulţumesc pentru răspunsul promt, primit din partea Ministerului pe care îl conduceţi  la întrebarea 
privind situaţia bibliotecilor şcolare din judeţul Vaslui. 
 Înţelegând rigorile reglementărilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin care sunt prevăzute condiţiile pentru înfiinţarea unei biblioteci şcolare, consider salutară înfiinţarea 
Platformei şcolare e-learning şi a Bibliotecii şcolare virtuale, conform art.70, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Având în vedere faptul că popularizarea Platformei şcolare e-learning şi a Bibliotecii şcolare virtuale, în 
rândul elevilor din învăţământul primar, dar şi preuniversitar  este scăzută vă rog, domnule ministru, să-mi 
comunicaţi în ce stadiu de implementare se află acest proiect educaţional atât la nivel naţional, dar în mod particular 
în judeţul Vaslui precum şi măsurile ce se impun pentru facilitarea accesului unui număr cât mai mare de elevi la 
beneficiile acestei tehnologii  inovatoare, menite să adauge un plus de valoare şi atractivitate activităţii instructiv-
educative. 
 Vă asigur domnule ministru de întreaga mea consideraţie şi apreciere.  
Solicit răspunsul în scris.  
 

Deputat, 
Ana Birchall 

 
*** 

 
  

Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
                     

Stimularea investiţiilor în mediul rural din judeţul Vaslui 
 
 
          Stimate domnule Ministru, 

Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a României şi totodată regiunea cea mai slab dezvoltată, iar 
judeţul Vaslui pe care-l reprezint în Parlamentul României face parte din această zonă care se dovedeşte a fi în 
continuare izolată de restul ţării, puternic defavorizată prin lipsa unor investiţii. 

Economia judeţului Vaslui  în general şi a colegiului meu în special are un caracter predominant agrar, o 
pondere foarte mare a populaţiei fiind în agricultură (51,2%). Slaba dezvoltare a gradului de tehnologizare agrară, 
lipsa unor sisteme de irigaţii sau a investiţiilor sunt doar câteva exemple care contribuie la o producţie sub potenţialul 
agricol al acestei zone.  

 Agricultura este recunoscută ca fiind un domeniu strategic al României fiind o sursă importantă de 
dezvoltare a judeţului Vaslui în general şi a Colegiului meu în mod particular. Atragerea de investiţii, inclusiv pentru 
stimularea producţiei în mediul rural, este o necesitate inclusiv pentru dezvoltarea satului românesc şi prevenirea 
procesului de îmbătrânire a satului românesc. 

 Vă rog domnule ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care ministerul pe care îl conduceţi le are 
în vedere pentru stimularea investiţiilor în mediul rural din judeţul Vaslui, atât pentru dezvoltarea agriculturii, cât şi 
pentru dezvoltarea satului românesc. Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie.  
Solicit răspunsul în scris.                      
 

Deputat, 
Ana Birchall 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
 Declaraţii politice 

 
 

 Zilele trecute s-au împlinit 138 de ani de când au fost puse bazele Partidului Naţional Liberal, printr-un 
program întărit de semnături, la data de 24 mai 1875, de către grupul personalităţilor politice cu gândire liberală, din 
care făceau parte nume sonore ale vremurilor respective, precum  Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. 
Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, C. Fusea, Al. Candiano-Popescu, Anastase Stolojan, Gh. Chiţu, C.G. 
Peşacov şi N.C. Furculescu.  

Ce înseamnă PNL pentru scena politică românească sau ce contribuţie a avut liberalismul la modernizarea 
statului român şi cum s-a implicat acest partid în evenimentele marcante ale istoriei ţării? Acestea sunt întrebări 
reprezentative, nu numai pentru a afla care a fost rolul şi locul unui partid, de-a lungul timpului, pe scena politică 
românească, ci şi întrebări relevante pentru evoluţia României, ale căror răspunsuri le găsim, cu siguranţă, în istoria 
ultimilor 138 de ani, istorie care se confundă cu cea a Partidului Naţional Liberal, atunci când vine vorba de 
momentele decisive, de importanţă majoră pentru ţară. 

Primul preşedinte al Partidului Naţional Liberal a fost Ion C. Brătianu. În 1877, în timpul guvernării liberale, 
România şi-a proclamat Independenţa. PNL a contribuit semnificativ la dezvoltarea şi reformarea societăţii 
româneşti, fiind primul partid care a pledat, în 1892, pentru introducerea sufragiului universal. În toată această 
perioadă, liberalismul a devenit fundamentul ideologic pe care s-a construit România modernă, iar liberalii au 
acţionat sub principiul „Prin noi înşine!", care este şi astăzi deviza Partidului Naţional Liberal. 

La finele Primului Război Mondial România şi-a împlinit obiectivul naţional al Marii Uniri, în timp ce la 
putere se afla tot un cabinet liberal. De altfel, PNL s-a aflat la guvernare aproape neîntrerupt între 1914 şi 1919 (cu 
excepţia perioadei martie - noiembrie 1918). Perioada interbelică a fost una prolifică pentru România şi pentru 
liberali, care au promovat reforma agrară, organizarea administrativă unitară, o nouă legislaţie electorală şi măsuri de 
refacere a economiei. Liberalii s-au aflat la putere în perioada 1922-1928 (cu o mică întrerupere între martie 1926 şi 
iunie 1927) şi apoi în intervalul 1933-1937. Activitatea PNL a fost suspendată între 1938 şi 1944, când a fost reluată 
doar pentru o scurtă etapă. 

Şi eu, ca şi toţi ceilalţi liberali, putem susţine, fără nicio urmă de epatare, toate aceste  semnificaţii ale 
liberalismului, din punctul de vedere al contribuţiilor sale marcante la înfiinţarea, evoluţia şi modernizarea statului 
român, precum şi la aşezarea bazelor democraţiei şi ale progresului economic, deoarece putem trage concluzia din 
cele mai sus reiterate, că PNL înseamnă 30 de guverne, din cele 87 pe care le-a avut România, înseamnă şi prima 
Constituţie democratică, cea din 1923, PNL înseamnă şi Reforma Agrară din 1921, dar şi obţinerea independenţei în 
1877 sau crearea României Mari în 1918 şi relansarea economică după criza mondială din 1929!  

Dar nu numai atât! Partidul Naţional Liberal s-a implicat activ, după 1990, în reaşezarea bazelor valorilor 
democratice în România post-comunistă,  aducându-şi o importantă contribuţie şi la integrarea României în 
structurile euro-atlantice, dar şi la o dezvoltare a economiei, cu valori fără precedent, în perioada 2005-2008. 

Astăzi PNL este mai consolidat şi mai puternic ca oricând, atât din punctul de vedere al structurilor sale, cât 
şi al ultimelor confirmări electorale şi pune, ca principal partid de dreapta din România, din nou umărul, alături de 
partenerii săi de guvernare la dezvoltarea durabilă a economiei şi la consolidarea democraţiei, precum şi 
modernizarea instituţională a statului român. 
 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Donţu 

 
*** 
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Constituţia trebuie să servească cetăţeanul! 

 
 

„Constituţia trebuie să servească cetăţeanul!”, aceasta este concluzia întâlnirii care a avut loc vineri, 24 mai, 
la sediul PNL Constanţa, întâlnire iniţiată de Organizaţia Judeţeană Constanţa a Femeilor Liberale şi care a avut ca 
temă „Constituţia României este Constituţia fiecăruia!”. Ideea de bază a dezbaterilor a fost aceea a necesităţii 
revizuirii constituţionale prin prisma nevoii recâştigării încrederii cetăţenilor în instituţiile statului. Este mai mult 
decât evident că miza acestui proces de reformă constituţională constă în consolidarea democraţiei româneşti. Fără 
doar şi poate acest demers nu mai poate fi amânat! De la o zi la alta se resimte tot mai mult nevoia de a întări 
instituţiile statului, de a creşte eficienţa lor funcţională şi de a reface relaţia cu cetăţenii, iar toate acestea sunt posibile 
numai în urma unui proces de reconfigurare. 

Este imperios necesar să avem o lege fundamentală care să clarifice atribuţiile şi raporturile dintre 
principalele autorităţi publice şi, foarte important, să realizeze funcţia integratoare. 

Viitoarea lege fundamentală va trebui să descurajeze migraţia politică, iar în acest sens o măsură necesară în 
viitor este aceea ca parlamentarul care părăseşte partidul cu care a candidat să fie demis. 

Trebuie să ne îndreptăm atenţia, de asemenea, şi spre rolul Parlamentului, astfel că va trebui să îl reaşezăm ca 
principal for de dezbatere şi de decizie al naţiunii. Tot la acest capitol trebuie să avem în vedere întărirea controlului 
Parlamentului asupra Guvernului, limitarea excepţiilor de la principiul supremaţiei Parlamentului, dar şi 
instituţionalizarea Opoziţiei parlamentare prin obligativitatea unei dezbateri parlamentare săptămânale între membrii 
Guvernului şi reprezentanţii Opoziţiei.  

În ceea ce priveşte instituţia prezidenţială, şi la acest capitol viitoarea lege fundamentală a României va 
trebui să suporte unele modificări. Şi putem vorbi aici despre un mandat de 4 ani pentru viitori preşedinţi şi despre 
organizarea alegerilor prezidenţiale separat de cele parlamentare, locale sau cele pentru Parlamentul European. 
Viitoarea Constituţie a României va trebui să ne ofere garanţia că preşedintele, indiferent cine va fi el, îşi va exercita 
funcţia cu neutralitate, fără partizanate politice sau de altă natură, iar după expirarea mandatului acesta să nu mai 
poată face parte din partide politice, să nu mai poată candida în alegeri şi să nu mai poată ocupa funcţii de demnitate 
publică. 

O serie de modificări tebuie aduse şi în ceea ce priveşte Curtea Constituţională a României. Avem nevoie de 
o curte mai puţin politică, iar acest lucru poate fi posibil prin creşterea numărului de judecători de la 9 la 12. Avem 
nevoie de o Curte Constituţională profesionistă, mai tânără, mai eficientă! 

Iată, aşadar, doar câteva argumente care susţin nevoia revizuirii cât mai recente a Constituţiei României! 
 

Deputat, 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
La mulţi ani PNL la aniversarea a 138 de ani! 

 
Stimaţi colegi, 

Partidul Naţional Liberal este unul din principalele partide politice din România, dar şi cel mai vechi partid 
dintre cele care fac parte din familia liberală europeană.  
Dintre toate partidele apărute pe scena politică românească, Partidul Naţional Liberal este singurul partid care a 
rămas întotdeauna consecvent cu valorile şi principiile sale, este singurul partid care nu şi-a schimbat vreodată 
numele, doctrina sau culorile şi care a înţeles perfect noţiunile de democraţie şi libertate, militând permanent pentru 
apărarea acestora!  

PNL a fost înfiinţat sub acest nume, în data de 24 mai 1875, de către un grup al personalităţilor politice cu 
gândire liberală, din care făceau parte remarcabile personalităţi ale momentului:  Ion C. Brătianu, Mihail 
Kogălniceanu, Alexandru .G. Golescu şi  Gheorghe  Vernescu.  
Cuvântul “liberal” exprima natura regimului social – economic şi politic instituţional bazat pe proprietate şi libertate, 
prin căutarea permanentă a unui echilibru între diferitele clase ale societăţii. Denumirea partidului reprezintă deci o 
chintesenţă istorică a două curente de gândire politică românească, din care s-a întrupat statul român modern, ele 
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contopindu-se şi regăsindu-se în ideologia şi practica unui partid care, după 1866, a devenit vehiculul politic al 
procesului de modernizare a României. 

De-a lungul celor 138 de ani de existenţă, PNL şi-a adus cea mai însemnată contribuţie la modernizarea ţării, 
fiind sinonim, am putea spune, cu  procesul de modernizare instituţională a statului român, cu principalele etape de 
progres economic şi de prosperitate ale acestuia, cu Reforma Agrară, dar şi cu prima Constituţie democratică a 
României Mari, Constituţia din 1923. 

De asemenea, istoria Partidul Naţional Liberal se identifică cu cele mai importante evenimente ale istoriei 
României, care şi-au lăsat definitiv amprenta asupra dezvoltării societăţii şi a statului român: obţinerea Independenţei 
în 1877, construirea Regatului României în 1881, războiul de reîntregire naţională (crearea României Mari) în 1918, 
relansarea economică după criza mondială din 1929 - 1933, dar şi unul de dată mai recentă, intrarea României în 
Uniunea Europeană, în anul 2007. 

PNL s-a angajat ferm, în 2012, la construcţia unei opoziţii unite care să contribuie la înlăturarea unui regim 
antidemocratic şi defectuos, care nu a făcut altceva decât să pună România în cel mai obscur colţ al democraţiei 
europene şi să ducă economia ţării spre cele mai nefaste auspicii.  

Partidul Naţional Liberal rămâne şi singurul partid autentic de dreapta din România, care îşi asumă acum, din 
nou, prin politicile sale de dreapta, alături de partenerii săi de guvernare,  rolul de a reaşeza societatea şi economia 
românească pe un loc onorabil al podiumului european, respectând, întocmai, învăţămintele de căpătâi ale marelui 
său fondator, I.C. Brătianu: "Sunteţi, domnilor, reprezentanţii unui popor care este mândru şi poate fi mândru de 
trecutul său, şi care trebuie să aibă mare încredere în viitorul său. Nu scădeţi rolul pe care el trebuie să-l aibă în lume; 
fiţi cât de modeşti pentru persoana dumneavoastră, nu fiţi modeşti pentru poporul pe care îl reprezentaţi". 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Andrei Gerea 

 
*** 

 
Strategiile susţinute de PNL referitoare la  

dezvoltarea durabilă a României 
 

 
Odată cu intrarea noastră la guvernare, noi, ca liberali, ne-am angajat să susţinem promovarea politicilor 

liberale în economia românească şi să implementăm, împreună cu partenerii noştri de guvernare, toate acele măsuri 
care vor contribui, în mod categoric, la consolidarea indicatorilor economici şi la dezvoltarea durabilă, pe termen 
lung a României. 

Primele semne că lucrurile merg deja în direcţia bună şi că reuşim să reaşezăm economia pe un trend 
ascendent, ca urmare a măsurilor pe care le-am luat în primul nostru an de guvernare, sunt cele date recent publicităţii 
de către Institutul Naţional de Statistică în privinţa creşterii economice înregistrate în primele luni ale acestui an. 
Astfel, conform primelor estimari, Produsul intern brut (PIB) în trimestrul I 2013 a fost, în termeni reali, mai mare cu 
0,5% comparativ cu trimestrul IV 2012. Adică, faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul intern brut a 
înregistrat o creştere cu 2,1% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier. 

Creşterea economică de 2,1% este superioară cifrei pe care s-a fundamentat bugetul, fiind o creştere 
sănătoasă, bazată, în special, pe exporturi şi producţia industrială.  
Dar pentru a putea consolida astfel de rezultate pozitive, şi, implicit, pentru a reaşeza bazele unei economii solide, 
competitive şi cu avantaje certe în faţa celorlalţi competitori europeni, credem că este nevoie de mult mai mult. 

În această privinţă, PNL susţine asumarea guvernamentală a unor strategii pe termen mediu şi lung de  
dezvoltare, care să creeze o întreagă viziune asupra unui proces  amplu de modernizare a economiei României în 
ansamblu. În acest sens, Ministrul liberal al Economiei are în lucru, deci în curs de elaborare, patru strategii care 
converg şi care vor fi prezentate până la sfârşitul anului, şi anume: prima se referă la Strategia de competitivitate şi 
reprezintă o condiţie obligatorie pentru eficientizarea exerciţiului bugetar 2014-2019. Noi credem că acest criteriu al 
competitivităţii trebuie să reprezinte o marcă recunoscută a României, iar produsele româneşti să fie considerate 
printre cele mai bune produse de pe piaţa europeană. A doua strategie este cea de reindustrializare a ţării şi are drept 
scop valorificarea potenţialului industrial, corelarea acestuia cu resursele disponibile, cu forţa de muncă şi cu 
fluxurile internaţionale. Totodată, această strategie trebuie să consacre ideea de investiţie românească în străinătate. 
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Ideea că în România industria nu există sau se află într-o situaţie dramatică este falsă. România are o moştenire 
industrială încă destul de consistentă şi un procent de reprezentare a industriei în PIB de circa 25%, care este mult 
peste media europeană şi peste reprezentarea altor ţări. Strategia de export, a treia din acest set, evaluează avantajele 
competitive şi comparative ale României. Ţările europene trebuie să aibă o strategie comună privind deschiderea 
către terţe pieţe, iar România trebuie să fie unul dintre statele care dau tonul în această privinţă. Cea de-a patra, 
Strategia de inovare, are ca obiect nu atât cercetarea fundamentală, cât cercetarea aplicată, inovarea şi transferurile 
tehnologice.  

Acest proces amplu, de reaşezare a bazelor economiei româneşti pe nişte principii clare, solide, care să scoată în 
evidenţă avantajele noastre competitive, de inovare, pe cele industriale şi de export, este unul fără precedent în 
România post-comunistă, este un angajament liberal pe care ni-l asumăm pentru implementare, alături de colegii 
noştri de guvernare. 

 
 

Deputat, 
Mihai Lupu 

 
*** 

Noua Constituţie în viziunea noastră, a liberalilor 
 

 
Stimaţi colegi, 
 

Noi, liberalii, considerăm că procesul de reformare profundă a Constituţiei este unul absolut necesar, având 
în vedere derapajele instituţionale grave care au avut loc frecvent în ultimii opt ani, precum şi excesul de putere pe 
care şi l-au arogat unele instituţii executive, escaladând sau, mai corect spus, forţând, într-un mod exagerat, 
prevederile constituţionale actuale. 

De asemenea, noi susţinem faptul că cel mai important obiectiv al acestei revizuiri constituţionale trebuie să 
fie acela de consolidare temeinică a democraţiei româneşti şi de reaşezare a valorilor acesteia în matca lor firească.  

Un alt deziderat, la fel de important, pe care îl vom evidenţia în noua Constituţie, este reconfigurarea 
instituţiilor publice, şi, implicit, creşterea funcţionalităţii acestora. În acest sens, Legea fundamentală va trebui să 
clarifice atribuţiile şi raporturile dintre principalele autorităţi publice şi, foarte important, să realizeze funcţia 
integratoare.  
Alte modificări esenţiale ale Constituţiei pe care le propunem noi, liberalii, sunt acel gen de modificări îndelung 
aşteptate de către toţi cetăţenii, întotdeauna susţinute verbal de către toată clasa politică, dar care nu au fost până 
acum asumate direct de vreun partid, fiind doar amânate la nesfârşit, adică mereu tergiversate timp de 23 de ani. 
Acestea se referă la descurajarea migraţiei politice,  prin demiterea parlamentarului care pleacă din partidul cu care a 
candidat, precum şi la redarea rolului de bază al Parlamentului, cel atribuit în oricare alt stat democratic, acela de 
principal for de dezbatere şi de decizie al naţiunii. 

Referitor la stoparea migraţiei politice, propunerea noastră are în vedere încetarea mandatul de deputat sau de 
senator la data demisiei din formaţiunea politică din partea căreia a candidat deputatul sau senatorul respectiv sau la 
data înscrierii acestuia într-o altă formaţiune politică. 

În privinţa reconfigurării rolului Parlamentului, PNL susţine noi prevederi constituţionale care să conducă în 
mod categoric la întărirea controlului Parlamentului asupra Guvernului. De asemenea, vom susţine ca organele de 
specialitate ale administraţiei publice centrale - cele autonome, aflate sub control parlamentar, fie că se află în 
subordinea Guvernului sau în cea a Parlamentului - să poată fi înfiinţate numai prin lege.  

Referitor la limitarea excepţiilor de la principiul supremaţiei Parlamentului, propunem ca angajarea 
răspunderii Guvernului să poată avea loc o singură dată pe sesiune, iar condiţiile de emitere a OUG să fie clar 
precizate (de exemplu, OUG să nu poată fi emise în domeniul legilor organice). 

Prin acest demers de reformare profundă a Constituţiei, PNL doreşte, în primul rând, garantarea deplină a 
drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, precum şi recâştigarea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului. 
 

Deputat, 
Ştefan Băişanu 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 16 - 2013 săptămâna 27 – 31 mai 2013  
 

68

*** 
 

„Noaptea Muzeelor 2013” un real succes patronat de Ministerul Culturii 
 

De 9 ani, mai precis din 2005 – nota bene, an în care PNL se afla la guvernare, iar portofoliul ministerului 
culturii apaţinea PNL – în luna mai se organizează în România un eveniment care demonstrează că în realitate 
românii, majoritatea românilor, nu sunt aşa cum îi descrie o anumită parte a presei din Marea Britanie, Franţa, 
Germania sau din alte ţări. Şi nu sunt nici cei pe care apar în media tabloidizată. 

Evenimentul la care mă refer este cel intitulat „Noaptea muzeelor” şi el ne arată, an de an că românii sunt la 
fel de europeni (nu mă refer la aspectul geografic) ca şi britanicii, francezii, germanii, olandezii etc. Şi ne mai arată 
că există o uriaşă sete de cultură în rândul românilor, în special, în rândul tinerii generaţii. O sete de cultură care 
creşte de la an la an. 
Şi tot de la an la an numărul muzeelor şi instituţiilor culturale din România care îşi deschid porţile în cadrul acestei 
acţiuni, creşte şi acest lucru a fost vizibil şi acum în noaptea de 18 spre 19 mai.  

Dacă în Bucureşti deja ne-am obişnuit să avem cozi kilometrice la muzee – din informaţiile pe care le deţin, 
cei mai mulţi vizitatori s-au înregistrat la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, şi la Muzeul 
Naţional de Geologie, câte 18.000 la fiecare, 18.000 fiind echivalentul populaţiei unor oraşe din România – şi au fost 
32 de muzee şi instituţii culturale deschise până în zori, am constatat că şi în provincie, şi nu mă refer doar la centre 
culturale recunoscute cum ar fi Iaşiul, Clujul sau Sibiul, de exemplu, s-au înregistrat participări record. 

Şi nu este vorba doar de participări record de vizitatori. Foarte multe muzee au ţinut să vină cu ceva nou, au 
organizat manifestări adiacente prin care să existe interacţiune ci vizitatorii, pot spune chiar că a existat o concurenţă 
între muzee. 

Avem exemplul Castelului Corvineştilor din Hunedoara, unde s-au înregistrat peste 1.000 de vizitatori în cele 
patru ore cât a durat acţiunea, iar 1.000 de vizitatori la nivelul unui oraş cum este Hunedoara reprezintă echivalentul a 
30-40.000 pentru Bucureşti. Şi dacă la Hunedoara era de aşteptat ca vizitatorii să întâlnească domniţe şi cavaleri 
medievali care au făcut demonstraţii de lupte cavalerească, iată că „obiceiul” a fost „furat” şi de colegii de la Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, unde de asemenea, în premieră a fost expus şi un fragment de schelet ce 
provine de la o specie de dinozaur uriaş care a trăit în zona Haţeg acum 65 de milioane de ani. La Alba Iulia 
personaje istorice ca  Regele Ferdinand I si Regina Maria, Horea, Closca si Crisan, Mihai Viteazul sau Avram Iancu 
şi o cohortă romană i-au plimbat pe vizitatori într-o călătorie în trecut, la Sinaia, Castelul Peleş a fost vizitat de 4.000 
de turişti care au avut parte şi de o expoziţie cu obiecte ale Reginei Maria de la reşedinţa regală din Balcic. 

Am prezentat doar câteva exemple din care reiese fără echivoc că ediţia din 2013 a „Nopţii Muzeelor” a fost 
printre cele mai reuşite ediţii şi salut contribuţia majoră pe care a avut-o în acest sens Ministerului Culturii şi 
direcţiile judeţene de cultură precum şi unele autorităţi locale. 

Consider că ediţia din 2013 a „Nopţii Muzeelor” dincolo de noutăţile în materie pregătite de organizatori şi 
de recordurile privind participarea, a reprezentat o provocare şi că s-a demonstrat că există domenii în care ştacheta 
performanţei este nu menţinută, ci ridicată tot mai sus.  
 

Deputat, 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
P.N.L. la ceas aniversar 

 
Vineri 24 Mai am aniversat 138 ani de la constituirea PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL. PNL a fost 

oficial fondat la 24 mai 1875, când un grup de liberali, printre care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. 
Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, au pus bazele formaţiunii politice care avea să marcheze istoria României 
moderne. Originile mişcării liberale trebuie însă căutate cu mult mai devreme, în perioada paşoptistă, momentul 1875 
constituind doar instituţionalizarea şi coagularea unor grupări care existau deja pe scena politică. După 1866 liberalii 
au jucat practic rolul principal în procesul de modernizare a României. Primul preşedinte al Partidului Naţional 
Liberal a fost Ion C. Brătianu. În 1877, în timpul guvernării liberale, România şi-a proclamat Independenţa. PNL a 
contribuit semnificativ la dezvoltarea şi reformarea societăţii româneşti, fiind primul partid care a pledat, în 1892, 
pentru introducerea sufragiului universal. În toată această perioadă, liberallismul a devenit fundamentul ideologic pe 
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care s-a construit România modernă, iar liberalii au acţionat sub principiul „Prin noi înşine!" care este şi astăzi deviza 
Partidului Naţional Liberal. 

La finele Primului Război Mondial România şi-a împlinit obiectivul naţional al Marii Uniri, în timp ce la 
putere se afla tot un cabinet liberal. Liberalii s-au aflat la putere în perioada 1922-1928 (cu o mică întrerupere între 
martie 1926 şi iunie 1927) şi apoi în intervalul 1933-1937. Activitatea PNL a fost suspendată între 1938 şi 1944, când 
a fost reluată doar pentru o scurtă etapă. 

După cel de-al Doilea Război Mondial regimul comunist a stopat progresul României în termeni de 
construcţie democratică. Instaurarea unui sistem totalitar a însemnat abolirea pluralismului politic şi dizolvarea 
partidelor politice democratice, inclusiv a PNL, care şi-a încetat activitatea în noiembrie 1947. Mulţi dintre fruntaşii 
liberali au murit în închisorile comuniste, plătind cu viaţa credinţa în principiile democratice şi valorile liberale, în 
vreme ce alţii au fost fortaţi să ia calea exilului. În 1989, după căderea comunismului printre cei care au repus bazele 
formaţiunii liberale s-au numărat Dan Amedeo Lăzărescu, Nicolae Enescu, I.V.Săndulescu, precum şi Radu 
Câmpeanu, primul preşedinte postcomunist al PNL. În primele zile ale anului 1990, PNL s-a reînregistrat ca partid 
politic şi a început o nouă etapă din existenţa sa politică. PNL a reuşit să aducă sub sigla sa nu doar grupările care se 
revendicau din zona liberalismului, ci s-a impus ca pol de centru-dreapta pe scena politică din România. Procesul 
reunificării liberale a început sub preşedinţia lui Mircea Ionescu - Quintus. 

După alegerile parlamentare din 2004, preşedintele PNL de atunci, Călin Popescu-Tăriceanu, a devenit 
primul premier liberal al României după căderea comunismului. În timpul guvernării PNL, România a atins un nivel 
de dezvoltare economică fără precedent, sub impulsul unor politici liberale, incluzând reducerea fiscalităţii, 
încurajarea iniţiativei private şi a investiţiilor. Din punct de vedere politic, forţa electorală a PNL l-a transformat într-
unul dintre cele 3 partide. 

În 2009, senatorul Crin Antonescu a devenit preşedintele PNL şi a adus formaţiunea politică la cel mai mare 
scor din ultimele două decenii. De asemenea, Crin Antonescu a fost, după Radu Câmpeanu în 1990, primul liberal 
care a intrat în competiţia prezidenţială, în 2009. Programul lui Crin Antonescu din 2009 s-a intitulat „România 
bunului-simţ." În 2010, ca recunoaştere a performanţei politice, Crin Antonescu a fost reconfirmat în funcţia de 
preşedinte, iar moţiunea pe care a prezentat-o Congresului PNL - „Prin noi înşine, acum!" - a devenit documentul 
programatic al PNL  

În 2011, Partidul Naţional Liberal a format alături de Partidul Conservator (PC) Alianţa de Centru Dreapta 
(ACD). Aceasta şi-a unit mai departe forţele cu Partidul Social Democrat, punându-se astfel bazele Uniunii Social 
Liberale (USL) care la alegerile locale si generale din 2012 a obtinut un scor zdrobitor. 

In acest context PNL Caransebes reprezinta un exemplu pozitiv din toate punctele de vedere. Din 2004 odata 
cu alegerea D-lui Ion Marcel Vela in functia de primar organizatia PNL si  Caransebesul au cunoscut o dezvoltare 
continua.In prezent avem 11 consilieri locali ce asigura majoritatea  in Consiliul Local, domnul primar este la al-3-lea 
mandat , avem senator si deputat PNL. Deviza “Prin noi insine” se intrupeaza perfect la nivelul administratiei locale 
astfel incat Caransebesul tinde sa devina pe langa capitala culturala a “Banatului de Munte” si capitala economica a 
acestuia cunoscand o dezvoltare continua si sigura. 
 
 

Deputat, 
Dan Tocuţ 

 
*** 

 
Oportunitatea ca lacul Tarniţa să producă turism real 

 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv ca lacul Tarniţa să  poate deveni, în scurt timp, o mini-staţiune pentru 

practicarea sporturilor nautice, care să atragă turişti atât din ţară, cât şi din străinătate este absolut necesară iniţierea 
unei dezbateri între autorităţile locale şi judeţene, administratorii lacului Tarniţa şi oameni de afaceri din Cluj. De 
fapt, între toţi cei interesaţi de derularea unor activităţi de agrement în zonă, pentru a pune bazele unui parteneriat 
public-privat menit să contribuie la o dezvoltare economică reală, printr-un turism de tip occidental. 

Primordial este faptul ca numeroasele sesizări din ultimele luni referitoare la poluarea produsă pe lacul Tarniţa de 
către practicanţii sporturilor nautice cu ambarcaţiuni cu motor şi atentatul la siguranţa turiştilor din zonă, prin 
derularea ilegală a acestui tip de activităţi, să fie rezolvate. De aceea, voi iniţia demersuri pentru identificarea unor 
parteneriate în regim public-privat, menite să genereze un turism de agrement destinat publicului larg, fără încălcarea 
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normelor de mediu. De asemenea, voi solicita autorităţilor competente sî stopeze activităţile ilegale de agrement 
înregistrate în zona lacului, întrucât acesta este declarat de către Consiliul Judeţean Cluj, încă din anul 1994, arie 
naturală protejată de interes judeţean şi are importanţă strategică din perspectiva sănătăţii publice a populaţiei care se 
alimentează cu apă potabilă de la această sursă.  

Pledez că în privinţa lacului Tarniţa lucrurile să fie abordate  din prisma potenţialului turistic uriaş al zonei, 
neexploatat într-un mod coerent şi cu respectarea normelor de mediu şi din toate aceste motive voi face toate 
diligenţele necesare pentru identificarea unor soluţii concrete şi legale de transformare a lacului într-o zonă turistică 
destinată unui număr cât mai mare de beneficiari, prin capacitarea agenţilor economici interesaţi de prestarea unor 
servicii de agrement şi sportive, generatoare de profit pentru ei şi de venituri la bugetele local şi judeţean, fără a 
aduce prejudicii mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Elena Uioreanu 

 
*** 

 
PDL acuză ministri USL pentru erori ale foştilor miniştri... PDL 

 
Astăzi, marţi 28 mai, se dezbate în Camera Deputaţilor cea de a cincea moţiune simplă înaintată de către 

Opoziţie. Este dreptul democratic al oricărei formaţiuni politice de a ataca miniştri prin moţiuni simple. Sunt şi 
situaţii în care autorii moţiunilor au şi dreptate în susţinerile lor. Dar, din păcate, cel puţin în cazul moţiunilor 
înaintate de Opoziţie în această legislatură, scopul este doar acela de a atrage atenţia opiniei publice că Opoziţia face 
...opoziţie.  

Totuşi, în moţiunea care se dezbate astăzi am descoperit un paragraf care este foarte greu de calificat ce 
reprezintă. Un paragraf unicat aş putea spune, iar colegii cu o vechime parlamentară mai mare la activ cred că nici ei 
nu au întâlnit aşa ceva.   
Paragraful din moţiune care mi-a atras atenţia spune: „într-o analiză absolut obiectivă asupra contractelor de 
natură economică dintre societăţile miniere din Valea Jiului şi Complexul Energetic Hunedoara, Curtea de 
Conturi a României a constatat, într-un raport dat publicităţii la finele anului trecut, că societăţile miniere 
vând cărbunele sub preţul de cost către termocentralele beneficiare, calificând acest lucru drept  infracţiune”.  

Stimaţi colegi, vă spun sincer, nu sunt la curent cu preţurile practicate de societăţile miniere către 
termocentralele beneficiare. Dar ştiu că moţiunea simplă îi vizează pe miniştri Varujan Vosganian de la PNL şi 
Constantin Niţă de la PSD. Dar constat că de fapt pasajul respectiv îi vizează pe foştii miniştri PDL, Adriean Videanu 
şi Ion Ariton. De ce spun asta? Pentru că am lecturat şi eu mai multe pasaje din Raportul Curţii de Conturi “dat 
publicităţii la finele anului trecut” şi de acolo rezultă că la Compania Naţională a Huilei SA Petroşani s-a depistat, 
că “în perioada 2009-2011, societatea de stat a pierdut 543,7 milioane lei pentru ca a vandut carbunele la preţuri 
mai mici decât costul de producţie”. Şi, după cum se ştie, în perioada amintită domnii Adriean Videanu şi Ion Ariton 
au deţinut portofoliile din domeniu.  

Nu contest datele de mai sus prezentate în raportul Curţii de Conturi. Şi nimeni nu poate contesta că responsabili 
de această situaţia au fost cei doi miniştri ai PDL. Dar în acest caz, de ce deputaţii PDL atacă miniştri USL? Cum nu 
cred că este vorba (încă) de o reglare de conturi în interiorul PDL, singura explicaţie plauzibilă pentru atacarea unor 
miniştri USL pentru responsabilităţile unor miniştri PDL este aceea că foştii guvernanţi au mizat pe memoria scurtă a 
unui segment mai puţin informat al populaţiei, pe superficialitatea unor ştirişti, şi au mers la cacealma. Dacă ţine, 
ţine, dacă nu, nu. Despre asta cred că a fost vorba. Sau despre lipsa evidentă a lucrurilor ce se pot imputa actualei 
guvernări, legat de subiectul moţiunii. Evident nu cred că deputaţii PDL s-au gândit cumva că reprezentanţii USL 
care vor lua cuvântul la dezbaterile moţiunii îi vor apăra pe miniştrii din guvernele PDL.  

 
 

Deputat, 
Ovidiu Silaghi 

 
*** 
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Guvernele PDL au rezolvat problemele din Valea Jiului cu  

telegondola portocalie şi acum oferă soluţii USL 
 

Opoziţia a mai atacat guvernarea USL cu o moţiune simplă. Evident am lecturat textul moţiunii. Am 
constatat că autorii moţiunii, pe lângă criticile aduse actualilor reprezentanţi ai guvernului în domeniu, pe lângă 
problemele existente – evident, este vorba despre ce consideră PDL că sunt probleme – îşi exprimă şi disponibilitatea 
şi oferă şi soluţii. În sport, există o vorbă: este foarte uşor, când eşti în tribună, să oferi soluţii celor care se află în 
teren. Şi în politică este la fel. Din afara guvernării se oferă soluţii celor care se ocupă efectiv de guvernare. Numai că 
dacă în sport, chibiţul din tribună nu a fost niciodată în teren, colegii din PDL – nu au venit în Opoziţie de nicăieri. 
Au fost în „teren”. Adică s-au aflat până în aprilie 2012 la guvernare. Şi ştiau foarte bine că probleme în Valea Jiului 
nu sunt de ieri, de azi. Şi stau şi mă întreb, de ce nu au pus în aplicare soluţiile pe care le propun acum, atunci când s-
au aflat la guvernare? În 2010 şi 2011 guvernul Boc II sau III controla totul în economia din România, iar în 
Parlament majoritatea era confortabilă.  
Am remarcat următorul paragraf în textul moţiunii: „protecţia socială a salariaţilor nu este garantată, întrucât 
aproximativ 22-26% dintre aceştia nu vor îndeplini condiţiile de pensionare la data efectivă de închidere a 
minelor”. Şi am remarcat şi soluţia propusă: „ aprobarea unui program special de protecţie socială al salariaţilor 
care nu vor îndeplini condiţii de pensie, prin pensionarea anticipată a acestora, având în vedere faptul că Valea 
Jiului este o zonă monoindustrială, iar crearea de noi locuri de muncă este doar o promisiune neonorată marca 
USL.  

Toată lumea este de acord că într-o zonă monoindustrială sunt necesare atât crearea de noi locuri de muncă, 
cât şi programe speciale de protecţie socială. Numai că şi guvernele PDL aveau informaţia că aproximativ 22-26% 
dintre salariaţi nu vor îndeplini condiţiile de pensionare la data efectivă a închiderii minelor. Şi evident guvernele 
PDL ştiau foarte bine că Valea Jiului este o zonă monoindustrială. Guvernele PDL au avut şi banii necesari pentru 
aprobarea unui program special. Deci nu pot invoca lipsa banilor. Numai că guvernele PDL nu s-au gândit la 
problemele reale ale mineritului şi ale minerilor din Valea Jiului. Guvernele PDL au aruncat 10 milioane de 
euro (suma este însă mult mai mare pentru că mai sunt cheltuieli colaterale plus proiecte adiacente) pentru celebra 
telegondolă portocalie de la Vulcan. O telegondolă care nu duce nicăieri, pentru că nu exista o staţiune în zona 
respectivă. Nu un program special, ci poate chiar două, poate şi alte finanţări utile se puteau face cu aceste 10 
milioane de euro. Dar guvernele PDL au preferat alte două „programe”. Au preferat să crediteze accesul de 
megalomanie al doamnei ministru Elena Udrea care, la fel ca şi propagandiştii comunişti de dinainte de decembrie 
1989 susţinea că va face la Vulcan şi în alte zone din Valea Jiului una din marile staţiuni de iarnă ale Europei. Oare 
nu le-a dat de gândit foştilor guvernanţi că de la început proiectul de la Vulcan era sortit eşecului. Nu le-a trecut prin 
cap că într-o zonă pe care toată lumea, inclusiv presa de specialitate a numit-o „fundătură”, nu este rentabilă o 
staţiune, mai ales când pe o rază de doar câţiva kilometri mai există alte două staţiuni montane, dar şi acestea de 
interes local, nu mai mult? Guvernele PDL au alocat peste 10 milioane de euro fără să existe un studiu economic clar, 
fără să existe vreun studiu din care să reiasă că este utilă investiţia. Cele peste 10 milioane de euro ar fi putut fi 
utilizate pentru rezolvarea din timp a unor probleme pentru unităţile miniere considerate neviabile, Uricani, 
Paroşeni, Petrila, pentru elaborarea unor proiecte speciale legate de cele trei localităţi amintite. S-a preferat însă 
utilizarea banilor pentru obţinerea de voturi prin păcălirea populaţiei cu un proiect megalomanic dar şi inutil al unui 
ministru. Acum, PDL, după doar câteva luni de guvernare a USL vine şi pune ştampila mincinosă „crearea de noi 
locuri de muncă – o promisiune neonorată marca USL”.  

USL are timpul necesar să creeze cadrul necesar pentru crearea de noi locuri de muncă inclusiv în zona Văii 
Jiului, dar guvernele PDL nici nu a încercat să faca aşa ceva. Cabinele telegondolei portocalii nu rezolvă problemele 
din Valea Jiului, deci, puţină decenţă nu ar strica în ceea ce-i priveşte pe foştii guvernanţi.  
 
 

Deputat, 
Adrian Oroş 

 
*** 
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În momentul de faţă ne aflăm într-o perioadă în care avântul internetului, tranzacţiile şi promovarea în mediul 

virtual cunosc o expansiune accelerată. Acesta este motivul pentru care, la fel cum ne protejăm proprietăţile 
imobiliare, financiare sau de altă natură, trebuie să avem în vedere şi protejarea şi reglementarea corectă a domeniilor 
achiziţionate în spaţiul virtual. Mă refer aici direct la secţiunea dedicată cumpărării de domenii, care îl legislaţia 
românească cunoaşte o serie de lacune.  
 Ca deputat, membru al Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei, am fost de multe ori sesizat cu privire la 
faptul că există o multitudine de domenii cu extensia .ro care sunt achiziţionate şi nefolosite de către proprietari. 
Acest fapt blochează accesul unor brand-uri cunoscute sau chiar al micilor întreprinzători care au ghinionul ca, 
numele firmei lor să fie folosit de către un domeniu achiziţionat deja. Astfel aceştia sunt blocaţi în activitatea de 
promovare prin imposibilitatea conastruirii unui site propriu, care să poarte numele brand-ului lor.  
 În acest context este nevoie de o regândire a legislaţiei în domeniu şi mai ales de o aliniere la standardele şi 
practica europeană. Exemplu grăitor este tocmai faptul că un domeniu cu extensia .com trebuie reconfirmat periodic, 
tocmai prin nevoia de a întări dedicarea proprietarului de a folosi marca cumpărată.  
 În egală măsură, ca o reglementare de viitor ar trebui să aibă drept de preemţiune la cumpărarea unui 
domeniu firmele ale căror brand este deja recunoscut în piaţă şi înregistrat ca marcă.  
 Aceasta poate fi o modalitate transparentă prin care se va ajunge la eliberarea  unor domenii de interes pentru 
cei care operează cu adevărat în piaţa economică şi care au nevoie de un motor suplimentar şi corect pentru 
promovarea afacerii lor.  

 
Deputat, 

Daniel Iane 
 

*** 
 

Ca deputat şi viceluider al Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal cred cu tărie că demersul de 
modificare a Legii fundamentale – Constituţia României trebuie să fie privit cu maximă atenţie şi responsabilitate de 
către toţi factorii politici implicaţi şi de către opinia publică. În contextul în care acum redefinim o nouă arhitectură 
constituţională va trebui să privim către viitor – pentru că trasăm funcţionalitatea statului pe termen mediu şi lung, 
dar şi către trecut – către promisiunile noastre făcute cetăţenilor români.  
 Acesta este motivul pentru care reamintesc acum faptul că PNL a fost un militant permanent pentru separarea 
reală a puterilor în stat şi, explicit, pentru întărirea rolului Parlamentului, cu respectarea funcţiei sale de bază – cea de 
legiferare.  
 Astfel, susţin introducerea în noul proiect constituţional al unor prevederi clare şi fără echivoc în acest 
domeniu. De aceea, apreciez a fi un punct deosebit de important faptul că Parlamentul României trebuie să constituie 
cea mai puternică forţă legislativă. De-a lungul timpului am vorbit de nenumărate ori de necesitatea limitării 
numărului ordonanţelor de urgenţă şi mai ales de faptul că acestea trebuie emise doar în caz de maximă urgenţă 
pentru un domeniu. Pentru aceasta este nevoie să se limiteze situaţiile când pot fi emise OUG. Acestea nu ar trebui să 
poată fi emise în domeniul de reglementare al  legilor organice şi ar trebui să se limiteze efectelor acestora în timp 
(maximum 30 de zile din momentul intrării proiectului de lege privind aprobarea OUG în dezbaterea Camerei 
decizionale). 

În egală măsură, ne aducem aminte de perioada 2008 – 2012 când a existat o avalanşă a angajărilor de 
răspundere din partea guvernului. În noul proiect constituţional va trebui să se prevadă explicit faptul că angajarea 
răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului poate avea loc o singură dată pe sesiune. 

Prin introducerea acestor modificări în noua Constituţie a României se va reda Parlamentului rolul de for de 
dezbatere legislativă şi va creşte responsabilitatea aleşilor pentru iniţiativele promovate, aşa cum menţionăm cu toţii 
atunci când ne prezentăm în faţa cetăţenilor români pentru a le solicita votul în alegerile legislative.  

 
Deputat, 

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
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Stimaţi colegi, vreau să salut iniţiativa Partidului Naţional Liberal care a adoptat ieri  rezoluţia „Românii de 
pretutindeni - resursa vitală a modernizarii României”. Aşa cum se precizează şi în textul proiectului, este nevoie ca 
la nivelul ţării noastre să existe o abordare nouă, care să creeze puntea de legătură între comunităţile româneşti din 
afară şi România prin angajarea dinamică a românilor de pretutindeni în procesul de transformare a statului. De 
asemenea, comunităţile româneşti trebuie să fie implicate în promovarea imaginii şi intereselor României prin 
stabilirea unei relaţii de parteneriat, prin dialog şi comunicare orientate către susţinerea intereselor naţionale şi către 
consolidarea identitară a comunităţilor românilor de pretutindeni. Pentru atingerea acestor obiective legate de 
implicarea romanilor de pretutindeni în susţinerea dezvoltării ţării şi a promovării imaginii sale Partidul Naţional 
Liberal va pune bazele unui “Parteneriat pentru dezvoltare” care va îmbrăca forma unui proiect naţional. Astfel, ne 
dorim implicarea Guvernului, Parlamentului, celorlalte instituţii ale statului, administraţiei locale, societăţii civile din 
România, a asociaţiilor românilor de pretutindeni şi a mass-media pentru a putea stabili de comun acord o abordare 
integratoare la nivel instituţional şi să creăm premisele pentru implementarea unor politici naţionale dedicate 
angajării active a românilor de pretutindeni.  

În acest mod, angajarea activă a potenţialului economic al comunităţilor româneşti se va materializa prin crearea 
de proiecte comune în şase domenii de referinţă, respectiv remitenţele, investiţiile directe, transferul de resurse 
umane, investiţii pe piaţa de capital, turism şi încurajarea solidarităţii. 

Stimaţi colegi, USL a avut în vedere, încă de la înfiinţare, promovarea unei noi imagini, pozitive, a României. 
Proiectul PNL se înscrie în această tendinţă şi propune elaborarea unei strategii unitare de promovare a imaginii ţării 
noastre. Sper ca aceasta să se materializeze în cel mai scurt timp şi, astfel, să demonstrăm o dată în plus că merităm 
încrederea tuturor românilor, inclusiv a celor de peste hotare. 

 
Deputat, 

Raluca Ispir 
 

*** 

 
Atenţie la procesul de regionalizare 

 
 Stimaţi colegi, 

Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru  a vă prezenta câteva din concluziile primului raport al 
Consiliului Consultativ pentru Regionalizare (CONREG), organism înfiinţat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, cu rol deliberativ în vederea realizării procesului de regionalizare. În urma 
studierii cu atenţie a raportului intitulat „Disparităţi şi fluxuri în fundamentarea social-economică a regionalizării 
administrative a României”, pot spune că acest document asumat oficial confirmă faptul că formarea unei regiuni de 
dezvoltare în graniţele Olteniei, constituită din judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt şi Vâlcea nu este benefică din 
punct de vedere economic şi al dezvoltării regionale. Trebuie menţionat că acest raport al CONREG a stat la baza 
delimitarii regiunilor de dezvoltare pe baza fluxurilor de migraţie a populaţiei şi a celor economice interjudeţene şi 
propune constituirea a şapte regiuni de dezvoltare, pe actuala structură a regiunilor. 

O analiza în amănunt a raportului indica foarte clar o contradicţie majoră între concluziile prezentate şi 
modul in care au fost trasate regiunile. Astfel, materialul prezentat de CONREG ne spune limpede că cel puţin în 
cazul a trei regiuni de dezvoltare (Nord-Est sau Moldova de Nord, Sud sau Muntenia Sud şi Sud-Vest sau Oltenia), 
constituirea acestora releva un (citez)„maxim de deficienţe în funcţionalitate şi sunt regiunile care înregistrează 
valori minime în ceea ce priveşte dezvoltarea socială” şi in ceea ce priveste potenţialul de dezvoltare regională. Din 
aceste motive, atrag atentia în privinţa oportunităţii formării în acest mod a regiunilor, constituirea lor condamnând 
cele trei regiuni menţionate la subdezvoltare şi sărăcie, cu atât mai mult cu cât şi în prezent majoritatea judeţelor 
componente se regasesc printre cele mai sărace din Romania. 

În ceea ce priveşte judeţul Vâlcea şi oportunitatea formării unei regiuni în graniţele regiunii istorice Oltenia, 
concluzia raportului este mai mult decât sugestivă: „O a doua regiune cu potenţial redus  de funcţionalitate social-
economică este cea formată din judeţele Olteniei (Sud-Vest): trei din cele cinci judeţe ale acestei regiuni au 
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centrul de gravitaţie într-o altă regiune (Vâlcea spre Sibiu, Olt spre Argeş şi Mehedinţi spre Timişoara). 
Surprinzător, la nivel de simţ comun, Sud-Vest, singura regiune de dezvoltare care se suprapune exact peste 
conturul unei regiuni istorice, face parte dintre regiunile cu cel mai slab potenţial de funcţionalitate pentru 
dezvoltare”. Am spus, voi continua să spun şi voi repeta, că formarea unei regiuni în graniţele Olteniei nu este 
benefică, decidenţii politici din judeţele componente ce vor accepta o astfel de propunere nedorind binele judeţului pe 
care îl reprezintă.  

Formarea unei regiuni din judeţele Olteniei, nu coincide nici măcar din punct de vedere al ariilor culturale, 
Vâlcea fiind compatibilă din acest punct de vedere doar cu Gorjul, iar din punct de vedere social şi al nivelului de 
dezvoltare a judeţelor am forma una din cele mai sărace regiuni din România, cu excepţia judeţului Gorj, toate 
celelalte patru judeţe din Oltenia fiind clasate din punct de vedere al nivelului de dezvoltare socială ca fiind sărace. 
Mai mult decât atât, conform datelor prezentate în raportul CONREG, în cazul judeţului Vâlcea, fluxurile de migraţie 
interjudeţene de rang 1, atât migraţia persoanelor cât şi cea a mărfurilor şi cele economice  sunt indreptate către 
judeţul Sibiu încă din anul 1992. 

În urma studierii raportului CONREG, cel puţin în cazul a celor trei regiuni menţionate în raport (Oltenia, 
Muntenia de Sud şi Moldova de Nord), nu există nici măcar un argument solid în vederea realizării acestei propuneri 
de regionalizare, în condiţiile în care pentru aceste regiuni nu corespund nici măcar criteriile luate în calcul de 
specialiştii care au realizat acest material. De aceea, fac un apel la toţi factorii politici şi economici din judeţul Vâlcea 
de a face front comun în susţinerea realizării unui alt model de regionalizare, care să confere judeţului Vâlcea o 
perspectivă de dezvoltare şi nu o condamnare la subdezvoltare 

 Doresc pe această cale să repun în dezbaterea publică modelul de regionalizare propus de mine la începutul 
anului 2013, mai ales în condiţiile în care se spune foarte clar în raportul CONREG că formarea regiunii Oltenia nu 
corepunde criteriilor social-economice şi condamnă judeţele componente la subdezvoltare. Dacă dorim să facem 
regionalizarea pentru reducerea decalajelor social-economice existente intre judeţele României şi pentru a avea o 
dezvoltare durabilă bazată pe proiecte comune, trebuie să înţelegem că actuala structură a regiunilor nu este benefică 
pentru jumătate din judeţele ţării. Tocmai de aceea fac un apel la toţi factorii politici şi economici din judeţul nostru 
pentru a face front comun în susţinerea unui alt model de regionalizare. Conform raportului CONREG, fluxurile de 
migraţie a persoanelor şi cele economice sunt naturale între Sibiu şi Vâlcea şi, tocmai de aceea, cred că este mult mai 
normal să se constituie o regiune care să cuprindă cele două judeţe. Dacă analizăm din perspectiva criteriilor stabilite 
de Consiliul format în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vom observa că 
propunerea susţinută de mine este mult mai aproape de adevăr şi ar permite o dezvoltare armonioasă a majorităţii 
judeţelor ţării.  

 
Deputat, 

Cristian Buican 
 

*** 
 
Doamnelor si domnilor, stimaţi colegi, 

 
Declaraţia mea de astăzi vrea să fie un semnal de alarmă faţă de modul în care înţeleg să răspundă unele 

ministere întrebărilor şi interpelărilor pe care le adresăm de la această tribună şi seriozitatea cu care este privită 
această pârghie parlamentară.  
Am remarcat, nu doar eu, ci şi foarte mulţi dintre colegii mei că atunci când funcţionarii ministeriali nu ştiu ce să 
răspundă, în numele minştrilor, la întrebările noastre sau pur şi simplu vor să scape repede de sarcina încredinţată, 
recurg la tot soiul de tertipuri de evitare.  

Unul dintre acestea este folosirea unui limbaj excesiv de tehnic sau a unuia pur academic. În avalanşa 
năucitoare a unor asemenea termeni cel care a adresat întrebarea înghite cel mai adesea în sec şi se mulţumeşte cu un 
răspuns care nici nu e lămuritor, nici nu foloseşte nimănui.  

 Să vă dau un exemplu. Zilele trecute am întrebat Ministerul Agriculturii ce programe şi măsuri legislative 
are în vedere pentru a proteja seminţele tradiţionale româneşti şi comercializarea acestora, după ce am semnalat într-o 
declaraţie politică faptul că am ratificat un tratat, dar nu am prevăzut un organism care să se ocupe cu conservarea 
soiurilor autentic româneşti.  

Subiectul este unul sensibil, în condiţiile în care ziarele româneşti  şi ONG-uri vorbesc de mai bine de o lună 
de o aşa numită cruciadă a Uniunii Europene impotriva soiurilor tradiţionale. Că un proiect de lege agreat de Comisia 
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Europeană încurajează comercializarea seminţelor moderne, chimicalizate, în timp ce seminţele ţărăneşti sunt 
considerate insuficient de pure genetic.  Conform acestor publicaţii soiurile autentic româneşti pentru care 
producatorii nu-şi permit certificarea, care costa mii de euro, sunt victime sigure în acest aşa-zis război.  

Pe fondul unei asemenea stări de lucruri, mă aşteptam să primesc de la Ministerul Agriculturii un răspuns 
simplu, suplu, concret. Iar dacă, problema ţine doar colateral de competenţa lor, sau nu ţine deloc, s-o spună.  Dar 
răspunsul pe care l-am primit este năucitor şi sună cam aşa: “Aplicarea principiului holistic în domeniul conservării 
biodiversităţii vegetale relevante pentru agricultură este un imperativ al ultimilor ani şi constituie cel mai eficient 
mijloc de conservare al geoplasmei”. 

Apoi continuă cu explicaţii  despre conservarea “per se” şi “in situ sau on-farm”,  şi concluzionează, citez : 
“sinergia rezultată din combinarea cunoştiinţelor ştiinţifice cu cele ale fermierilor reprezintă ecuaţia unui 
management de succes a resurselor genetice vegetale. Vi-l imaginaţi pe domnul ministru Daniel Constantin vorbind 
aşa? Eu, unul nu. 

 Cred că nu mai e cazul să continui cu răspunsul, nici nu are nevoie de comentarii, vreau să le spun celor care 
l-au scris,  doar atât: dacă aveam nevoie de consideraţii academice sau de prelegeri din tratate de specialitate mă 
adresam Academiei Române sau catedrei de specialitate de la vreo Universitate Agricolă.  

Eu aştept în continuare un răspuns la o problemă concretă, extrem de serioasă şi dacă este nevoie am să 
reformulez întrebările. Dar trebuie să încetăm acest joc şi cei care răspund la întrebări în numele miniştrilor să-şi ia 
treaba în serios, să se ducă la cursuri de relaţii publice, dacă e nevoie, si să formuleze răspunsuri clare şi explicite. 

 Răspunsuri care să ne conducă spre soluţii. Pentru că, nu-i aşa, vremea jocurilor de cuvinte şi a vorbelor 
goale a cam trecut 

 
Deputat, 

Stelian Dolha 
 

*** 
 

1 Iunie şi reforma în domeniul protecţiei copilului în judeţul Vaslui 
 
Dacă este un domeniu în care putem spune că reforma statului a înregistrat progrese notabile, atunci unul 

dintre acestea este şi cel al protecţiei copiilor în România. Pentru a evalua ce s-a realizat în materie de reforme în 
domeniul protecţiei drepturilor copiilor în România trebuie să executăm o întoarcere în timp, mai exact în anul 1997.  

Anul 1997 reprezintă startul reformelor în domeniul protecţiei sociale a copiilor aflaţi în dificultate din 
România. Până în acest moment de referinţă, aşa-numitul sistem de protecţie a copiilor era centralizat şi complet 
instituţionalizat. Practic, copiii care se aflau în situaţii de dificultate datorită problemelor socio-economice şi/sau 
medicale pe care le aveau erau „ocrotiţi” exclusiv în instituţii rezidenţiale mamut, fără a beneficia de condiţii 
moderne, de personal specializat sau de servicii psiho-socio-medicale orientate spre nevoile lor concrete.  

Primul pas în domeniul asistenţei sociale a copiilor aflaţi în nevoie a fost schimbarea sistemului legislativ. 
Prin OUG nr. 25/1997 privind adopţia şi OUG nr. 26/1997 referitoare la protecţia drepturilor copiilor aflaţi în 
dificultate s-a modificat întreaga abordare a acestui domeniu. Accentul urma să fie pus pe prevenirea abandonului 
copiilor în insituţiile rezidenţiale şi, totodată, pe promovarea unor măsuri alternative de protecţie: îngrijirea în cadrul 
familiei naturale prin oferirea de diverse forme de suport; dezvoltarea unor centre de zi integrate în comunitate care 
au venit în sprijinul familiilor care se aflau în risc de abandon al copiilor; plasamentul la asistenţii maternali; 
promovarea unor măsuri orientate spre reintegrarea copiilor în familiile naturale; adopţia naţională sau internaţională 
etc. Concomitent cu acest măsuri alternative de protecţie a copiilor aflaţi în dificultate, în perioada 2002-2007, s-a 
trecut la un amplu proces de închidere sau restructurare a instituţiilor rezidenţiale de tip vechi. Astăzi, aşa-numitele 
„case de copiii” reprezintă doar o tristă amintire a vechiului regim. 

 Reforma în domeniul protecţiei drepturilor copiilor a fost posibilă datorită unui efort comun, al autorităţilor 
române şi a celor internaţionale, al sistemului de stat şi al ONG-urilor, al speciliştilor în domeniile nou apărute – 
asistenţă socială, sociologie, psihologie, psiho-pedagocie specială etc. –, al programelor Phare 2003 –„Copiii mai 
întâi” prin intermediul cărora s-a asigurat finanţarea descentralizării sistemului de protecţie, închiderea instituţiilor 
rezidenţiale de tip vechi şi dezvoltarea formelor alternative de protecţie.  

Astăzi, sistemul de protecţie a copiilor aflaţi în diferse situaţii de dificultate este complet schimbat. Şi pentru 
acest lucru trebuie să ne îndreptăm atenţia şi mulţumirile noastre către toţi cei care au făcute posibile aceste reforme: 
de la responsabilii guvernamentali şi finanţatorii internaţionali la lucrătorii din vechile case de copii care au fost 
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închise şi care, poate, au trebuit să-şi caute de muncă în alte domenii sau în alte zone. Toţi aceştia au făcut posibile 
aceste reforme recunoscute de toată lumea, fără de care nici nu am fi îndrăznit să visăm la integrarea în UE.  

Şi în judeţul Vaslui pe care cu onoare îl reprezint în Parlament s-au schimbat lucrurile semnificativ în bine 
datorită celor peste 2000 de angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului care, deşi fiind 
prost plătiţi, contribuie prin efortul lor la o viaţă mai bună pentru toţi acei copii care nu pot fi ocrotiţi în familiile lor 
naturale. Pentru toţi aceşti copii aflaţi în dificultate, pentru copiii noştri un „La mulţi ani!” din suflet cu ocazia zilei 
de 1 Iunie. Şi felicitări pentru toţi lucrătorii dedicaţi din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi asistenţei sociale 
din Vaslui! 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 

Stimati colegi, 
Doamnelor si domnilor, 

Asa cum bine stiti, ne apropiem cu pasi repezi de 1 iunie, data ce in anul 1925, la Geneva, in cadrul 
Conferintei Mondiale pentru Bunastarea Copilului, a fost aleasa pentru a celebra Ziua Internationala a Copilului. Este 
cazul sa ne indreptam atentia catre copii, ce reprezinta viitorul Romaniei, viitorul nostru, al tuturor.  

Intr-o lume in care se promoveaza intens acordarea ajutorului social, trebuie sa fim constienti de necesitatea 
promovarii excelentei. Trebuie sa dam dovada de initiativa si sa fim alaturi de miile de copii extraordinari, copii cu 
rezultate excelente la olimpiade si concursuri internationale, copii a caror valoare a fost prea putin recunoscuta de-a 
lungul timpului de societatea in care traim.  

Nu putem trece atat de usor cu vederea cinstea si recunoasterea internationala pe care acesti copii le-au adus 
tarii noastre, demnitatea cu care au facut cunoscut numele Romaniei la nivel mondial si mandria pe care au sadit-o in 
inimile putinelor persoane care le-au cunoscut performantele, munca si sacrificiile depuse.  

Trebuie, stimati colegi, sa demonstram ca ne pasa! Ne pasa de viitorii medici, avocati, ingineri si de ce nu, 
inventatori, ne pasa de copiii ce constituie baza solida a viitorului nostru, cei ce vor reprezenta in continuare cu 
mandrie si drag Romania la nivel international, copiii exceptionali pe care societatea actuala, mult prea impovarata de 
griji si nevoi, pare ca i-a uitat.  
 

 
Deputat, 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
   

Stimaţi colegi parlamentari, 
 

Cazul navei Flaminia, amplu mediatizat m-a determinat să am astăzi această intervenţie de la tribuna 
Parlamentului. Vreau să precizez de la  început că toată zvonistica şi toate scenariile create în jurul acestui caz nu 
aduc nimic bun României şi cetăţeanului de rând.  

Cred că este foarte important ca această situaţie care din punctul meu de vedere nu conţine nicio intrigă cu iz 
scandalos, să fie rezolvată de autorităţile române cu responsabilitate, profesionalism şi in mod transparent. Faptul că 
o navă distrusă parţial în urma unui incendiu anul trecut, a acostat în portul Constanţa, pentru proceduri de 
decontaminare, urmând ca apoi să intre în reparaţii, nu ar trebui să inflameze spiritele. Este adevărat că prezenţa 
acelor substanţe chimice periculoase la bordul navei reclamă măsuri speciale de siguranţă luate de către cei care 
asigură lucrările de decontaminare, însă acest lucru nu justifică întreaga avalanşă de supoziţii unele dintre ele de-a 
dreptul apocaliptice. 

Însă în legătură cu acest subiect, există un aspect care, în calitate de deputat şi de locuitor al judeţului 
Prahova mă deranjează. Din relatările publice, în ultima perioadă, a fost acreditată ideea că apele uzate rămase pe 
nava Flaminia în urma stingerii incendiului vor fi transportate la o firmă din Prahova, unde ar urma să fie epurate. 
Din informaţiile pe care le deţin, staţia de epurare din judeţul Prahova care ar urma să proceseze aceste ape uzate nu 
beneficiază de aviz de mediu pentru funcţionare, de aceea este vital pentru protecţia mediului şi a locuitorilor acestui 
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judeţ ca autorităţile competente să se asigure că întreg procesul se desfăşoară legal şi cu respectarea cerinţelor de 
mediu şi de siguranţă a populaţiei. Nu vreau să fiu înţeles greşit, că aş încerca prin această intervenţie publică să iau 
apărarea cuiva sau să acopăr pe cineva, doresc doar să fac un apel către toate entităţile statului cu 
responsabilităţi directe în gestionarea acestui caz să fie vigilente şi să se implice cu responsabilitate maximă în 
gestionarea acestei situaţii. Mă adresez în principal oficialilor Ministerului Mediului, ai Gărzii de Mediu care 
sunt obligaţi să monitorizeze procedurile de decontaminare a navei astfel încât să nu existe niciun risc de 
mediu şi pentru populaţie, precum şi autorităţilor locale din judeţul Prahova care au datoria să protejeze 
cetăţenii acestui judeţ, primind în acest sens un mandat explicit din partea lor la ultimele scrutine electorale. 

Nu este un apel populist, îmi doresc să existe comunicare şi decizii luate transparent în legătură cu acest 
subiect, pentru că interesul public faţă de acest caz este unul crescut. La nivel de imagine, România a avut după anii 
89, multe etichete pe nedrept puse. A existat un întreg foileton mediatic legat de îngroparea în România a deşeurilor 
radioactive, nu vreau ca acest scenariu să se repete şi să devenim din nou periferia Europei, iar judeţul Parhova un 
punct  toxic pe această hartă. De aceea, trebuie să dovedim că respectăm legislaţia europeană în domeniu, că 
respectăm bunele practici în materie de operaţiuni de decontaminare a navelor şi ne protejăm şi respectăm cetăţenii. 
Finalizarea cu succes a acestei operaţiuni va reprezenta o carte de vizită importantă pentru România în relaţiile cu 
partenerii externi. De aceea, consider un plus faptul că specialiştii noştri vor repara această navă într-un port 
românesc. 

Apelul meu este pentru un parteneriat responsabil şi constructiv între toţi factorii implicaţi în această 
speţă pentru că avem nevoie de cât mai multe colaborări de succes între instituţiile statului, în numele 
interesului public şi al cetăţeanului.  
 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Mircea Roşca 
 

*** 
 

 
Principalul obiectiv din cadrul reformei sistemului politic şi a instituţiilor statului, asumată de USL prin 

programul de guvernare, este revizuirea Constituţiei. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, la începutul acestui an a 
fost înfiinţată Comisia de revizuire a Constituţiei, din care fac parte reprezentanţi ai tuturor grupurilor politice din 
Parlament şi care este condusă de preşedintele Senatului, Crin Antonescu. 

Prima măsură adoptată de Comisie în activitatea sa a fost implicarea – opiniei publice, societăţii civile, a 
tuturor celor care au propuneri pentru îmbunătăţirea legii fundamentale – în acest proces prin crearea Forumului 
Constituţional.  

Totodată, pentru informarea unui public cât mai larg şi pentru identificarea soluţiilor optime de revizuire a 
textelor constituţionale, atât Comisia, cât şi Forumul au organizat dezbateri şi întâlniri, cele mai importante fiind cele 
cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, un organism recunoscut pe plan european pentru expertiza vastă în 
domeniul constituţional. 
 Prima etapă a acestui proces se încheie la sfârşitul lunii mai, când Forumul Constituţional va depune propriul 
proiect/raport la Comisia parlamentară de revizuire, pentru a intra în dezbaterea acesteia concomitent cu 
propunerile/amendamentele iniţiate de parlamentari. 

În ceea ce priveşte poziţia PNL, noi, liberalii, considerăm că obiectivul revizuirii constituţionale este 
recâştigarea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului prin garantarea unui comportament predictibil şi stabil al 
puterii instituţionalizate, având ca scop final consolidarea democraţiei româneşti. 

Ca atare, propunerile noastre vor avea în vedere descurajarea migra�iei politice,  prin demiterea 
parlamentarului care pleacă din partidul cu care a candidat, reaşezarea Parlamentului ca principal for de dezbatere şi 
de decizie al na�iunii, optimizarea relaţiilor constituţionale şi instituţionale dintre preşedinte şi prim-ministru, 
modificări ale CCR pentru a avea o Curte Constitu�ională profesionistă, impar�ială, tânără şi  eficientă, precum şi 
întărirea independen�ei puterii judecătoreşti şi reaşezarea judecătorului în centrul sistemului judiciar pentru 
asigurarea unui act de justi�ie impar�ial şi eficient. 
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Este motivul pentru care consider că revizuirea Constituţiei nu mai poate fi amânată şi care trebuie accelerată 
pentru a întări instituţiile statului, pentru a creşte eficienţa lor funcţională şi a reface relaţia instituţională cu cetăţenii, 
adevăraţii beneficiari ai politicilor publice într-un stat democratic.  

 
Deputat, 

Titi Holban 
 

*** 
 
 Vin astăzi la tribuna Parlamentului pentru a evidenţia importanţa a două decizii politice adoptate de curând, 
cu efecte pozitive pentru economia românescă în viitor, prima – din sfera politicii interne guvernamentale, cea de-a 
doua – propusă în cadrul Consiliului European reunit zilele trecute la Bruxelles. 

În primul rând, doresc să semnalez şi să salut decizia Ministerului Economiei de a se implica activ, prin 
politicile sale, în elaborarea strategiilor de dezvoltare a României. Economia are nevoie de investitori, de locuri de 
muncă, de resurse suplimentare care să acopere deficitul de finanţare a ţării noastre, în special finanţarea obiectivelor 
de investiţii, cât mai ales are nevoie de o planificare strategică şi de o viziune de dezvoltare pe termen mediu şi lung, 
care au lipsit de pe agenda publică a fostei guvernări a PDL. 

În acest sens, Ministerul Economiei a demarat un amplu proces de dezbatere şi consultare publică, fără 
precedent, care vizează elaborarea şi adoptarea până la sfârşitul anului a patru strategii de dezvoltare economică a 
României. 

Prima este Strategia de competitivitate şi reprezintă o condi�ie ex-ante pentru eficien�a exerci�iului 
bugetar 2014-2019. Competitivitatea trebuie să reprezinte blazonul României, iar produsele româneşti să fie 
considerate produse bune. 

A doua, Strategia de reindustrializare a �ării, are drept scop valorificarea poten�ialului industrial, corelarea 
acestuia cu resursele disponibile, cu for�a de muncă, cu fluxurile interna�ionale. Totodată, această strategie trebuie 
să consacre ideea de investi�ie românească în străinătate, având în vedere faptul că România are o moştenire 
industrială încă destul de consistentă şi un procent de reprezentare a industriei în PIB de circa 25%, care este mult 
peste media europeană şi peste reprezentarea altor �ări. 

Strategia de export, a treia din acest set, evaluează avantajele competitive şi comparative ale României. 
�ările europene trebuie să aibă o strategie comună privind deschiderea către ter�e pie�e, iar România trebuie să fie 
unul dintre statele care dau tonul în această privin�ă. 

Cea de-a patra, Strategia de inovare, are ca obiect cercetarea aplicată, inovarea, precum şi transferurile 
tehnologice. 

Cea de doua decizie politică importantă, la care doresc să fac referire, a fost discutată de către Consiliul 
European de săptămâna trecută şi are legătură cu un alt obiectiv fundamental al României, fără de care nu se poate 
dezvolta: absorbţia fondurilor europene.  

Astfel, preşedintele Jose Manuel Barroso a reiterat sprijinul Comisiei Europene pentru acordarea pentru 
România a unui sistem special de absorb�ie a fondurilor de coeziune disponibile în perioada 2007-2013, pe sistemul 
„n+3”, care va permite ţării noastre să beneficieze de un an în plus pentru absorb�ia fondurilor europene şi 
recuperarea blocajelor survenite între anii 2010-2011. 

Propunerea Comisiei va spori şansele României de a atinge un grad mai ridicat de absorb�ie a fondurilor 
europene, la finalul primului mecanism financiar multianual, fiind şi o măsură de compensa�ie pentru alocările 
financiare prevăzute pentru România în bugetul 2014-2020. 
 

Deputat, 
Erland Cocei 

 
*** 

 
În data de 5 martie a.c., am susţinut de la această tribună o declaraţie politică cu tema Energia verde – afacere 

pentru unii, povară pentru alţii! prin care am adus în atenţia opiniei publice problema certificatelor verzi şi a 
costurilor ridicate pe care consumatorii industriali şi mai ales cei casnici trebuie să le suporte în facturile la energie în 
contul şi pentru susţinerea acestor certificate, implicit a energiei regenerabile. 
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 Am menţionat atunci că România a transpus Directiva europeană ce reglementează energiile regenerabile 
prin Legea 220/2008, acordând ulterior subvenţii generoase pentru investiţiile din acest domeniu, comparativ cu alte 
state europene.  
 De asemenea, am solicitat intervenţia instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu pentru a reglementa această 
problemă în favoarea consumatorilor, mai ales a celor cu venituri modeste, a pensionarilor, atât de vulnerabili în faţa 
crizei economico-financiare care a afectat şi România începând cu anul 2009. 
 Mai mult, dezbaterea privind energia regenerabilă şi schemele de ajutor acordate pentru aceste investiţii are 
loc şi în Europa, figurând chiar pe agenda de lucru a Consiliului European întrunit săptămâna trecută la Bruxelles. 
Astfel, în contextul discuţiei privind politica europeană în domeniul energiei, preşedintele Comisiei Europene, Jose 
Manuel Barroso, a arătat pierderea de competitivitate a Europei în raport, în special, cu SUA, acolo unde preţurile 
energiei la gaze, în mod deosebit, au scăzut în ultimii ani, în timp ce, în Europa, toate preţurile din energie au crescut. 
 Ca atare, una dintre concluzii, care priveşte şi ţara noastră, are în vedere reeşalonarea subvenţiilor pentru 
producătorii de energie regenerabilă, concomitent cu reducerea facturilor la energie pentru populaţie. 

Este motivul pentru care solicit Guvernului României urgentarea adoptării acestei decizii şi modificarea 
legislaţiei în acord cu concluziile Consiliului European privind energia regenerabilă, astfel încât costurile rezultate să 
fie suportabile atât pentru zona de industrie, cât şi în facturile le energie pentru populaţie.  
 
 

Deputat, 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului  Constantin Niţă,  ministru delegat pentru Energie 
 

Transformarea Sucursalei Hidrocentrale Sebeş în punct de lucru  
în cadrul Sucursalei Hidrocentrale Sibiu 

 
Stimate domnule ministru, 
  

În ultima vreme în rândul specialiştilor din cadrul Sucursalei Hidroncetrale Sebeş există temerea că această 
unitate de producere a energie electrice va fi transformată în punct de lucru şi reorganizată în subordinea Sucursalei 
din Sibiu. 

În calitate de parlamentar de Alba cunosc realităţile acestei zone şi aş dori să vă prezint câteva argumente în 
sprijinul păstrării actualei forme de organizare a societăţii din Sebeş şi menţinerii unităţii ca sucursală în cadrul SC 
Hidroelectrica SA. 

Având o putere instalată de 346,50 MW, amenajarea complexă a răului Sebeş include 4 hidrocentrale dispuse 
în cascadă, o staţie de pompare şi două microhidrocentrale, prin care este valorficat potenţialul hidroenergetic a celor 
două râuri, Sebeş şi  Cugir. 

Totodată, Sucursala furnizează servicii tehnologice de sistem, energie electrică pentru consumatorii captivi, 
apă brută pentru sistemul microregional de alimentare cu apă a judeţului ( peste 60% din populaţia judeţului Alba 
este alimetată cu apă din aceste surse) şi asigură protecţie împotriva inundaţiilor pentru localităţile de pe cele două 
văi. 

Este important de precizat că tot efortul depus de-a lungul anilor pentru dezvoltarea acestei Sucursale, care a 
devenit competitivă pe piaţa de profil, costul unui MW apropiindu-se de 100 RON, se datorează unui managemnt 
eficient şi unei echipe de specialişti a cărei expertiză şi nivel de cunoştiinţe constituie un reper şi pentru alte sucursale 
Hidrolelectrica din ţară.  

Sucursala Hidroelectrica Sebeş reprezintă un pilon esenţial în arhitectura sistemului energetic naţional, luând 
parte la construirea  tradiţiei  în domeniul hidroenergetic din România  încă din 1972, dar şi ca urmare a legăturii 
strânse cu prof. Dorin Pavel-părintele hidroenergeticii româneşti- născut în Lancrăm, jud. Alba. 
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 De asemenea, eficienţa sucursalei este sporită şi de veniturile obţinute din serviciile tehnologice de sistem, pe 
cre aceasta le asigură prin CHE Gîlceag, CHE Şugag şi Sebeş Aval. 
 O analiză comparativă a situaţiei celor două societăţi, cea din Sebeş versus cea din Sibiu, ne relevă faptul că 
puterea instalată a SH Sibiu de 138,38 MW  este cu mult depăşită de puterea instalată la SH Sebeş, de 346,50 MW,  
iar costurile de producţie cât sunt la SH Sibiu se ridică la 190 lei/ MW comparativ cu  100 lei/MW  cât sunt la SH 
Sebeş. Investiţiile făcute  la sucursala din Sebeş au condus la poziţionarea acestei societăţi drept o verigă importantă 
în sistemul energetic, asigurând rezerva secundară de putere, realizând reglajul  automat frecvenţă-putere, servicii de 
reglare tensiune iar prin CHE Şugag ajută la restaurarea sistemului naţional în caz de repornire de la “0” a Sistemului 
Energetic Naţional. 
 Ţînând cont de cele expuse anterior se poate trage concluzia că desfiinţarea SH Sebeş şi transformarea într-
un punct de lucru  ar fi o eroare care ar afecta eficienţa sistemului energetic din zonă având şi un impact social 
negativ. 
 Având în vedere toate aceste argumente, vă rog, domnule ministru, să răspundeţi punctual la următoarele 
întrebări: 
1. Care sunt motivele pentru care s-ar justifica transformarea Sucursalei Hidroelectrica Sebeş în punct de lucru 
în subordinea Sucursalei Hidroelectrica Sibiu? 
2. Dacă această transformare va avea loc, ce se v-a întâmpla cu activele şi personalul acestei societăţi şi cum va 
afecta această reorganizare funcţionarea Sistemului Energetic Naţional? 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Dan Coriolan Simedru 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Corecţiile financiare aplicate de CE României pe programele europene  
şi implicaţiile acestora pentru judeţul Vaslui 

 
 

Recent, aţi furnizat mass-media o informaţie conform căreia, România trebuie să suporte corecţii financiare 
în valoare de aproape 700 de milioane de euro, din cauza neregulilor constatate în urma derulării unor proiecte care 
au beneficiat de sprijinul financiar al UE prin fondurile aferentei perioadei 2007-2013.  

Conform evaluărilor ministerului pe care îl conduceţi, cea mai mare parte a corecţiilor financiare a fost 
generată de un sistem defectuos de instituţii de evaluare, verificare şi contractare a achizitiilor publice efectuate de 
autoritatile locale în proiectele cu finanţare din fondurile europene. De asemenea, suntem la curent cu faptul că, 
împreună cu ANRMAP şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, analizaţi oportunitatea 
elaborării unui mecanism de standardizare şi simplificare a procedurilor de achiziţie, dar şi de responsabilizare a 
instituţiilor care verifică, certifică şi aprobă documentaţiile de atribuire a unor lucrări, astfel încât autorităţile locale să 
fie exonerate de orice posibilă vină în cazul unor corecţii financiare. Însă, până ce acest mecanism de standardizare a 
procedurilor de achiziţii publice va intra în funcţiune, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:  
• Care sunt programele operaţionale vizate de corecţiile financiare aplicate de autorităţile europene şi care sunt 
sumele care trebuie recuperate de la statul român pentru fiecare program? 
• Care este perioada de timp în care s-au produs aceste erori în evaluarea proiectelor de finanţare depuse de 
autorităţile locale, autorităţile responsabile politic şi/sau administrativ de aceste nereguli? 
• Ce măsuri vor fi implementate pentru sancţionarea şi/sau recuperarea sumelor pe care statul român le va 
achita în contul acestor corecţii financiare? 
• La nivelul ministerului dvs. există o situaţie cu autorităţile locale din judeţul Vaslui care vor trebui să suporte 
astfel de corecţii financiare? În cazul în care există, vă rugăm să ne-o furnizaţi ca anexă la răspunsul la prezenta 
întrebare parlamentară? 
• Ce măsuri compensatorii se pot lua pentru a ajuta autorităţile locale care se află în astfel de situaţii şi care 
oricum sunt subfinanţate în raport cu necesităţile lor? 
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În final, salutăm eforturile Ministerului Fondurilor Europene, în solidar cu Guvernul României, de a 
sensibiliza Comisia Europeană să propună un sistem special de absorbţie a fondurilor de coeziune pentru ţara noastră 
şi Slovacia pentru perioada 2007-2013 pe sistemul „n plus trei”, ceea ce înseamnă prelungirea perioadei în care pot fi 
depuse proiecte strategice - de exemplu, pentru a stimula competitivitatea IMM-urilor şi crearea de locuri de muncă 
pentru tineri.  
 

Deputat, 
Dan Bordeianu 

 
 

 
 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 

 
 

 Activitatea parlamentară 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (1) al articolului 3 din 

Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
încât şi această prestaţie socială să aibă o valoare cât mai apropiată de satisfacerea nevoilor actuale ale copilului. 

Conform Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, orice fiinţă umană ce are vârsta sub 18 ani este 
considerată copil, iar drepturile copilului trebuie privite ca drepturi ale omului. 

În prezent cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se acordă diferenţiat, astfel: 
a)0,4 ISR (200 lei) pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); 
b)0,084 ISR (42 lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 
alin. (3); 
c)0,168 ISR (84 lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform 
prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Scopul acestei iniţiative este de a majora nivelul alocaţiei de stat pentru copii pentru toţi copiii, astfel încât 
aceasta să fie în acord cu realităţile economice din prezent, având în vedere că nu şi-a modificat valoarea în ultimii 
ani şi, de asemenea, pentru a încuraja natalitatea. 
 Pentru a nu afecta bugetul actual aprobat pe anul 2013 propunem ca majorarea să fie aplicată începând cu 
anul 2014 astfel încât Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice să poată aloca sumele 
necesare aplicării acestei iniţiative legislative. 

Faţă de cele prezentate mai sus a fost elaborată prezenta propunere legislativă pe care o supunem spre 
dezbatere şi adoptare Parlamentului. 

 
INIŢIATOR: Deputat Claudia Boghicevici 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 16 - 2013 săptămâna 27 – 31 mai 2013  
 

82

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR   SENAT 
 

 
 

LEGE 
pentru modificarea alin (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Articol I. – Alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,  republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
 
Art. 3-  (1)Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în 
continuare ISR, după cum urmează: 
a) 0,6.ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); 
b) 0,15 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3); 
c) 0,3 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor 
art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Articolul II. Prevederile prezentei legi se aplică începând cu 1 ianuarie 2014. 
 
 
 
 
 
LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii*) - Republicare 
Forma sintetică la data 10-Apr-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. 

Art. 1 

(la data 17-Nov-2012 Art. 1 reglementat de Art. 4 din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 1 reglementat de Art. 1, alin. (1) din Norme Metodologice din 2008 ) 
(1)Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. 
(2)Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani. 
(3)Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile 
învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 1, alin. (3) reglementat de Art. 8 din Norme Metodologice din 2008 ) 
(4)Tinerii prevăzuţi la alin. (3) care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă 
din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. 

Art. 2 
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(la data 17-Nov-2012 Art. 2 reglementat de Art. 3, alin. (6) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 2 reglementat de Art. 1, alin. (2) din Norme Metodologice din 2008 ) 
Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în 
condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii. 

Art. 3 

(la data 17-Nov-2012 Art. 3 reglementat de Art. 7, alin. (3) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 3 reglementat de Art. 2 din Norme Metodologice din 2008 ) 

(1)Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în 
continuare ISR, după cum urmează: 
a)0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); 
b)0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3); 
c)0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor 
art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul. 
(3)Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar 
sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 4 

(la data 17-Nov-2012 Art. 4 reglementat de Art. 11 din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 4 reglementat de Art. 3, alin. (3) din Norme Metodologice din 2008 ) 
(1)Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, 
pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere 
şi educare.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 4, alin. (1) reglementat de Art. 3, alin. (2) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 4, alin. (1) reglementat de Art. 9 din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 4, alin. (1) reglementat de Art. 14, alin. (1) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 4, alin. (1) reglementat de Art. 14, alin. (3) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 4, alin. (1) reglementat de Art. 17 din Norme Metodologice din 2008 ) 
Copilul Reprezentantul legal Nr. 

cont 
Cod 

IBAN
Cuantumul 

alocaţiei 
- lei - 

Nr. 
crt. 

Numele Prenumele CNP Numele Prenumele CNP       
1.                   
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2.                   
3.                   

(2)Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial 
copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile 
legii.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 4, alin. (2) reglementat de Art. 14, alin. (1) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 4, alin. (2) reglementat de Art. 14, alin. (3) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 4, alin. (2) reglementat de Art. 17 din Norme Metodologice din 2008 ) 
(3)Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii 
se plăteşte numai în cont personal, în cuantumurile prevăzute la art. 3.  

(la data 28-Dec-2012 Art. 4, alin. (3) reglementat de Art. 6 din Norme Metodologice din 2008 ) 
Nr. 
crt. 

Copil Hotărârea 
comisiei 
pentru 

protecţia 
copilului 

Hotărârea 
instanţei 

judecătoreşti

Dispoziţia 
DGASPC

Reprezentantul legal 

  Numele Prenumele CNP Nr. Data Nr. Data Nr. Data Numele Prenumele CNP 

Nr. 
cont 

Cod 
IBAN

Banca/ 
sucursala

                                
                                
                                
Nr. 
crt. 

Copil Hotărârea 
comisiei 
pentru 

protecţia 
copilului 

Hotărârea 
instanţei 

judecătoreşti

Dispoziţia 
DGASPC

Reprezentantul legal Nr. 
cont 

Cod 
IBAN

Banca/ 
sucursala

  Numele Prenumele CNP Nr. Data Nr. Data Nr. Data Numele Prenumele CNP       
                                
                                
                                

Copil Hotărârea comisiei 
pentru protecţia 

copilului de 
modificare/încetare 

a măsurii 

Hotărârea instanţei 
judecătoreşti de 

modificare/încetare 
a măsurii 

Motivaţie Noul reprezentant 
legal 

CNPNr. 
crt. 

Numele Prenumele 

CNP 

Nr. Data Nr. Data   Numele Prenumele   
1.                       
2.                       
3.                       

(4)După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu 
încuviinţarea reprezentantului său legal. 

(5)Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. 
Procedura de plată se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi**). 
_______ 
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**) A se vedea nota de subsol de la art. 11. 
(6)Alocaţia de stat pentru copiii prevăzuţi la alin. (3) se virează în conturile personale deschise pentru aceştia de către 
conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv 
din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie generală, 
inclusiv pentru copiii încredinţaţi organismului privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. Sumele cu titlu de 
alocaţie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de 
către titular a vârstei de 14 ani alocaţia de stat poate fi plătită direct acestuia, cu încuviinţarea conducătorului direcţiei 
generale, sau, în funcţie de opţiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia până la 
împlinirea vârstei de 18 ani. 
(7)Alocaţia de stat plătită în condiţiile prevăzute la alin. (6) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei 
de 18 ani. 
(8)În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (3) sumele cu titlu de alocaţie de stat plătite conform alin. (6) se fac 
venit la bugetul de stat. 
(9)În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (3) măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, încetează sau se modifică, alocaţia de stat se va acorda potrivit 
situaţiei în care se află copilul. 
(10)În situaţia în care copiii prevăzuţi la alin. (9) sunt în întreţinerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura 
alternativă a tutelei ori măsura de protecţie specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, 
suma cu titlu de alocaţie de stat capitalizată în condiţiile alin. (6) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al 
copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecţia copilului. 
(11)După împlinirea de către copiii prevăzuţi la alin. (3) a vârstei de 18 ani, aceştia beneficiază de alocaţie de stat 
pentru copii în aceleaşi condiţii ca tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3). 

Art. 5 
(1)Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti comunică agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, situaţia privind copiii care au decedat.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 5, alin. (1) reglementat de Art. 7, alin. (2) din Norme Metodologice din 2008 ) 
(2)Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit 
în continuare inspectorat şcolar, transmite agenţiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situaţia 
centralizatoare privind elevii înscrişi în anul şcolar. Situaţia va cuprinde şi elevii înscrişi în unităţile de învăţământ 
private acreditate ori autorizate în condiţiile legii. 
(3)Pe parcursul anului şcolar, inspectoratele şcolare transmit lunar agenţiilor teritoriale situaţia privind tinerii care au 
împlinit vârsta de 18 ani şi care nu mai urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în 
condiţiile legii. 
(4)Pentru tinerii înscrişi în unităţile de învăţământ din subordinea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de 
specialitate, aceste unităţi de învăţământ au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale situaţiile prevăzute la alin. 
(2) şi (3). 

Art. 6 

(la data 17-Nov-2012 Art. 6 reglementat de Art. 20 din Norme Metodologice din 2008 ) 
(1)Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea 
condiţiilor de acordare a acestui drept. 
(2)Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3).  

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (2) reglementat de Art. 3, alin. (1) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (2) reglementat de Art. 3, alin. (4) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (2) reglementat de Art. 3, alin. (5) din Norme Metodologice din 2008 ) 
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(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (2) reglementat de Art. 3, alin. (7) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (2) reglementat de Art. 4, alin. (4) din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (2) reglementat de Art. 5 din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (2) reglementat de Art. 23 din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 28-Dec-2012 Art. 6, alin. (2) reglementat de Art. 7, alin. (1) din Norme Metodologice din 2008 ) 
părinte natural   
părinte adoptiv   
tutore   
curator   
persoană/familie de plasament   
asistent maternal   
persoană căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei   
părinte natural   
părinte adoptiv   
tutore   
curator   
persoană/familie de plasament   
asistent maternal   
persoană căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei   
părinte natural   
părinte adoptiv   
tutore   
curator   
persoană/familie de plasament   
asistent maternal   
persoană căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei   
părinte natural   
părinte adoptiv   
tutore   
curator   
persoană/familie de plasament   
asistent maternal   
persoană căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei   
copia certificatului de naştere al copilului   
copia actului de identitate a reprezentantului legal   
livretul de familie   
hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ   
hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei   
hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei   
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hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru proiecţia copilului 
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului 

  

dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului sau: după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de 
protecţie speciala a plasamentului în regim de urgenţă 

  

hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare 
emisă până la 31 decembrie 2004 

  

dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei   
actul de deces al unuia dintre părinţi   
certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul 
este declarat cu handicap 

  

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
copilului 

CNP - ul 
copilului 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal 

CNP - ul 
reprezentantului 

legal 

Adresa Data 
înregistrării 

cererii 

1.             
2.             
3.             

(3)După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său 
legal. 
(4)Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar 
plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (4) reglementat de Art. 10 din Norme Metodologice din 2008 ) 
(5)În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii 
se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. 
(6)Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite 
condiţiile de acordare.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (6) reglementat de Art. 16 din Norme Metodologice din 2008 ) 
(7)În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal, plata acesteia se 
suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat. 
Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul 
legal al copilului, care se înregistrează la agenţia teritorială.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 6, alin. (7) reglementat de Art. 14, alin. (2) din Norme Metodologice din 2008 ) 

Art. 7 

(la data 17-Nov-2012 Art. 7 reglementat de Art. 22 din Norme Metodologice din 2008 ) 

(la data 17-Nov-2012 Art. 7 reglementat de Art. 21 din Norme Metodologice din 2008 ) 
(1)Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice schimbare în 
privinţa componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea sau modificarea acordării 
drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în 
care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 7, alin. (1) reglementat de Art. 18 din Norme Metodologice din 2008 ) 
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(2)Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana 
juridică care a efectuat plata alocaţiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a 
încasat în mod necuvenit. 
(3)Decizia prin care se recuperează sumele încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile 
de la emitere. 
(4)Decizia de recuperare şi angajamentul de plată constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la 
data semnării. 

Art. 8 

(la data 17-Nov-2012 Art. 8 reglementat de Art. 21 din Norme Metodologice din 2008 ) 
Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor 
plătite necuvenit cu acest titlu. 

Art. 9 
Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează 
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 10 

(la data 17-Nov-2012 Art. 10 reglementat de Art. 15 din Norme Metodologice din 2008 ) 
(1)Fondurile pentru plata alocaţiei de stat pentru copii, precum şi pentru cheltuielile cu administrarea şi transmiterea 
drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
(2)Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card.  

(la data 17-Nov-2012 Art. 10, alin. (2) reglementat de Art. 19 din Norme Metodologice din 2008 ) 
(3)În cazul achitării drepturilor de alocaţie de stat în cont curent personal sau cont de card, agenţiile teritoriale 
efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. 
(4)Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit prin 
negociere, la nivel teritorial, între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare. 

Art. 11 
În aplicarea prezentei legi, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a drepturilor, se emit 
norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului***). 
_______ 
***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de 
stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 12 
iunie 2008. 

Art. 12 

(1)Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I****). 
_______ 
****) Legea nr. 61/1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993. 

(2)La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 1-17, art. 28-30 şi anexa din Decretul nr. 
410/1985*****) privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi 
copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
_______ 
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*****) Decretul nr. 410/1985 privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu 
mai mulţi copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, publicată în Buletinul Oficial nr. 
76 din 26 decembrie 1985, a fost abrogat prin Legea nr. 7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 13 ianuarie 1998. 
-****- 
______ 
*) Republicată în temeiul art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 166/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
Legea nr. 61/1993 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 767 din data de 14 noiembrie 2012 
 
Forma sintetică la data 10-Apr-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. 
 
--- Art. 12, alin. (2) --- Legea 61/1993, M.Of. 767 din 14-noi-2012 forma sintetica la data 10-Apr-2013 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect modificarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, în sensul declarării 
zilelor de sărbătoare legală ca zile lucrătoare pentru societăţile comerciale private ce au ca domeniu de activitate, 
conform Codului CAEN 4776, comerţul cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al 
animalelor de companie şi a hranei pentru aceasta, în magazine specializate. 

Întrucât  în zilele de 15 august – Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, prima 
şi a doua zi de Rusalii, fiind zile onomastice şi totodată prilej pentru oameni de a oferi flori, aceştia reprezentând 
clienţii societăţilor ce au ca obiect de activitate desfacerea şi vânzarea de flori, este normal ca acestea să-şi poată 
desfăşura activitatea legal, realizând astfel venituri mai mari şi totodată plătind impozit mai mare statului. Conform 
Codului bunelor maniere şi vizitele constituie împrejurări în care oamenii merg cu flori, iar Anul Nou, 1 şi 2 ianuarie, 
Crăciunul sau sărbătoarile Pascale, sunt bune ocazii pentru a petrece alături de prieteni ori familie. 

De asemenea, în zilele declarate sărbători legale, intervin şi evenimente nedorite precum înmormântările 
pentru care se apelează în vederea confecţionărilor de jerbe, coroane de flori. Deoarece acestea nu suferă amânare, 
trebuie executate când este cerere pentru a elimina riscul pierderii clienţilor şi diminuarea veniturilor. 

Din aceste motive înaintez spre dezbatere şi adoptare Parlamentului României, prezenta propunere 
legislativă. 

 
INIŢIATOR, 
BODE LUCIAN -NICOLAE 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR        SENAT 
 
 

LEGE 
 

privind modificarea LEGII nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii. 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 

Articol unic: Legea nr 53 din 24 ianuarie 2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1. După articolul 136 se introduce un articol nou, articolul 136¹, cu următorul conţinut: 
 
Art. 136¹- „Prevederile art. 134 nu se aplică pentru locurile de muncă ce au ca domeniu de activitate comerţul cu 
amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru 
acestea, în magazine specializate.” 
 

2. Alineatul (1) al articolului 137 se modifică şi se completează cu următorul conţinut: 
 
Alin. (1) – salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 135, precum şi la locurile de muncă 

prevăzute la art. 136 şi art. 136¹, li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. 
 

Această lege a fost  adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE                                                  PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR                                            SENATULUI 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei a fost emisă şi aprobată de Parlamentul României în 

contextul concluziilor Raportului Comisiei Europene cu privire la progresele înregistrate de România în cadrul 
procesului de aderare la Uniunea Europeană şi a vizat, la acea dată, reformarea procedurii de reorganizare judiciară şi 
a falimentului, având în vedere necesitatea prevederii unor mecanisme eficiente pentru ieşirea de pe piaţă a 
operatorilor economici.  

România însă este una dintre puţinele ţări europene unde nu există legislaţie privind insolvenţa persoanelor 
fizice, care nu beneficiază de nicio formă de protecţie in faţa creditorilor odată ce ajung în situaţia de a nu-şi mai 
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putea onora obligaţiile financiare. România nu oferă debitorilor persoane fizice opţiunea de restructurare a datoriilor 
printr-o procedură de faliment supravegheată judiciar. 

În ceea ce priveşte debitorii persoane fizice, sistemul legislativ actual permite creditorilor urmărirea acestora 
pentru sumele datorate până la sfârşitul vieţii. Acest fapt nu conduce însă şi la recuperarea datoriilor. Astfel, nu 
putem vorbi nici despre evitarea pierderilor şi nici despre protecţia debitorilor. 

Falimentul personal presupune lichidarea activelor debitorului falimentar şi o perioadă în care acesta este 
privat de anumite drepturi, cum ar fi ocuparea unei funcţii de conducere, posibilitatea de a avea un cont bancar sau 
cea de a lua împrumuturi. Scopul declarării falimentului este acela de a obţine ştergerea datoriilor care nu pot fi 
acoperite din cauza situaţiei în care se află debitorul. 

 Insolvenţa persoanelor fizice trebuie să facă obiectul şi să fie parte a normelor legale în vigoare, impunându-
se cu necesitate în condiţiile actualei crize economice. 

Sunt necesare prevederi precise şi clare privind procedura insolvenţei în cazul debitorilor persoane fizice 
pentru a veni în sprijinul acelora de bună-credinţă, care, independent de voinţa lor (ex. şomaj), ajung în situaţia de a fi 
executaţi de către creditori în condiţiile unei proceduri fără sfârşit care implică alte costuri şi care nu oferă nicio 
garanţie băncii de a-şi recupera sumele în întregul lor.  

Inexistenţa unor prevederi privind falimentul personal reprezintă un impediment major într-o perioadă în care 
o parte însemnată a oamenilor sunt în incapacitatea de a achita ratele aferente creditelor ipotecare sau de consum. 

Nu putem promova prevederi care permit ca legea să fie folosită ca un instrument împotriva creditorilor, dar 
nici nu putem îngrădi dreptul cetăţeanului român de a-şi recâştiga viabilitatea financiară, mai ales în condiţiile 
absenţei responsabilităţii în situaţiile de supraîndatorare şi având în vedere că nimeni nu poate lua mai mult decât 
există. 

 
Prezenta propunere legislativă reglementează expres aplicarea procedurii simplificate în cazul debitorilor 

persoane fizice, competenţa judecătoriei în cazul intrării în faliment a persoanei fizice, precum şi instanţa de apel 
pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic în cazul în care debitorii sunt persoane fizice. 

De asemenea, iniţiativa legislativă prevede măsuri dispuse de judecătorul-sindic menite să ofere informarea 
şi protecţia creditorilor, dar şi măsuri de protecţie a debitorilor în sensul asigurării unei existenţe minimale. 

Falimentul personal poate corecta greşelile celor care au dat credite în stil "hit and run" doar pentru a încasa 
un comision. Falimentul personal poate forţa băncile să fie mult mai atente la standardele de creditare iar bulele de 
active generate de creditarea iresponsabilă să se spargă mai repede. 

Faţă de cele prezentate, vă supunem spre dezbatere şi aprobare prezenta propunere legislativă. 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                             SENAT 

 

 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 

 procedura insolvenţei  
 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 16 - 2013 săptămâna 27 – 31 mai 2013  
 

92

Art. I – Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează dupa cum urmează: 
 

1. Litera a) a alineatului (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„a) persoane fizice;”  
2. Alineatul 1 al articolului 6 se completează şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia apelului prevăzut la art. 8, sunt de competenţa: 
a) judecătoriei în a cărei circumscripţie domiciliază debitorul persoană fizică; 
b) tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul, pentru toate celelalte cazuri. Dacă în 

cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă sau un complet specializat de insolvenţă, 
acesteia/acestuia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege .”  

 
3. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic în temeiul art. 11 va fi tribunalul în 

cazul în care debitorii sunt persoane fizice, respectiv Curtea de apel pentru toate celelate cazuri. Hotărârile 
tribunalului, respectiv curţii de apel, sunt definitive.” 

 
4. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Apelul va fi judecat de complete specializate, de urgenţă. Citarea părţilor în apel şi comunicarea deciziilor 

pronunţate se fac potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Instanţele judecătoreşti vor transmite actele de 
procedură în cauză, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În vederea soluţionării 
apelului, se trimit la tribunal, respectiv curtea de apel, în copie certificată, de grefierul-şef al instanţei competente, 
numai actele care interesează soluţionarea căii de atac, selectate de judecătorul-sindic. În cazul în care instanţa de 
apel consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere părţilor interesate să le depună în copie 
certificată .” 

 
5. Alineatul (6) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(6) Tribunalul, respectiv curtea de apel, învestite cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii 

judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, admiţând apelul, va anula 
hotărârea şi va trimite cauza judecătorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenţei.” 

 
6. La art. 107, după alineatul (2), se introduc patru alineate noi, (21), (22), (23) şi (24), cu următorul cuprins: 
 
„(21) În cazul în care debitorul este persoană fizică, prin hotărârea prin care se decide intrarea în 

faliment, judecătorul-sindic va dispune: 
a) ridicarea dreptului de administrare al averii de către debitor; 
b) ridicarea dreptului de administrare de către debitor a oricărei persoane juridice, precum şi 

ridicarea dreptului de a acţiona ca fiduciar; 
c) partea din patrimoniul personal al debitorului, precum şi cea din patrimoniul de afectaţiune al 

exercitării profesiei de către debitor, care nu va putea fi vândută pentru acoperirea datoriilor, conform 
prevederilor alin. (22); 

d) înscrierea în cazierul judiciar al debitorului a menţiunii “falit”, data înscrisă urmând a fi data 
pronunţării hotărârii cu privire la intrarea în faliment. 

 
(22) Bunurile care nu pot fi supuse vânzării în cadrul procedurii de faliment şi care rămân în 

proprietatea debitorului sunt următoarele: 
a) bunurile de uz casnic, în cantităţi rezonabile, necesare pentru traiul zilnic al debitorului şi 

familiei acestuia. Prin bunuri de uz caznic se înţelege mobilier, veselă, îmbrăcăminte, încălţăminte şi altele 
asemenea. Nu sunt bunuri de uz caznic bijuteriile, ceasurile, tablourile, mobilierul sau orice alte obiecte de 
artă cu o valoare semnificativă; 

b) bunurile şi echipamentele strict necesare desfăşurării unei activităţi profesionale aducătoare de 
venituri suficiente traiului zilnic al debitorului şi familiei acestuia. 
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(23) În cazul în care locuinţa la care domiciliază debitorul este vândută în cadrul procedurii de faliment, 
debitorul va primi, cu prioritate faţă de creditori, o sumă suficientă pentru a acoperi cheltuielile rezonabile de 
mutare într-o locuinţă convenabilă în înţelesul Legii locuinţei nr. 114/1996 , precum şi chiria şi cheltuielile de 
întreţinere ale unei astfel de locuinţe, pentru o perioadă de 6 luni.  

 
(24) Menţiunea “falit” din cazierul judiciar va putea fi ştearsă, la cererea debitorului, după cum 

urmează: 
a) în cazul în care debitorul nu a comis infracţiunile de bancrută simplă, bancrută frauduloasă 

sau gestiune frauduloasă, iar debitul a fost acoperit în procedura de faliment în proporţie de cel puţin 75% 
sau dacă debitele neacoperite nu depăşesc echivalentul a 10.000 Euro, calculat la cursul BNR din data 
închiderii procedurii de faliment, după 3 ani de la data închiderii procedurii de faliment; 

b) în cazul în care debitorul nu a comis infracţiunile de bancruta simplă, bancrută frauduloasă 
sau gestiune frauduloasă, iar debitul a fost acoperit în procedura de faliment în proporţie de cel puţin 50% 
sau dacă debitele neacoperite nu depăşesc echivalentul a 20.000 Euro, calculat la cursul BNR din data 
închiderii procedurii de faliment, după 5 ani de la data închiderii procedurii de faliment; 

c) în toate celelalte cazuri, după 7 ani de la data închiderii procedurii de faliment.” 
 
 
Art. II - În cuprinsul art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1¹), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), (1¹) şi (2), art. 31 alin. (3), 

art. 59 alin. (6), art. 64 alin. (1), art. 66 alin. (3), art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1), art. 106 alin. (1), art. 
122 alin. (2) şi art. 129 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, termenul „tribunal” se 
înlocuieşte cu expresia „instanţă competentă”.   

 
 
 

*** 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Lista pacienţilor uitaţi de ministrul Sănătăţii se măreşte de la o zi la alta 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
După ce Ministerul Sănătăţii a sistat finanţarea necesară acordării asistenţei medicale dentare, a generat criza 

citostaticelor, superficial rezolvată la acest moment, a tăiat fondurile destinate prevenirii mortalităţii infantile, acum, 
a venit rândul pacienţilor cu HIV/SIDA să suporte măsurile de neînţeles luate de Ministrul Sănătăţii, domnul Eugen 
Nicolăescu. În luna mai a.c., Ministerul Sănătăţii a redus bugetul pentru tratamentul pacienţilor cu HIV/SIDA. 

În continuare, voi recurge la un exemplu concret din municipiul Iaşi. Astfel, în luna mai, pentru cei 1.331 de 
pacienţi cu HIV/SIDA, Spitalul de Boli Infecţioase a primit doar 40% din bugetul alocat în martie. S-a primit o filă 
de buget de 280.000 lei, faţă de suma de 750.000 lei alocată în luna aprilie. Predictibilitatea conducerii acestui spital 
a întâmpinat deocamdată criza ce putea lua naştere ca urmare a acestei decizii, deoarece spitalul a dispus de o rezervă 
de medicamente. Acest stoc se va epuiza la mijlocul lunii iunie a.c. Va fi interesant însă să vedem ce se va întâmpla 
de acum încolo, în condiţiile în care achiziţionarea medicamentelor se va face centralizat, la Ministerul Sănătăţii. 
După cum am mai susţinut, achiziţia centralizată va fi un proces de durată, în dezavantajul pacienţilor. În timp ce 
Ministerul se pregăteşte de achiziţii centralizate, spitalele deja se confruntă cu probleme în asigurarea tratamentului.  

În aceste condiţii, riscul pentru pacienţii cu HIV/SIDA este să nu li se poată asigura toată schema terapeutică. 
După cum ştim, sincopele mai mari de patru-şase săptămâni în cazul acestui tip de tratament duc la dezvoltarea 
rezistenţei virusului, iar un test pentru determinarea rezistenţei virsului se ridică la costuri de câteva sute de euro. Este 
lesne de înţeles că reluarea tratamentului presupune terapii mai costisitoare. Oare domnul Nicolăescu are în vedere 
aceste lucruri? Măsurile luate de dumneavoastră azi, domnule Ministru, costă mai mult de mâine şi se traduc în 
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degradarea stării de sănătate a acestor pacienţi, ireversibilă uneori, dar şi costuri financiare mai mari pentru reluarea 
tratamentului.  

Atrag atenţia Ministrului Sănătăţii că, acaparat fiind de jocul politic alambicat, pierde din vedere lucruri cu 
adevărat importante pentru sistemul sanitar românesc şi pentru sănătatea românilor. Pe de altă parte, doresc să îi spun 
domniei sale că se înşală amarnic dacă consideră că toate aceste tăieri de fonduri, uneori vitale pentru sănătatea 
românilor, vor duce la îmbunătăţirea situaţiei economice şi financiare a României. În ritmul impus de dumneavoastră 
prin decizii halucinante succesive, sigur vom ajunge în curând o societate morbidă şi, puţin probabil, cu o economie 
care să duduie. Oare acesta să fie scopul guvernării USL?! Şubrezirea sănătăţii românilor şi pseudoeconomii la 
bugetul de stat? 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
1 Decembrie Ziua Naţională a Românilor 

 
Stimaţi colegi, 

  Prin declaraţia politică de astăzi doresc să aduc un argument în plus importanţei pe care o are data de 1 
decembrie pentru istoria noastră naţională. Ziua naţională se sărbătoreşte o singură dată şi este pentru noi românii 
ziua de 1 Decembrie. 
 Stimaţi colegi, permiteţi-mi să vă reamintesc semnificaţia acestei zile în istoria naţională. La data de 1 
Decembrie 1918 a avut loc unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Unirea de la 1 
Decembrie reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor 
graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România. 

1 decembrie este adoptată ca zi naţională a României în 1990. La această dată în anul 1918 Marea Adunare 
de la Alba-Iulia constituită din 1228 de delegaţi şi susţinută de 100.000 de persoane, adoptă o rezoluţie care 
consfinţeşte unirea tuturor românilor din Transilvania şi Banat cu România, creându-se un singur stat naţional.  

Pentru nostalgicii regalităţii şi a unor vremuri de mult apuse doresc să le reaminesc articolul 1, alin.(2) din 
Constituţie care specifică următoarele: „Forma de guvenământ a statului român este republica”.  

Nu neg importanţa zilei de 10 Mai pentru istoria Românei care, alături de zilele de 1 Decembrie 1918, 24 
Ianurie 1859 şi 22 Decembrie 1989 reprezintă unul din reperele statului român mondern. Dar, în acelaşi timp să nu 
uităm că 9 mai 1877 este ziua în care a avut loc sesiunea solemnă a Adunării Deputaţilor, care proclama 
independenţa de stat a României.  

Ziua de 10 Mai are o semnificaţie multiplă. În primul rând, Independenţa României a fost consfinţită şi a 
devenit publică la 10 mai 1877 prin proclamaţia principelui Carol I. În ziua de 10 mai 1877 s-a realizat practic unirea 
Principatelor cu Dobrogea. De asemeni, 10 mai 1866 este ziua urcării în scaunul domnesc a principelui Carol I. Tot 
în data de 10 Mai 1881 Carol I a devenit rege, ţara nostră devenind regat.  

Desigur, între aceste date cea mai semnificativă este cea a declarării independenţei “ absolute”, a “ deslipirii 
cu totul şi pentru totdeauna de Turcia”. 

Am susţinut şi susţin în continuare declararea zilei de 10 Mai – Ziua Independenţei ca zi de sărbătoare 
naţională, fără a contrazice textul constituţional care la articolul 12, alin.(2) simboluri naţionale prevede următoarele: 
„Ziua Naţională a României este 1 Decembrie”.  
 Vă mulţumesc 

 
Deputat, 

Clement Negruţ 
 

*** 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 16 - 2013 săptămâna 27 – 31 mai 2013  
 

95

 
Câteva consideraţii asupra creanţelor Rompetrol 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 Săptămâna trecută, mai precis în ziua de marţi, 21 mai 2013, Camera Depuţilor a adoptat, cu majoritatea 
zdrobitoare de care dispune, proiectul de lege pentru aprobarea memorandului de „înţelegere” dintre Victor Ponta şi 
compania Rompetrol care are un singur rol: stingerea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data 
intrării în vigoare a acestei legi. 
 Denumirea legii este tehnică şi abstractă, aşa că pentru cei mai mulţi dintre români ea nu înseamnă foarte 
mult. De aceea mă simt dator să fac cunoscut tuturor cetăţenilor faptul că, Victor Ponta şi guvernul condus de acesta 
au şters cu buretele o datorie uriaşă pe care compania petrolieră o avea nu către Victor Ponta, ci către români. Sunt 
bani datoraţi către bugetul de stat consolidat al României şi care, în această perioadă dificilă ar fi ajutat extrem de 
mult pe noi toţi să putem finanţa politici economice şi sociale de care fiecare român are atâta nevoie. 
 Stimaţi colegi. 
 Încă din primele zile de când a preluat guvernarea USL se vaită de greaua moştenire financiară pe care a 
lăsat-o PDL. Greaua moştenire pe care a lăsat-o PDL aş vrea să o avem şi noi când vom veni la guvernare. Greaua 
moştenire lăsată de PDL s-a tradus într-o economie scăpată de criza economică, stabilă, cu deficite bugetare 
gestionabile, cu o creştere economică consistentă şi cu o rezervă în trezorerie de peste 5 miliarde de euro.  
 Ce au făcut specialiştii USL cu greaua moştenire!? Au zdruncinat puternic stabilitatea macroeconomică în 
anul 2012, au măcelărit investiţiile, au redus creşterea economică la marja de eroare a calculelor statistice, iar despre 
rezerva bugetară nu mai vorbeşte nimeni, pentru că ea a fost cheltuită pentru a umple gurile flămânde ale clientelei de 
partid.  

Incapacitatea USL de a guverna ţara nu mai trebuie spusă. Ea a fost deja demonstrată! Mai mult, dincolo de 
incompetenţă pot vorbi fără echivoc şi de rea credinţă şi asta, doar dacă fac referire numai la creanţele Rompetrol, 
cifrate la peste 600 milioane de dolari, creanţă ştearsă ca şi cum nu ar fi fost! Şi, aşa cum de fiecare dată am avertizat, 
pentru USL aceasta nu reprezintă decât „încălzirea” în aplicarea unor măsuri împotriva poporului român. 

În loc să se lupte să recupereze aceşti bani de la cei care-i datorează de drept, USL găseşte soluţiile cele mai 
nefericite pentru a alimenta bugetul de stat. Creşte taxele! Creşte impozitele! Cele mai simple, cele mai la îndemână 
şi cele mai proaste dintre deciziile fiscale posibile în perioadele economice grele!  

Dragi colegi. Chiar dacă în disciplina de partid militărească nu crâcniţi la gesturile antieconomice şi 
antisociale pe care le ia guvernul vostru, cred că măcar pentru un minut ar trebui să reflectaţi la faptul că nu Victor 
Ponta sau Crin Antonescu v-au trimis în Parlament, ci votul şi speranţele românilor. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ioan Bălan 

 
*** 

 
 Administraţia locală la mila baronilor locali şi a Guvernului 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 Ştim cu toţii că politica „lui Mischie” – „în pixul meu stau banii voştri”, patentată la începutul anilor 2000, 
sub guvernarea celui care cică ar fi încercat să se sinucidă şi nu a reuşit nici de la 20 de centimetri, a fost reinventată 
şi perfecţionată astăzi sub conducerea junelui Ponta şi sub atenta observaţie a noii generaţii de baroni locali ai USL.  

Banii publici distribuiţi către administraţiile locale pe ochi frumoşi şi numai în funcţie de slugărnicia 
primarului faţă de preşedintele consiliului judeţean sau faţă de şeful de la centru este deja o practică păguboasă în 
România, căreia îi cad pradă sute de primării şi sute de mii de români. 
 Ca reprezentant al cetăţenilor din judeţul Vrancea, nu pot să nu remarc că la nivelul judeţului meu 
administraţiile locale sunt puternic discriminate atunci când vine vorba despre alocarea resurselor financiare. Avem, 
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astfel, primării care huzuresc din banii publici, doar pentru că lustruiesc bombeurile lui Marian Oprişan şi primării 
extrem de sărace, care, deşi nu au capacitatea de a-şi asigura singure resursele pentru finanţarea cheltuielilor curente, 
sunt puternic ignorate atât de guvern, cât şi de şeful baronilor locali. Năruja, de pildă, o comună din judeţul meu, se 
apropie să intre în istoria românilor ca fiind prima primărie care va intra în faliment, asta din cauza noilor acte 
normative promovate de Victor Ponta. 
 Lucrurile ar putea fi foarte simplu rezolvate, dacă s-ar dori! Fie Victor Ponta şi-ar respecta promisiunile 
electorale şi ar achita măcar o parte din arieratele acumulate de administraţiile locale pentru investiţii, fie „jupânul” 
judeţului Vrancea ar trebui să arate vrâncenilor că toţi sunt cetăţeni români şi să nu-i mai împartă în USL-işti şi non-
USL-işti. 
 Dragi colegi. 
 Nu am fost niciodată de acord ca unei administraţii locale să-i fie tolerate risipa şi un volum 
supradimensionat al cheltuielilor curente. Însă nu poţi abandona primarii care se străduiesc din răsputeri să facă o 
viaţă mai bună semenilor lor.  

Nu poţi să-l îngenuchezi pe primarul care se străduieşte să-şi modernizeze comuna, să electrifice localitatea, 
să aducă apă potabilă şi canalizare, să scoată uliţele din noroi şi să igienizeze şcoala din sat. 
 Din nefericire pentru vrâncenii mei, modul de a face administraţie patentat de Dragnea în Teleorman şi 
adoptat de Oprişan în Vrancea, nu-i va conduce nici la dezvoltare şi nici la modernizare, ci îi va transforma pe toţi în 
cetăţeni-captivi ai partidului de guvernare şi depedenţi de „pixul lui Oprişan”. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Florin-Mihail Secară 

 
*** 

Alocaţiile copiilor trebuie mărite de la 1 ianuarie 2014 
 
Stimaţi colegi, 
 Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă vorbi despre alocaţia de stat pentru copii. 
Încă din campania electorală m-am arătat un susţinător al familiilor ce au copii şi am încurajat natalitatea. 

Cred cu tărie că împlinirea oricărei familii, a oricărei persoane o reprezintă copiii. 
Conform Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, orice fiinţă umană ce are vârsta sub 18 ani este 

considerată copil, iar drepturile copilului trebuie privite ca drepturi ale omului. 
În prezent cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se acordă diferenţiat, astfel: 

a)0,4 ISR (200 lei) pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); 
b)0,084 ISR (42 lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 
alin. (3); 
c)0,168 ISR (84 lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform 
prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Am depus la secretariatul Camerei Deputaţilor o iniţiativă legislativă ce are drept scop majorarea nivelul 
alocaţiei de stat pentru toţi copiii, astfel încât aceasta să fie în acord cu realităţile economice din prezent, având în 
vedere că nu şi-a modificat valoarea în ultimii ani şi, de asemenea, pentru a încuraja natalitatea. 
 Pentru a nu afecta bugetul actual aprobat pe anul 2013 propunem ca majorarea să fie aplicată începând cu 
anul 2014 astfel încât Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice să poată aloca sumele 
necesare aplicării acestei iniţiative legislative. 
 Stimaţi colegi, 
 Am încredere că Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice va fi de acord cu 
această iniţiativă legislativă, mai ales că vorbim de copii şi nu afectează bugetul Ministerului din acest an, el având 
aplicabilitate de anul viitor. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 
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*** 

 

Liberalizarea pieţei funciare în România  

România s-a obligat, prin Tratatul de aderare la U.E. să liberalizeze din 2014 piaţa funciară. Odată cu 
liberalizarea pieţei funciare, de la 1 ianuarie 2014, România va trebui să le permită străinilor cumpărarea de terenuri 
agricole. În prezent, străinii pot doar să se asocieze în firme locale şi astfel să exploateze terenurile româneşti. Pentru 
că până acum nu au apărut niciun fel de măsuri concrete care să limiteze accesul străinilor la terenurile româneşti, 
mai multe asociaţii de fermieri români susţin că pasivitatea Ministerului Agriculturii este de neînţeles, în condiţiile în 
care toate statele europene fac eforturi pentru a-şi proteja terenurile agricole în perspectiva preconizatei crize 
alimentare globale. Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a precizat, în acest sens, că niciun guvern, începând din 
2005 nu a luat vreo măsură pentru protejarea terenurilor agricole astfel încât să rămână în posesia românilor: “Din 
anul 2007, odată ce am devenit stat membru al U.E., societăţile care s-au înfiinţat în România de către străini au 
putut cumpăra terenuri agricole. Această chestiune se ştia încă din 2005, când s-a semnat tratatul de aderare, că se 
va liberaliza piaţa funciară. Vă reamintesc că până acum nu s-a luat nicio măsură de toate guvernele precedente”. 
Având în vedere cele declarate mai sus, îi reamintesc domnului ministru  faptul că nici actualul guvern nu face 
excepţie de la regulă. 

 Ministrul  Daniel Constantin a menţionat doar că se caută soluţii în perspectiva liberalizării pieţei. “Avem 
mai multe soluţii în vedere, care pornesc de la gajarea cu terenurile agricole, care să fie aplicată în 2013, şi alte 
măsuri care să intre în vigoare cu liberalizarea din 2014. Aceste măsuri pot însemna condiţionarea celor care vor să 
cumpere terenuri agricole de o experienţă în domeniul agriculturii în statul din care provin, o experienţă care să fie 
de trei - cinci ani, sau obligarea acestuia ca terenul respectiv să fie păstrat în zona agricolă”, a afirmat acesta.  

Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii la nivel naţional, în perioada 1998 – 2004 au existat 
solicitări pentru cumpărarea unei suprafeţe de 430.000 de hectare situate în extravilan şi au fost semnate 200.000 de 
contracte de vânzare-cumpărare. Tot mai multe federaţii ale producătorilor agricoli, anticipând momentul liberalizării 
pieţei terenurilor din România, susţin că străinii care vin să facă agricultură în România ar trebui să arendeze 
terenurile şi nu să le cumpere. Pentru ca implicarea străinilor să se rezume doar la arendare este nevoie însă de sprijin 
din partea Ministerului Agriculturii. Astfel, producătorii agricoli propun ca străinii care chiar vor să facă agricultură 
în România să poată arenda terenuri fără să fie însă şi proprietari pe acestea.  

Legislaţia le permite şi în prezent cetăţenilor străini să cumpere terenuri în România, însă prin intermediul 
firmelor înregistrate în România, care figurează ca persoane juridice şi care pot avea în posesie terenuri agricole. 
Astfel, s-a ajuns ca aproape zece procente din suprafaţa agricolă a României să fie controlată de străini, ţara noastră 
situându-se pe primul loc în Europa şi pe locul zece în lume după procentul de teren agricol deţinut de companii 
străine. Dacă vor să facă agricultură în România, străinii ar putea să arendeze terenuri, nu să fie proprietari. 
Arendarea terenurilor de către străini, fără posibilitatea acestora de a le cumpăra, nu ar contrazice directivele 
europene dacă fiecare stat are mecanisme de protecţie internă.  

La sfârşitul anului trecut ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, se lăuda că în 2013 va fi pregătită o 
agenţie, cel mai probabil Agenţia Domeniilor Statului, pentru a fi un fel jucător pe piaţa funciară şi care să dea aviz 
persoanelor fizice străine interesate de achiziţia de terenuri în România.  

Suntem la jumătatea anului 2013 şi până în prezent  în pofida acestor intenţii declarate şi asumate, încă nu s-a 
întreprins niciun demers concret pentru limitarea achiziţionării de teren de către străini după 1 ianuarie 2014.  

 
Deputat, 

Vasile Gudu 
 

*** 
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Campaniile media USL şi dragostea faţă de infractori! 

 
 

La puţin peste două decenii de democraţie, românii îşi iubesc cu pasiune infractorii! Atât de mult timp au fost 
umiliţi, batjocoriţi, furaţi şi ignoraţi, încât pedepsirea celor care se fac vinovaţi de astfel de fărădelegi este un fel de 
ofensă personală adusă cetăţeanului onest, plătitor de taxe şi impozite, împovărat de grija zilei de mâine, de umilinţa 
de la ghişeele instituţiilor, de lipsa aproape sfidătoare de oportunităţi şi de un viitor din ce în ce mai nesigur. Românii 
nu se mai gândesc la ei înşişi, la dramele personale, la falimentul sistemului de sănătate, la lipsa locurilor de muncă şi 
la anunţata criză politică şi socială în care îi adânceşte USL, ci plâng de mila celor care –iată – încep să plătească 
pentru faptele lor, graţie unor eforturi susţinute şi deloc simple de a elibera justiţia de sub jugul politic. 

Funcţionarea instituţiilor statului de drept este un obiectiv pe care clasa politică ar trebui să şi-l asume cu 
responsabilitate, ca o garanţie reală a funcţionării democraţiei şi a proiectării unui viitor în care dezvoltarea personală 
a fiecărui cetăţean să fie o realitate tangibilă. Funcţionarea instituţiilor, începând cu justiţia, este garanţia noastră că 
tendinţele manipulative ale unor lideri politici de a folosi puterea în interes personal  nu vor prejudicia drepturile 
fiecăruia dintre noi de a trăi într-o societate normală. Cu toate acestea, asistăm de ceva vreme la negarea acestor 
principii sănătoase şi normale într-o societate. Asistăm, de mai bine de un an, la distrugerea din temelii a tuturor 
valorilor instituite cu eforturi şi cu costuri politice.  

Mila faţă de infractori, creată prin pomparea de sume ameţitoare în campanii media absolut sfidătoare şi 
iresponsabile, este un sentiment artificial, cultivat cu grijă şi cu talent de noua putere politică din România. Mila faţă 
de infractori nu ascunde altceva decât încercările disperate ale unor indivizi dispreţuitori şi manipulativi, dar darnici 
faţă de liderii politici aflaţi astăzi la putere, de a scăpa definitiv cu faptele comise împotriva poporului român, prin 
distrugerea credibilităţii instituţiilor statului de drept. 

În timp ce românii sunt prinşi în vârtejul unor campanii absurde şi iresponsabile de victimizare publică a 
celor care se fac vinovaţi de dezastrul economiei naţionale de două decenii încoace, şansele de a trăi într-o societate 
normală se diminuează progresiv: robinetul fondurilor europene se închide, credibilitatea pe plan internaţional este 
ştirbită ireparabil, iar eşecurile privatizărilor şi incompeteţa guvernului ajung pe planul doi. Este o situaţie din care 
câştigă numai o gaşcă flămândă de putere şi de privilegii, care-şi face nestingherită mendrele, lovind cu sete în 
temelia statului de drept. Prin urmare, USL îşi protejează infractorii cu râuri de lacrimi, dar sfidează cu nesimţire şi 
neruşinare milioane de români pentru care ziua de mâine este o continuă necunoscută! 

 
Deputat, 

Iulian Vladu 
 

*** 
 

La umbra USL nici iarba nu creşte! 
 
 Începe să nu mai fie niciun secret pentru nimeni faptul că USL nu este altceva decât o adunătură de interese 
oneroase, departe de priorităţile şi nevoile reale ale oamenilor care i-au ales. Dincolo de ceea ce se întâmplă la nivel 
central, unde bătălia pe putere între PSD şi PNL va arunca România într-un nou haos politic şi social, la nivel local – 
spre exemplu în judeţul Dâmboviţa – se dau bătălii grele pentru accesul la banul public! 
 Adevărata miză a Uniunii Social Liberale nu a fost niciodată bunăstarea cetăţenului, care se concretizează în 
crearea de locuri de muncă şi investiţii, la care se adaugă disciplina financiară şi crearea de reguli economice 
sănătoase! Nici pe departe! Miza lor a fost accesul la banii publici, bani care se cheltuiesc discreţionar, pe contracte 
de încredinţare directă chiar către firme ale consilierilor judeţeni şi locali, bineînţeles prin interpuşi. 
 În oraşul Găeşti, nu se mai poate face curăţenie  decât folosind buldoexcavatorul unui consilier local, 
închiriat unei firme care are contract cu Primăria! Deszăpezirile, dar şi lucrările în cadrul proiectelor câştigate cu bani 
europeni din sudul judeţului Dâmboviţa se execută prin firma familiei unui consilier judeţean PSD. Lucrările de 
reabilitare a diverselor instituţii publice se acordă, direct, în limita legii, numai către rude, prieteni, acoliţi, afini şi 
trepăduşi, toţi cu inima şi eventual carnetul alături de bravul USL, apărătorul poporului asuprit! 
 Cam aceasta este politica aplicată la nivel local în judeţul Dâmboviţa, cu contracte de asistenţă juridică 
inventate, cu contracte de consultanţă sau de publicitate, toate date pe sprânceană politică, fără nici cel mai mic 
accent pe calitate sau profesionalism! 
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 Plânsul pe umărul poporului are un preţ! Lacrimile de crocodil de acum un an costă şi îi costă usturător tot pe 
cei care i-au ascultat şi le-au dat 70% majoritate în Parlamentul României. Pe cei care au crezut că o criză economică 
se poate traversa fără eforturi, pe cei care au crezut că au şansa unei vieţi mai bune, pe cei care au sperat în echitate 
socială şi în respectarea legii. Iată că, la numai câteva luni de la preluarea puterii, în Dâmboviţa banul public este 
cheltuit discreţionar, abuziv şi ineficient, întru mulţumirea activului de partid! În dezmăţul general creat, se 
degradează toate investiţiile în infrastructură începute în anii anteriori, iar proiectele mari, care ar fi putut crea locuri 
de muncă şi bunăstare, sunt abandonate şi îngropate. La umbra USL, nici iarba nu mai creşte, pentru că nu există nici 
viziune, nici bunăvoinţă şi nici profesionalism! Există numai interese şi bătălii pe banul public, într-o luptă absurdă şi 
departe, tot mai departe de cetăţean! 
 

Deputat, 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
 

Campaniile media USL şi dragostea faţă de infractori! 
 

 
La puţin peste două decenii de democraţie, românii îşi iubesc cu pasiune infractorii! Atât de mult timp au fost 

umiliţi, batjocoriţi, furaţi şi ignoraţi, încât pedepsirea celor care se fac vinovaţi de astfel de fărădelegi este un fel de 
ofensă personală adusă cetăţeanului onest, plătitor de taxe şi impozite, împovărat de grija zilei de mâine, de umilinţa 
de la ghişeele instituţiilor, de lipsa aproape sfidătoare de oportunităţi şi de un viitor din ce în ce mai nesigur. Românii 
nu se mai gândesc la ei înşişi, la dramele personale, la falimentul sistemului de sănătate, la lipsa locurilor de muncă şi 
la anunţata criză politică şi socială în care îi adânceşte USL, ci plâng de mila celor care –iată – încep să plătească 
pentru faptele lor, graţie unor eforturi susţinute şi deloc simple de a elibera justiţia de sub jugul politic. 

Funcţionarea instituţiilor statului de drept este un obiectiv pe care clasa politică ar trebui să şi-l asume cu 
responsabilitate, ca o garanţie reală a funcţionării democraţiei şi a proiectării unui viitor în care dezvoltarea personală 
a fiecărui cetăţean să fie o realitate tangibilă. Funcţionarea instituţiilor, începând cu justiţia, este garanţia noastră că 
tendinţele manipulative ale unor lideri politici de a folosi puterea în interes personal  nu vor prejudicia drepturile 
fiecăruia dintre noi de a trăi într-o societate normală. Cu toate acestea, asistăm de ceva vreme la negarea acestor 
principii sănătoase şi normale într-o societate. Asistăm, de mai bine de un an, la distrugerea din temelii a tuturor 
valorilor instituite cu eforturi şi cu costuri politice.  

Mila faţă de infractori, creată prin pomparea de sume ameţitoare în campanii media absolut sfidătoare şi 
iresponsabile, este un sentiment artificial, cultivat cu grijă şi cu talent de noua putere politică din România. Mila faţă 
de infractori nu ascunde altceva decât încercările disperate ale unor indivizi dispreţuitori şi manipulativi, dar darnici 
faţă de liderii politici aflaţi astăzi la putere, de a scăpa definitiv cu faptele comise împotriva poporului român, prin 
distrugerea credibilităţii instituţiilor statului de drept. 

În timp ce românii sunt prinşi în vârtejul unor campanii absurde şi iresponsabile de victimizare publică a 
celor care se fac vinovaţi de dezastrul economiei naţionale de două decenii încoace, şansele de a trăi într-o societate 
normală se diminuează progresiv: robinetul fondurilor europene se închide, credibilitatea pe plan internaţional este 
ştirbită ireparabil, iar eşecurile privatizărilor şi incompeteţa guvernului ajung pe planul doi. Este o situaţie din care 
câştigă numai o gaşcă flămândă de putere şi de privilegii, care-şi face nestingherită mendrele, lovind cu sete în 
temelia statului de drept. Prin urmare, USL îşi protejează infractorii cu râuri de lacrimi, dar sfidează cu nesimţire şi 
neruşinare milioane de români pentru care ziua de mâine este o continuă necunoscută! 

 
Deputat, 

Iulian Vladu 
 

*** 
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Moartea sistemului national de transplant, rezultatul  subfinantarii cronice a sanatatii 

 
 
Doamnelor si domnilor deputati, 

Desi 2013 este anul Romaniei in materie de transplant, asa dupa cum afirma recent domnul doctor Irinel 
Popescu, seful Clinicii de chirurgie si transplant hepatic Fundeni, fondurile alocate de Ministerul Sanatatii 
programului national s-au epuizat deja. Din nefericire, despre o suplimentare a acestora vom putea discuta cel mai 
devreme in luna iulie a acestui an, cand s-ar putea aproba, desi nu este o certitudine, o noua rectificare bugetara. Dar 
ce se va intampla pana atunci cu sutele de oameni, contribuabili, cetateni cu drepturi ai acestei tari, dar care au 
nenorocul de a suferi de boli grave, chiar incurabile? Va spun eu, doamnelor si domnilor colegi: pana atunci, aceste 
sute de romani cu boli deosebit de grave asteapta fie un binefacator filantrop cu posibilitati materiale, fie bani de la 
stat ca sa poată face un transplant in afara tarii, dar mai ales se roaga mai degraba la Dumnezeu.  

Dupa ce, ca urmare a campaniilor promovate in mass-media, numarul donatorilor a explodat ca niciodata, s-a 
ajuns inevitabil şi la problema banilor pentru sustinerea finantarii acestor programe. Cu toate ca medicii implicati 
direct in acest proces si care cunosc bine fenomenul sustin ca este pentru prima dată in douazeci de ani când simt in 
mod direct ca programul poate functiona la parametri cat de cat mai apropiati de necesitatile patologiei din tara 
noastra, iata, stimati colegi, ca nu sunt bani! Oficialii din Ministerul Sanatatii nu mai stiu pe unde sa scoata camasa, 
fapt e ca singura explicatie oferita este lipsa banilor, iar timpii de asteptare sunt motivati pe seama necesitatii 
coordonarii finantelor din sistem. Dureros, tragic chiar ! 

De ce, avand in vedere situatia dramatica o bolnavilor pusi sa astepte si pentru care trecerea unei singure zile 
poate fi fatala, nu s-a putut aproba o rectificare bugatara in primul semestru al acesti an? Cu lentoarea si dezinteresul 
deja cunoscute si care nu mai mira pe nimeni, Guvernul USL de abia pune in discutie la viitoarea rectificare aceasta 
situatie fara precedent! 
    Dar sa revenim la chestiuni concrete. Lista persoanelor care solicita, de exemplu, tratament pentru leucemie, 
transplant medular, fie pentru operatii care nu se fac in tara, este mult peste nivelul sumei alocate la finantare 
semestrial sau trimestrial. Situatia e de-a dreptul  ingrata pentru ca, din cauza subfinantarii sistemului de sanatate, 
medicii trebuie sa  ia decizii dure pe anumite alocari de tratamente. A cui este raspundereea ? A cui va fi raspunderea 
deceselor care se vor inregistra ? Oare, nu si a unor instituţii din sistemul medical care cheltuie banii fără justificare ? 
Sunt cazuri prezentate de massmedia : sunt unitati sanitare in care s-au cumparat materiale care stau in stocuri 
nefolosite, o suma foarte mare de bani s-a pierdut  pentru ca s-au achizitionat medicamente  expirate de la o firma 
« prietena », etc. La fel este situatia si cu lista medicamentelor compensate, care se afla in discutie pentru a fi 
revizuita total. Iar in tot acest timp, Ministerul Sanatatii analizeaza ! 
 Un lucru este clar : transplantul nu trebuie sa moara ! Ar fi  regretabil ca programul sa se opreasca din lipsa 
de finantare.  Ministerul Sanatatii, daca este cat de cat responsabil si nu criminal, trebuie sa gaseasca resurse pentru a 
acoperi finantarea suplimentara de care e nevoie. Sistemul medical trebuie eficientizat in ansamblul sau, fiindca acum 
el sufera de lipsa de competenta si de lipsa de coordonare.  Este oare posibil ca  oamenii care sunt coordonatori de 
transplant, adica aceia care fac legatura intre familiile indurerate care vor sa faca un gest umanitar si centrele de 
transplant,  sa lucreze de cinci luni fara bani pentru ca nu exista inca normele de acreditare ? Aici este clar vorba 
despre o lipsa  de eficienţa a sistemului.   Scopul pentru care a fost infiintata   agenţia  a fost acela de a  rezolva 
problemele legate de programul de transplant in Romania, inclusiv cele legate de elaborarea criteriilor de acreditare a 
centrelor de transplant, ori de salarizarea celor care se ocupa de identificarea potentialilor donatori, de convingerea 
familiilor acestora si de pastrarea organelor ce urmeaza a fi prelevate intr-o stare cat mai buna. In concluzie, e nevoie 
evident de o suplimentare a bugetului Ministerului sanatatii, pentru ca numarul de transplanturi a crescut evident. Si 
sunt convins ca  in timp, societatea romaneasca va  recupera acesti bani de pe urma vietilor salvate, oameni a caror 
putere de munca si daruire totala vor putea fi folosite cu succes pentru binele tuturor. 

Va multumesc. 
 

Deputat, 
Ioan  Oltean 

 
*** 
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USL către ieşeni: La revedere, Iaşi! 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi din USL, 
 

Un an de guvernare a metamorforzat complet modul în care alianţa din care faceţi parte îşi prezintă discursul 
politic. De la emisiunile televizate, unde nu era minut în care să nu promiteţi lapte şi miere, de la interviurile 
furtunoase, unde desfiinţaţi orice măsură luată de PDL şi unde demonstraţi cu pixul în mână cât de capabili sunt 
membrii USL şi câte soluţii au în mânecă şefii alianţei, astăzi, Guvernul dumneavoastră vorbeşte despre abordări 
responsabile ale actului de guvernare, prudente, care să servească intereselor imediate ale cetăţenilor, dar şi 
obiectivelor pe termen mediu şi lung ale societăţii româneşti. 

Strategia Guvernului pentru perioada 2014 – 2016 este plină de astfel de cuvinte şi abordări cuminţi, contrare 
comportamentului de dinaintea şi din timpul campaniilor electorale.  

Un aspect extrem de important care mi-a atras atenţia în cele 117 pagini ale strategiei este faptul că regiunea 
Moldovei şi, implicit judeţul Iaşi, pe care-l reprezint în Parlamentul României, nu există. 

În cuvinte frumoase şi bine alese, Guvernul explică milioanelor de votanţi din această regiune faptul că 
strategia prezentată nu se reduce la obiective şi măsuri sectoriale, ci conţine un proiect de societate menit să refacă 
spiritul comunitar şi că în acest sens, propune o bună guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi 
mândria de a trăi în ţara lor. 

Însă, din cele 23 de proiecte relevante pentru România nici unul nu se concretizează aici. Cu greu am găsit 
judeţul Iaşi, pentru care în toţi aceşti viitori ani de guvernare, se pare că nu există decât fonduri pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare la Spitalul de Obstetrică– Ginecologie ”Cuza Vodă”. Atât. 

Stimaţi colegi din USL, unde sunt autostrăzile, drumurile naţionale, judeţene şi comunale promise în 
campanie? Unde este aeroportul şi mai ales, unde sunt toate acele investiţiii promise din metru în metru în campaniile 
din teritoriu?  

Strategia pentru următorii ani de guvernare USL arată că Iaşul nu există şi nu contează din punctul de vedere 
al finanţărilor alocate, deşi bazinul votanţilor PSD este aici, cel puţin spus, semnificativ. 

Lista investiţiilor cuprinde începerea lucrărilor şi alocarea de fonduri necesare pentru 3 autostrăzi şi nici una 
nu este mult promisa autostradă Iaşi – Tg. Mureş. În schimb, vedem că vor aloca bani pentru lucrările la autostrăzile 
Bucureşti-Braşov, Orăştie-Sibiu, Lugoj-Deva, precum şi lărgirea a 4 benzi ale Centurii Bucureşti Sud, Magistralele 
IV şi V de metrou, la care se adaugă reabilitări de linii de cale ferată.   

Un mic exerciţiu de memorie ne readuce în prim plan programul de guvernare al USL, capitolul “Marile 
proiecte de investiţii 2013-2016”. Printre altele, menţionăm finalizarea autostrăzii Bucureşti-Arad necesară “pentru a 
lega România de Europa”, a autostrăzii Transilvania şi a tronsonului Braşov-Comarnic, demararea proiectului 
autostrăzii de Sud Bucureşti - Timişoara, a autostrăzii Vest-Est Târgu Mureş-Iaşi şi să finalizeze centura 
Bucureştiului, la profil de autostradă. Constatăm astăzi, că autostrada Iaşi – Tg. Mureş a fost uitată cu desăvârşire. 

Guvernul Ponta arată că opoziţia USL a fost bazată doar pe populism ieftin şi demagogie şi ca votanţii USL 
nu contează. Iaşul nu există pe harta USL, deşi aici, în campanie, au vărsat sacul cu promisiuni. 

Stimaţi colegi, să vă fie ruşine pentru modul în care “vă respectaţi” alegătorii şi pentru modul discriminatoriu 
în care trataţi un judeţ întreg. Roata se întoarce şi va veni momentul să explicaţi de ce aici nu aţi mişcat un pai şi de 
ce nu aţi făcut lucrurile promise în campanii, cu atâta patos şi dedicaţie! 

Alegătorii încă aşteaptă. 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 
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Insolvenţa Guvernului USL 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

La mai bine de un an de zile de când s-a schimbat ordinea politică, Ponta a realizat că este criză şi că 
primăriile nu mai au forţa necesară să facă faţă situaţiei financiare dificile. Aşa că, rapid, a căutat un proiect de lege 
făcut de fosta guvernare Boc, i-a schimbat numele şi şi-a pus propria-i semnătură, aşa cum îi stă bine unui premier 
obişnuit cu plagiatul.  

Proiectul minune, intrat în vigoare de vinerea trecută, păstrează forma dată de guvernarea anterioară şi pe 
care membrii PSD de la acea vreme au respins-o  ferm şi fără teama de a greşi, aşa cum au declarat la acel moment. 
Extrem de conservatori, membrii PSD au păstrat şi ideile criticate extrem de dur în opoziţie, uitând, de la putere, să 
aducă îmbunătăţirile şi modificările pe care le tot promovau atunci.  

Fără să se mai chinuie să mai şi gândească, astăzi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Ponta încalcă 
principiul autonomiei locale, permite aproape oricui să ceară insolvenţa unei primării, dar mai ales nu protejează 
mediul economic şi apără  primarii chiar dacă au administrat prost fondurile şi au dat dovadă de rea credinţă. 

Stimaţi colegi, Ordonanţa de Guvern privind criza financiară şi insolvenţa ridică semne serioase de întrebare 
şi are aspecte discutabile. În primul rând, nu pot să nu subliniez faptul că această ordonanţă încalcă flagrant principiul 
autonomiei locale, dat fiind faptul că  la intrarea în insolvenţă, administratorul judiciar preia controlul primăriei sau 
consiliului judeţean şi exercită temporar atribuţiile conferite de lege primarului sau preşedintelui CJ, în numele şi pe 
contul acestuia. 

În plus, conform ordonanţei, primăriile care au acumulat arierate pot să intre în insolvenţă pentru ca firmele 
care înregistrează creanţe faţă de administraţiile respective să-şi poată recupera datoriile fără să blocheze activitatea 
edililor. Nimic mai fals în această afirmaţie, stimaţi colegi. În spatele acestei iniţiative stă dorinţa de a camufla 
iresponsabilitatea unor primari care şi-au rezolvat proiectele edilitare pe banii firmelor constructoare pentru ca apoi 
să le trântească acestora uşa în nas. Datoriile vor fi eşalonate, în urma declanşării insolvenţei, pentru perioade de 5 – 
10 ani, decapitalizând astfel, şi poate chiar împingând spre faliment firmele trase în piept. La fel se va întâmpla şi în 
cazul băncilor.  

Un alt aspect care ridică semne serioase de întrebare este cel legat de condiţiile în care o primărie poate intra 
în insolvenţă. Acestea sunt minimale şi oferă şansa aproape fiecărui edil să ceară insolvenţa propriei localităţi, fără 
nici o sancţiune pentru acest lucru. În stare de insolvenţă, primarul sau preşedintele consiliului judeţean, a căror 
proastă gestionare a bugetului a dus la colapsul financiar, rămân în funcţii, luându-şi de pe cap responsabilitatea plăţii 
datoriilor, care cade în atribuţiile administratorului judiciar.  În plus, în ordonanţă nu se precizează nici ce se va 
întâmpla cu primăria respectivă dacă după trei ani nu iese din insolvenţă.  

Astfel că, stimaţi colegi, insolvenţa primăriilor în forma de astăzi nu este altceva decât cea mai mare ţeapă pe 
care Guvernul USL condus de Victor Ponta se pregăteşte să o tragă băncilor care au creditat unităţile administrativ-
teritoriale, firmelor care au lucrat la proiectele  administraţiilor locale,  dar mai ales, contribuabililor ai căror bani s-
au gestionat iresponsabil şi s-au dus pe apa sâmbetei. 

De la înălţimea celor 70 de procente, USL aruncă România în faliment. După un an de guverare USL, când 
nu s-a concretizat nici măcar 10 la sută din ce s-a promis, se poate constata că USL este la un pas de a-şi declara 
insolvenţa. Primăriile sunt doar primul pas. În cel mai scurt timp, Guvernul va face acelaşi lucru, intrarea sa în 
faliment fiind generată de incapacitatea de a face ceea ce promite.  

 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 
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Un argument imbatabil pentru  
"Suceava-capitală de regiune" 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Zilele acestea s-a desfăşurat cea de-a 34-a ediţie a prestigiosului Concurs Internaţional de Interpretare 

Instrumentală “LIRA de AUR”, cel mai longeviv concurs de acest gen din România.  
Cine spune Suceava spune şi Lira de Aur, cine se străduieşte să găsească branduri la Suceava, îl are imediat la 

îndemână pe acesta, incontestabil, autentic, definitoriu pentru şcoala suceveană, veridic prin personalităţile culturale 
şi muzicale care s-au impus ... plecând de la Suceava cu trofeul Lira de Aur.  

Mă încearcă mari emoţii, în fiecare an, la Liră. Am copilărit în atmosfera acestei competiţii care, precum 
Cerbul de Aur la Braşov, era un mare eveniment în primul rând pentru localnici, eveniment cultural dar şi monden, o 
şansă de afirmare a oamenilor locului în varii domenii.  Lira  a fost şi rămâne şansa marilor întâlniri la Suceava.  

Şi anul acesta, cel puţin în aceste câteva zile de festival, Suceava a fost o “capitală a artei româneşti şi 
internaţionale”, având în vedere că Lira de Aur a însemnat peste 100 de participanţi din peste 15 oraşe din România 
şi Republica Moldova, precum şi un juriu de prestigiu format din solişti şi profesori la importante universităţi, 
academii şi orchestre din Viena, Berna, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, condus de prof. univ. dr. Viorel 
Munteanu, compozitor, muzicolog, fost rector al  Universităţii de Arte “George Enescu” din Iaşi, cetăţean de onoare 
al municipiului Suceava. 

Îmi permit, Stimaţi Colegi, să Vă transmit astăzi unul din gândurile exprimate de prof. univ. dr. Viorel 
Munteanu, în deschiderea ediţiei din acest an a Festivalului: România întâi s-a dezvoltat muzical şi apoi economic.  

Şi din acest motiv, nu am ezitat să pun umărul la renaşterea Asociaţiei culturale Lira de Aur, promovând un 
concurs muzical a cărui reputaţie a rămas neîntinată de atâţia şi atâţia ani. Şi nu este usor, dimpotrivă, să rezişti în 
artă, să te lupţi pentru a convinge că merită să investim în talente, că suntem datori să susţinem o şcoală precum 
Colegiul Naţional de Artă "Ciprian Porumbescu" din Suceava, instituţie organizatoare a Festivalului.   

Şi de la acest pupitru, îi felicit pe profesorii organizatori şi îndrumători, pe toţi cei care au susţinut de-a lungul 
timpului Lira suceveană, le spun bravo artiştilor care au crezut în competiţia onestă şi de mare calitate de la Suceava 
şi bineînţeles, nu în ultimul rând, felicitări câştigătorilor acestei ediţii!  

Şi să nu uităm: în această perioadă a căutării de argumente pentru ca Suceava să fie capitala unei regiuni 
europene, îi invit pe Stimaţii Guvernanţi să vina la Suceava şi să constante, în direct, argumentele puternice de ordin 
cultural, istoric, geografic, academic, social, economic şi strategic pe care reşedinţa judeţului Suceava le are în 
susţinerea voinţei sucevenilor ca Suceava să fie centrul unei unităţi teritorial-administrative de tip regiune europeană, 
cu respectarea criteriilor şi standardelor Uniunii Europene.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
 Guvernul USL încurajează abandonul şcolar 

 
Este de notorietate faptul că Ministerul Educaţiei Naţionale nu a prevăzut în bugetul de stat suma necesară 

decontării transportului elevilor care studiază într-o altă localitate decât cea în care sunt domiciliaţi. Acest lucru 
înseamnă încălcarea legii cu consecinţe deosebit de grave: atentat  la posibilitatea elevilor de a avea acces la educaţie. 

Asistăm la un nou “complot” împotriva acestui popor? Educaţia reprezintă elementul esenţial în dezvoltarea 
oricăui stat şi în calea dezvoltării nu trebuie să apară niciun obstacol de natură să pună în pericol aceasta.  

Semnalul de alarmă al Consiliului Naţional al Elevilor în acest sens denotă un grad de politeţe de care nu sunt 
demni reprezentanţii ministerului. Nu este vorba doar de o “atitudine pasivă faţă de problemele sistemului 
educaţional preuniversitar”, ci de lipsa unor măsuri minimale luate la timp din cauza unei indiferenţe imposibil de 
tolerat. 
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Orice copil din această ţară trebuie să meargă la şcoală! În ce măsură conştientizează cei care conduc destinele 
educaţiei acest lucru?  Îmi permit să răspund retoric: există o dimensiune a consecinţelor? 

Nu este evident pentru noi toţi că una dintre cele mai importante urmări este abandonul şcolar? Prin Legea 
Educaţiei Naţionale România a făcut un prim pas în vederea remedierii acestei probleme din sistemul românesc de 
învăţământ. Dar fără respectarea legii şi în absenţa aplicării în mod echilibrat şi constant a unor măsuri adaptate 
mediului care se adresează, suntem în prezenţa unei realităţi dureroase. 

Investiţiile în educaţie oferă şansa fiecărei zile de mâine de a avea eficienţă. Imposibilitatea elevilor de a se 
deplasa dintr-o localitate în alta pentru a învăţa determină renunţarea la educaţie  care nu înseamnă altceva decât 
pierderea acestei şanse.  

Nu putem invoca la infinit lipsa banilor, costurile ridicate sau orice altă scuză declarativă. Când o ţară se află în 
situaţie de criză ar trebui să îşi investească prioritar puţinii bani pe care îi are în educaţie. Efectele pozitive vor fi 
evidente. 

Aşteptăm poziţia fermă a Ministerului Educaţiei Naţionale şi politici concrete pentru susţinerea învăţământului 
din România. 

Vă mulţumesc, 
Deputat, 

Dănuţ Culeţu 
 

*** 
 

Tun financiar şi manipulare marca Victor Ponta 
 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Marţi, 21 mai 2013, de ziua Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, USL şi-a găsit de cuviinţă să cinstească 

această mare sărbătoare a creştinilor adoptând proiectul de lege privind Memorandumul de înţelegere între statul 
român şi Rompetrol. 

Pe româneşte spus, România a renunţat la aproximativ 600 milioane de dolari în baza unei înţelegeri cel puţin 
ciudate şi total netransparente. Iar graba cu care s-a dispus analiza acestui proiect de lege în Parlamentul României – 
dezbaterea a avut loc numai în comisia de industrii, nu şi în cea de buget – finanţe a Camerei Deputaţilor – precum şi 
strategia mediatică folosită, adică de acoperire a acestui furt cu o serie de „scandaluri” de presă, care mai de care mai 
zgomotoase, gen condamnarea lui Gigi Becali sau scandalul ruperii USL, scandaluri care au „obligat” televiziunile de 
ştiri să se ocupe în exclusivitate de aceste informaţii şi aproape deloc de marele tun economico-financiar, m-au 
convins pe mine, un umil membru al Parlamentului, că în România marile „tunuri” economico-financiare, ca şi alte 
furturi marca USL, s-au făcut prin lege şi prin adoptarea lor în forul legislativ al ţării. 

Nu am cum să vă spun, stimaţi USL-işti, câte milioane de salarii şi milioane de pensii s-ar fi putut plăti din cei 
600 milioane de dolari şi pentru câţi ani, dar vă spun că, dacă  în Parlamentul României, cel mai înalt for de dezbatere 
politică şi legislativă, într-o ţară membră a UE şi NATO, continuăm şi la 23 de ani de la evenimentele din decembrie 
1989 să ne comportăm ca într-o ţară de mâna a treia, atunci este iminent faptul că generaţia actuală de politicieni 
tineri aflaţi la guvernare a ratat şansa de a-şi îndeplini misiunea, adică de a reda încrederea electoratului într-o clasă 
politică responsabilă şi conştientă de parcursul ei exclusiv european. 

Din păcate, domnule prim-ministru Ponta, dovediţi pe zi ce trece că nu sunteţi altceva decât un umil învăţăcel 
al lui Adrian Năstase. Şi, cum ce naşte din pisică şoareci mănâncă, românii care v-au votat în decembrie 2012 
trebuiau să realizeze că, sub mandatul dumneavoastră, tunurile PSD-ului din perioada guvernului Adrian Năstase, se 
vor repeta şi chiar la o scară mai mare. 

Închei prin a vă spune, stimaţi USL-işti, că din 21 mai 2013 retorica dumneavoastră, „plimbată” pe la toate 
posturile de televiziune şi prin toate ziarele, că nu mai sunt bani de salarii, de pensii, dar mai ales de investiţii în 
România, nu mai are acoperire faptică. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Tinel Gheorghe 
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*** 

 
 Victor Ponta dă la bogaţi şi ia de la săraci 

 
 
Nu întâmplător este titlul declaraţiei mele de astăzi, pentru că după cum bine îmi amintesc Victor Ponta şi ai săi 

promiteau bătându-se cu pumnii în piept că social-democraţia înseamnă să iei de la bogaţi şi să dai la săraci. 
Accepţiunea pe care Victor Ponta o dă astăzi social-democraţiei pare să se fi schimbat radical, atâta vreme cât 
săptămâna trecută a făcut un cadou minunat gigantului pentrochimic Kazmunaikaz, în valoare de nici mai mult, nici 
mai puţin de 660 milioane de dolari. 

Dacă Ponta şi Vosganian i-ar fi dat din propriul buzunar nu ar fi fost o mare problemă, însă cadoul oferit este 
din banii românilor. Peste 660 de milioane de dolari care ar fi putut şi ar fi trebuit să alimenteze bugetul de stat şi 
politicile guvernului au fost băgaţi în buzunarul unui trust bogat, care nu avea nevoie nici de milă şi nici de sprijin 
financiar din partea statului. Apoi dacă nici producătorii de petrol nu sunt profitabili în ziua de astăzi, apoi ce afacere 
mai poate fi considerată profitabilă. 

Într-un stil propriu şi inconfundabil, Victor Ponta a ascuns acest act normativ, care absolvă grupul Rompetrol 
de orice creanţă către cetăţenii români, într-un titlu pompos şi abstrat din care nici măcar specialiştii nu ar fi înţeles 
mare lucru dacă nu ar fi citit şi conţinutul acestui „Memorandum de înţelegere între statul român şi Grupul 
Rompetrol”. 

Singurul lucru cert din acest act normativ este cuvântul „înţelegere”, care pentru noi, românii, spune tot. Victor 
Ponta şi-a bătut joc de peste jumătate de miliard de euro, plângând însă pe la televiziuni de mila celor cu venituri 
reduse. 

Domnule Ponta. Aţi evaluat cât a plătit fiecare român pentru actul dumneavoastră? V-aţi gândit câte alocaţii 
pentru copii, câte pensii pentru persoanele cu dizabilităţi, câte burse şcolare sau câte programe de sănătate aţi fi 
finanţat cu aceşti bani? Nu v-aţi gândit şi nici nu v-a păsat vreun moment.  Este inutil să mai răspundem la astfel de 
întrebări, fiindcă aceşti bani nu vor mai fi plătiţi niciodată statului roman şi nici un cetăţean român nu va mai profita 
de ceea ce i se cuvine. 

Dragi colegi. Nu am nimic de reproşat Grupului Rompetrol. Nu acesta este vinovat. Când ţi se fac astfel de 
cadouri ar trebui să nu fii raţional să nu le accepţi. Eroarea şi artizanul “înţelegerii” este Victor Ponta, care îşi arogă 
ilegal dreptul de a se substitui statului român. Memorandumul promovat de Ponta are marea eroare materială încă din 
titlu, acolo unde ar fi trebuit să scrie “Memorandum de înţelegere între Victor Ponta şi Grupul Rompetrol”, pentru că 
cetăţenii români nu ar fi acceptat niciodată o astfel de soluţie. 

 
Deputat, 

Cezar Preda 
 

*** 
 

Poporul este suveran! 
 

Îngrijorat de anumite hotărâri ale majorităţii parlamentare exprimate prin voinţa senatului, am hotărât să 
susţin astăzi în faţa dumneavoastră, o declaraţie politică ce are ca subiect referendumul şi validarea lui. 

La fel cum am afirmat şi în titlu, în Constituţia României se spune hotărât că poporul este suveran. Dar 
poporul nu este neapărat majoritatea celor ce vin la vot, dar nici majoritatea celor ce plătesc taxe şi impozite, ci o 
mare parte a celor cu cetăţenia română, fie că locuiesc în interiorul graniţelor ţării, sau în afara lor. El întotdeauna se 
exprimă, nu prin fraze sofisticate, ci prin formulări hotărâte de da sau nu. 

Temeiul democraţiei şi anume luarea unei decizii, cu cel puţin jumătate din jumătatea necesară a celor cu 
drept de vot, este astăzi periclitat prin intenţia de confirmare a unui cvorum de 30%. Procentul este aleatoriu, de ce nu 
29% , sau 31%? Nu există justificare raţională, logică, democratică, sau istorică pentru acest procent. Este inadmisibil 
ca un număr restrâns de oameni să hotărască în numele tuturor  în chestiuni fundamentale, căci la aşa ceva se referă 
un referendum. 

Dincolo de consecinţele scandalului de vara trecută, şi dincolo de recomandările comisiei de la Veneţia, 
trebuie să ne gândim la implicaţiile pe termen lung a unei astfel de legi. Nu facem legi împotriva unei persoane! 
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Dacă revizuirea Constituţiei şi adoptarea faimosului proiect de regionalizare, vor avea dificultăţi în toamnă 
din cauza absenteismului la vot, trebuie găsită o soluţie de mobilizare, şi asta este datoria USL-ului, deoarece au fost 
creditaţi cu 2/3 din opţiunile electorale. Poporul în majoritatea lui şi-a pus baza în ei, pentru a rezolva implicit şi 
această problemă, pe lângă multe altele pe care au promis că le rezolvă. 

Constituţia este actul fundamental de organizare a unei societăţi moderne şi de aceea trebuie să fie pe deplin 
legitimă, ori legitimitatea nu se autorizează prin votul unei minorităţi. 

După revoluţie am acceptat cu toţii bucuroşi democraţia reprezentativă ca şi expresie a unui dictaturi a 
majorităţii. Observăm că avem al treilea act succesiv de dictatură a minorităţii. 
În 2008 PNL legiferează alegerea preşedinţilor de consilii judeţene din primul tur, indiferent de procentul câştigător. 
Ulterior PDL modifică legea alegerilor locale, instituind alegerea primarilor din primul tur, iar acum USL doreşte ca 
şi referendumul să se adopte printr-o prezenţă minoritară. 
Susţin cu hotărâre că exprimarea democratică şi legitimă a poporului suveran se face întotdeauna printr-o prezenţa la 
vot de cel puţin 50%, iar acest lucru trebuie să fie valabil la toate tipurile de alegeri ( inclusiv cele parlamentare ) şi 
referendumuri ( inclusiv cel de demitere ). 
Închei această declaraţie politică în speranţa că decidenţilor USL le va veni mintea de pe urmă şi vor reveni la 
expresiile bunului simţ. 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi 
 

Doresc să vă reamintesc că una dintre promisiunile guvernului USL, atunci când acesta a preluat puterea, se 
referea la privatizarea Combinatelor Arpechim Piteşti şi Oltchim Râmnicu-Vâlcea, această privatizare urmând să fie 
soluţia pentru salvarea a peste 3000 de locuri de muncă. 

Acum, la mai bine de un an de când guvernul „Uniunii Soluţiilor Lipsă” se află la conducerea ţării, această 
promisiune a rămas neonorată şi, mai mult decât atât, soarta celor două combinate pare să fie pecetluită. 

De la începutul anului 2013, angajaţii Combinatului Arpechim Piteşti protestează în stradă. Motivele pentru 
care au recurs la acest gest sunt cunoscute. Muncitorii de la Arpechim îşi revendică drepturile lor salariale şi sunt 
nemulţumiţi din cauza faptului că Ministerul Economiei nu a prezentat o strategie viabilă pentru salvarea locurilor de 
muncă de la Arpechim.  

Din păcate însă, după ce au fost minţiţi şi amăgiţi cu promisiuni în campania electorală de către USL, 
oamenii au fost anunţaţi că urmează disponibilizările, consorţiul de administratori judiciari  trimiţând  prin poştă 
pentru 327 de angajaţi ai Arpechim înştiinţările de încetare a contractelor de muncă. 

Această decizie a generat o stare de  nemulţumire generală din cauza faptului că autorităţile nu au prezentat 
criteriile de disponiblizare şi nici ce se va întâmpla cu persoanele rămase fără loc de muncă în viitor, întărindu-se idea 
că nu există un plan social. Starea de nesiguranţă şi incertitudine este accentuată deoarece, deşi li s-au promis salarii 
compensatorii, oamenilor nu li se exlică  în mod clar de unde vor veni banii pentru aceste plăţi. 

Angajaţii de la Arpechim au fost anunţaţi că vor pleca acasă, fără să li se comunice însă când vor primi banii 
pentru salariile compensatorii şi în ce cuantum, nici o sumă de bani nefiind precizată în înştiinţarea de 
disponibilizare.  Mai mult decât atât, liderii sindicali au precizat că unii salariati vor să conteste în instanţă programul 
de concedieri, deoarece ei cred că acest program este ilegal. 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Situaţia de la Arpechim Piteşti este una deosebit de gravă, iar răspunderea pentru  această criză socială şi 

economică din judeţul Argeş aparţine guvernului USL, care nu a tratat şi gestionat cu responsabilitate cazul 
Arpechim. 

Vă mulţumesc ! 
 

Deputat, 
Florin Cătălin Teodorescu 
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*** 

 
 

Ziua Mondială fără Tutun 
 
 

În 1987, Organizaţia Mondialã a Sãnãtãţii a declarat ziua de 31 mai drept „Ziua Mondială fără Tutun”, fiind 
serbatã, anual, în toatã lumea. Aceastã iniţiativã a fost luatã în dorinţa de a atrage atenţia asupra pericolului utilizării 
tutunului pentru societate, de a sublinia riscurile de sănătate asociate consumului de tutun, dar şi asupra importanţei 
de a formula politici pentru reducerea fumatului. 

La început, fumatul s-a rãspândit în combinaţie cu ceremoniile religioase, ca ofrande aduse zeitãţilor, în 
ritualuri de purificare. După explorările europene din Americi, acest obicei s-a răspândit cu repezitate în tot restul 
lumii, iar în tarile din Vechiul Continent acest viciu a fost considerat un nou tip de activitate socială şi o modalitate 
de consum a substanţelor farmaceutice care până în acel moment nu fusese cunoscut. 

Percepţiile culturale care învăluie fumatul au variat de-a lungul timpului, în functie de locuri, de concepţii 
spirituale, fiind perceput ca un obicei mai mult sau mai puţin sãnãtos. De relativ puţin timp, fumatul a început să fie 
privit într-o lumină negativă.  

Potrivit studiilor efectuate de Organizaţia Mondialã a Sãnãtãţii, consumul de tutun este cauza cea mai uşor de 
prevenit a deceselor la nivel mondial, ucigând, în prezent, 1 din 10 adulţi în întreaga lume. „Dacă nu luăm măsuri, 
epidemia (fumatului) va ucide peste 8 milioane de oameni anual până în 2030”, observă O.M.S.  

La nivel mondial, boli precum SIDA, TBC, accidente de circulatie, sinucideri şi crime sunt întrecute, ca şi 
cauze ale decesului, de cãtre fumat. Efectul nociv al fumatului este suportat într-o mãsurã mult mai mare de cãtre 
nefumãtori: doar 15 % din fumul de ţigarã este inhalat de cel care fumeazã, restul de 85% putând pãtrunde în 
plãmânii vecinilor. Consumul de tutun a fost asociat cu numeroase forme de cancer şi boli cardiovasculare şi 
respiratorii, cauzând mai multe probleme decât alcoolul, drogurile, hipertensiunea, excesul de greutate sau 
colesterolul mărit. 

Se apreciazã cã în secolul 20 tutunul a omorât circa 100 de milioane de oameni. Dacã se continua în acest 
ritm, în secolul 21 numãrul deceselor va ajunge la un miliard. 

Statisticile realizate pe teritoriul ţãrii noastre aratã o cifrã alarmantã: peste 33.000 de oameni mor anual din 
cauza fumatului, 70% dintre ei având vârsta între 35 şi 69 de ani.  

Conform sondajelor efectuate, deşi majoritatea cetãţenilor U.E. sprijinã luarea de mãsuri mai severe de luptã 
împotriva fumatului, aproape unul din trei europeni continuã sa fumeze, în ciuda faptului cã tutunul cauzeazã moartea 
a jumãtate din fumãtori.  

În efortul de a stopa consumul acestor substanţe, în numeroase ţãri au fost luate mãsuri pentru descurajarea 
fumatului: impunerea unor taxe mari asupra produselor din tutun, iniţierea campaniilor anti-fumat sau interzicerea 
fumatul în public.  

Avertismentele efective despre prejudiciile aduse de consumul tutunului, mai ales cele care conţin imagini 
grafice, motivează fumătorii sã renunţe la fumat şi reduc tentaţia tutunului pentru cei ce încă nu au devenit 
dependenţi. Cu toate acestea, numărul fumătorilor din Uniunea Europeana rămâne ridicat, consumul de tutun 
reprezentând cea mai importantă cauză individuală de mortalitate care poate fi evitată. 

„Ziua Mondială Fără Tutun” propune, simbolic, 24 de ore de abstinenţă de la consumul produselor din tutun 
pe tot globul, în încercarea de a atrage atenţia tuturor asupra efectelor grave pe care aceastea le au. Din pãcate, în 
multe dintre cazuri, „Ziua Mondialã Fãrã Fumat” nu reuşeşte sã determine o parte din fumãtori sã renunţe la acest 
viciu. 

 
Deputat, 

George Ionescu 
 

*** 
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 Interpelare 

  
 
  
Adresată: domnului Robert-Marius Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Furtul cablurilor de alimentare 
  

Potrivit CFR, hoţii fură cabluri de alimentare, sisteme de semnalizare , cabluri de telecomunicaţii şi alte 
piese, pe care le vând la centrele de colectare a fierului vechi. 

De cele mai multe ori, furturile afectează sistemul de semnalizare. Cei care gestionează traficul sunt 
atenţionaţi, iar trenurile reduc viteza până la 20km/h şi opresc în cea mai apropiată staţie. Astfel apar întârzierile în 
lanţ ale trenurilor. 

Incidente de acest gen nu sunt deloc rare pe liniile ferate din România. La începutul lunii februarie, ministrul 
transporturilor Relu Fenechiu, a luat decizia de a suspenda trenurile Intercity, care circulă pe ruta Bucureşti- 
Constanţa, deoarece furturile de pe linia ferată, duceau la întârzieri foarte mari. 

Aceste persoane atentează la siguranţa cetăţenilor şi pentru acest fapt vă întreb domnule ministru, dacă aveţi 
în vedere schimbarea legislaţiei în vederea aplicării unor sancţiuni mai severe pentru persoanele care săvârşesc astfel 
de infracţiuni. 

 
Solicit răspuns scris.          
                                                 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Victor Ponta,  Primul-ministru al României 
Adresată: domnului Ion Moraru, Secretarul General al Guvernului 
 

Listă proiecte prioritare în regim PPP 
 

Domnule Prim-ministru, 
Domnule Ministru, 

 
Având în vedere că suntem după un an de guvernare a USL, vă rog să-mi comunicaţi care este lista proiectelor 

prioritare care se vor derula în regim de Parteneriat Public Privat: 
a) Proiecte pe care le-aţi lansat în primul an de guvernare,  
b) Proiecte pe care le aveţi în vedere pentru demarare şi  
c) Proiecte pe care estimaţi că le veţi finaliza în perioada 2013-2016?  
Vă rog să specificaţi explicit, pentru fiecare proiect în parte, stadiul în care se află, costurile aferente şi 

distribuţia riscului financiar între stat şi partenerul privat, dar şi termenul estimat pentru punerea lor în funcţiune.  
Solicităm răspuns scris pentru problemele ridicate.  
          Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Andreea Paul 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb,  ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Nava portcontainer MSC Flaminia 
 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 31 Prahova supun atenţiei dumneavoastră situaţia 
containerului german Flaminia.  
 În ultimele luni a curs multă cerneală pe marginea acestui subiect. De data aceasta nu pentru că este o ştire 
senzaţională, ci mai degrabă una care ridică multe semne de întrebare date fiind consecinţele. 
 Cum s-a ajuns în situaţia de faţă, ştim cu toţii. Ce nu ştim este ce va urma şi cum vor afecta următoarele 
operaţiuni în  ţara noastră.  
 Nava Flaminia a acostat pe data de 17 mai 2013 în Portul Constanţa şi timp de 20 de zile se va desfăşura 
operaţiunea de curăţare a containerelor, după care vor urma reparaţiile. Presa relatează că reziduurile vor ajunge la 
Ploieşti, deşi autorităţile locale s-au împotrivit. Nici nu contează unde pe teritoriul României vor avea loc aceste 
acţiuni, atâta timp cât întreaga operaţiune nu afectează în niciun fel sănătatea populaţiei.  
 Autorităţile şi specialiştii ne dau asigurări maxime – zona este asigurată, nava nu reprezintă pericol pentru 
populaţie, o parte din apa contaminată a fost preluată de alt stat, nu există pericol de explozie, nu sunt probleme de 
mediu. 

În momentul izbucnirii incendiului, nava portcontainer transporta 2875 de containere, dintre care 149 erau 
încărcate cu substanţe chimice. 
 
 Ştiu că românii au tendinţa de a se agita peste măsură, dar când vorbim despre probleme de mediu, este 
imposibil de acceptat că tocmai România „s-a pricopsit” cu o asemenea „povară”. 
 Cunosc faptul că aţi dispus Gărzii de Mediu să monitorizeze procesul de decontaminare a acestei nave, dar 
situaţia este complexă şi pericolul există.  
 Având în vedere situaţia de fapt, vă rugăm, doamnă ministru, să ne comunicaţi: 
- Care este motivul pentru care alte state au refuzat acostarea navei portcontainer MSC Flaminia pe teritoriul 
lor? 
- Unde va fi deversată apa folosită la curăţarea containerelor şi unde vor fi transportate reziduurile? 
- În ce condiţii contractuale şi-a asumat România întreaga desfăşurare a operaţiunilor? 
- Ce fel de substanţe chimice au avut cele 149 de containere, care sunt acestea şi care este gradul de pericol pe 
care îl prezintă? 
- Care este tehnologia folosită pentru operaţiunile de curăţare, deversare, epurare şi reparaţie a navei şi cine 
supraveghează respectarea acesteia şi în ce condiţii? 
- Care sunt garanţiile că întreg procesul nu va afecta sănătatea populaţiei? 
- Cine va monitoriza consecinţele pe termen lung şi care este forma de asigurare a românilor că nu vor avea de 
suferit de pe urma acestor operaţiuni? 
Vă adresez, totodată, rugămintea de a răspunde punctual şi detaliat. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Dragoş-Ionel Gunia 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Respectarea prevederilor Legii 500/2002 privind finanţele publice 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 Potrivit art. 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, veniturile şi cheltuielile bugetare se 
repartizează trimestrial de către Ministerul Finanţelor Publice. 
 Având în vedere atribuţiile ce vă revin, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi: 
- care este motivul pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu prezintă trimestrial execuţia bugetului general 
consolidat prin compararea prevederilor bugetare cu nivelul veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate aferente 
aceleaşi perioade? 

În acest context, vă rog să îmi prezentaţi execuţia bugetului general consolidat pe trimestrul I al exerciţiului 
financiar 2013 prin compararea prevederilor bugetare trimestriale cu nivelul veniturilor încasate şi a cheltuielilor 
efectuate pentru aceeaşi perioadă. 
De asemenea, vă rog să îmi prezentaţi modul în care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat  trimestrial veniturile 
şi cheltuielilor bugetare la nivelul fiecărui trimestru din exerciţiul financiar 2013. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Gheorghe Ialomiţianu 

 
*** 

     
Adresată domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Decontarea transportului elevilor  în judeţul Buzău 
 
 
Stimate domnule ministru, 

Aşa cum este foarte bine cunoscut, elevii navetişti provin din mediul rural, din familii aflate, în multe dintre 
cazuri, în imposibilitatea de a susţine abonamentul lunar al copiilor pentru transportul spre localitatea unde se află 
instituţia de învăţământ la care aceştia învaţă. Efectul accentuat  al nedecontării navetei se manifestă şi mai puternic 
în familiile cu mai mult de doi copii, într-o astfel de situaţie opţiunea singulară rămânând cea a absentării repetate, 
fapt ce conduce la creşterea ratei abandonului şcolar. 

Aceşti elevi navetişti din România, deci şi din judeţul Buzău, nu au primit banii de transport pentru anul 
şcolar 2012- 2013. În anul 2011, Legea Educaţiei Naţionale a prevăzut foarte clar măsuri de susţinere financiară a 
elevilor, inclusiv cele pentru asigurarea cheltuielilor de transport. 

Începând cu luna iulie 2012 şi până în aprilie 2013, un număr de 5.400 de elevi din judeţul Buzău nu au mai 
beneficiat de această măsură, restanţele acumulate ridicându-se la suma de 4.608.516 lei. 

Având în vedere situaţia actuală şi ţinând cont de faptul că Ministerul Educaţiei Naţionale nu a prevăzut în 
bugetul de stat suma necesară decontării transportului elevilor care studiază într-o altă localitate decât cea în care sunt 
domiciliaţi, consider acest fapt o încălcare a Legii nr. 1/2011. 

Domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări care stau pe buzele tuturor elevilor şi 
părinţilor afectaţi de această problemă: 
1. Care sunt motivele pentru care Ministerul Educaţiei nu a prevăzut în bugetul de stat suma necesară decontării 
transportului elevilor? 
2. Când vor fi alocate sumele necesare achitării datoriilor acumulate în acest sens pentru judeţul Buzău ? 
3. Ce măsuri veţi întreprinde pentru rezolvarea situaţiei la nivel naţional? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cezar Preda 
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*** 

 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informaţională 
 

Combaterea Furtului Informatic 
  

În era internetului şi a globalizării, devine din ce în ce mai greu să putem păstra confidenţialitatea datelor 
noastre personale. Aproape zilnic facem cumpărături on-line, sau postăm fotografii sau informaţii personale pe 
diverse site-uri de socializare. 

Un studiu al Comisiei Europei arată că 62% dintre cetăţenii Uniunii Europene divulgă un minimum din 
informaţiile cerute, pentru a-şi proteja identitatea. 

Având în vedere numărul de cazuri de furturi informatice din România, vă rugăm să ne transmiteţi măsurile 
ministerului pe care îl conduceţi, astfel încât utilizatorii de internet să conştientizeze importanţa protejării datelor 
personale din mediul on-line. 

Solicit răspuns scris 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

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

Suplimentarea Centrelor Maternale în Constanţa 
 

Stimată doamnă Ministru, peste 400 de constănţence au fost victime ale violenţei domestice în cursul anului 
2012. La ora actuală în municipiul Constanţa există un singur centru de zi care oferă protecţie femeilor abuzate şi 
mamelor singure. 

Vă rog să-mi comunicaţi dacă  aveţi în vedere în actualul mandat, suplimentarea centrelor maternale în 
municipiul Constanţa, şi nu numai. 

Solicit răspuns scris 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
Adresată domnului Gheorghe - Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Combaterea obezităţii 
 
            Obezitatea este un factor de risc în aproximativ 75% din bolile contemporane. Un român din trei este 
supraponderal, iar unul din patru este obez. 

În România sunt peste 3,5 milioane de persoane care suferă de obezitate şi numai 1% din acestea sunt incluse 
într-un program naţional de educaţie împotriva obezităţii. Alarmant este că numărul copiilor supraponderali este cu 
18% mai mare decât acum 10 ani. 

Domnule ministru, având în vedere aceste statistici, vă rog să-mi comunicaţi dacă există un program de 
informare cu privire la categoriile de alimente ce duc la obezitate precum şi  un plan de combatere a obezităţii, mai 
ales a celei infantile? 
  
  

Deputat, 
Florin Gheorghe 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 

 
 

Mineritul românesc are soluţii pentru viitor, dar încă se împotmoleşte în lipsa de decizie ! 
 
 Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
 Distinşi membri ai Guvernului, 
 
 Ca o justificare a situaţiei dramatice în care se află, de ani de zile, sectorul industriei miniere din România, în 
mod special cel al industriei de extracţie a huilei energetice, oamenii politici şi guvernanţii invocă, cel mai des, lipsa 
unor soluţii coerente, categorice, care să ne arate drumul pe care România trebuie să-l parcurgă pentru a salva minele 
de la închidere şi pentru a valorifica la potenţial maxim această resursă pe care, nu întâmplător, românii o numeau 
„aurul negru”.  
 După ani şi ani de reforme ratate în acest domeniu, după ce multe exploatări miniere au fost închise şi 
distruse, după ce statul – ca patron al acestui sector economic strategic – nu a găsit modalităţile prin care să 
optimizeze balanţa contabilă a companiilor miniere de stat, aşa-zişii specialişti ai partidelor politice aflate la Putere 
îşi demonstrează, cu fiecare zi ce trece, ineficienţa, ca să nu spun incompetenţa faţă de perspectiva imediată, pe 
termen mediu şi pe termen lung a acestui sector de activitate.  
 Zi de zi, atunci când vine vorba despre sectorul minier, cu precădere despre cel din Valea Jiului, auzim din 
gura actualilor miniştri de resort doar de soluţii care vorbesc despre închideri de mine şi disponibilizări de personal. 
Cred că o astfel de abordare este cât se poate de greşită şi am să vă argumentez şi de ce. 
 Cu ceva vreme în urmă, în organizarea comunităţii locale din Valea Jiului, la Petroşani a avut loc un 
workshop dedicat analizării soluţiilor de viabilizare a sectorului minier şi termoenergetic din ţara noastră. Cu acest 
prilej, cercetărori de valoare din industria energetică românească, din cadrul mediului academic de la Universitatea 
din Petroşani şi din cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România au adus sub lumina opiniei publice o serie 
de soluţii care, în cazul în care ar fi preluate de cei care sunt răspunzători de luarea marilor decizii cu privire la 
guvernarea ţării, nu doar că ar putea salva ceea ce a mai rămas din industria extractivă din România, dar ar putea 
transforma această activitate într-un punct forte în balanţa economică a ţării noastre. Nici un membru al Guvernului 
Ponta nu s-a arătat însă interesat de acest seminar de dezbatere de la Petroşani, în ciuda invitaţiilor oficiale lansate de 
organizatori, pentru că dezinteresul pare a fi atitudinea la ordinea zilei a Guvernului Ponta atunci când vine vorba 
despre Valea Jiului în mod special şi despre România în general. 
 Am promis la vremea respectivă, într-o altă declaraţie politică, că voi aduce în atenţia dumneavoastră dovada 
faptului că există soluţii pentru salvarea Văii Jiului, că există soluţii pentru dezvoltarea Văii Jiului, chiar în acest 
sector de activitate care este mineritul şi industria termoenergetică, subiecte atât de mult hulite, în ultimii ani, de 
economişti şi politicieni, deopotrivă. Astăzi, sunt în măsură să vă prezint doar câteva dintre aceste soluţii, 
indentificate şi prezentate în raportul final al workshopului desfăşurat în luna aprilie la Petroşani.  

Exploatarea resurselor minerale utile din România poate fi un motor de creştere economică a României şi de 
ieşire din criză numai dacă se găsesc căile politice şi administrative necesare pentru ca aceste resurse să fie extrase în 
interes naţional. Mai mult decât atât, putem vorbi de relansarea industriei miniere, ca motor al dezvoltării economice, 
doar în condiţiile în care industria minieră stă la baza altor industrii consumatoare de produse minerale şi energetice, 
pentru a creşte gradul de prelucrare şi valoarea adăugată a acestora. 

În acest sens, principalele concluzii, idei şi propuneri sunt: 
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• Necesitatea implicării mai active a statului Român în exploatarea resurselor minerale. Se apreciază 
ca trebuie regândită legislaţia, în aşa fel ca resursele minerale, terenurile de la suprafaţă ş.a. să se constituie în capital, 
ca participaţie a statului român în diferite asocieri cu investitorii privaţi. 
• Se consideră necesară reînfiinţarea unui Departament în cadrul Ministerului Economiei care să se 
ocupe de gestionarea exploatării şi valorificării superioare a resurselor minerale utile. Această decizie ar fi şi un 
semnal pentru investitori că există o strategie de exploatare a resurselor minerale utile în România. 
• Schimbarea legislaţiei în sensul flexibilizării redevenţelor şi a taxelor legate de resursele naturale, în 
favoarea statului român (de exemplu: o redevenţă mai redusă pe o perioadă de recuperare a investiţiei şi o redevenţă 
de 80% pe restul perioadei de exploatare). 
• Înfiinţarea unui fond de stabilizare (care poate fi un instrument de macrostabilitate), după modelul 
Norvegiei – care a ajuns la 50% din PIB – şi a altor state, alimentat cu resurse financiare provenite din valorificarea 
zăcămintelor de resurse naturale, cu rolul de a diminua din impactul fluctuaţiilor preţurilor pe piaţa resurselor şi din 
care se pot extrage cote bine reglementate pentru sănătate, educaţie şi infrastructură. 
• Înfiinţarea unui oficiu de contabilitate a investiţiilor, cheltuielilor şi veniturilor din domeniul 
resurselor, în vederea stabilirii produsului naţional net ecologic – care poate fi şi un indicator economic al unei 
„dezvoltări durabile” (de exemplu: PIB-ul poate creşte, iar PNN poate scădea – ceea ce indică o creştere economică 
falsă). 
• Modificarea legislaţiei în sensul unor salarii stimulative a persoanelor implicate în procesul de 
gestionare a resurselor naturale şi creşterea la nivel descurajant a pedepselor, pe măsura prejudiciilor aduse 
interesului naţional, şi formarea de mecanisme de recuperare a pagubelor produse. 
• Crearea unor mecanisme care să elimine firmele intermediare de „consultanţă” de la negocierea 
contractelor dintre statul român şi companiile miniere străine (care, cel mai adesea, sunt suspectate de corupţie 
internaţională). 
• Încurajarea capitaliştilor autohtoni pentru a investi în domeniul exploatării şi valorificării resurselor 
naţionale (în acest fel sunt şanse mai mari ca profitul să rămână în ţară!). 
•  Luarea măsurilor necesare pentru formarea de specialişti, atât cu studii superioare cât şi cu studii 
medii, în domeniul exploatării şi valorificării resurselor minerale utile, într-un număr suficient, cerut de piaţa muncii, 
chiar în condiţiile în care activitatea minieră în România s-a redus foarte mult, întrucât s-a constatat că există o 
penurie de personal corespunzător calificat. 
• Susţinerea formării specialiştilor cu studii universitare în domeniul extragerii şi valorificării 
resurselor prin introducerea obligativităţii companiilor, ce desfăşoară acest obiect de activitate, de a avea în structura 
de personal, cel puţin un astfel de specialist cu normă întreagă. 
• Revigorarea cercetării prin stimularea universităţilor de profil din România de a se implica mai activ 
în activitatea de cercetare din acest domeniu. S-a constatat că activitatea de cercetare în domeniul extragerii 
resurselor minerale utile s-a diminuat considerabil datorită „privatizării” institutelor de cercetare-proiectare din 
domeniu. Noii patroni s-au limitat la schimbarea destinaţiei terenurilor şi a clădirilor existente în patrimoniul acestor 
institute. 
• Stimularea investiţiilor în domeniul industriilor de prelucrare a resurselor minerale şi energetice (de 
exemplu: metalurgia neferoaselor ş.a.), pentru a creşte valoarea adăugată a acestor produse. 
• S-a evidenţiat faptul că nu întotdeauna proiectarea şi realizarea închiderii minelor a fost gândită într-
un mod responsabil, în sensul redeschiderii eficiente a acestora sau pentru recuperarea unor resurse auxiliare. 
• În România, ca şi în multe alte ţări, lipseşte o strategie naţională privind baza de materii prime 
minerale. Realizarea unei prognoze pe termen lung in condiţiile noastre nu se poate face decât printr-o Hotărâre la 
nivelul Guvernului şi cu sprijinul lui. 
• Să se înfiinţeze un „Consiliu Ştiinţific Consultativ pe probleme de minerit şi energie” la nivel 
naţional, care să funcţioneze pe lângă Ministerul Economiei, in competenţa căruia să intre discutarea problemelor 
strategice ale dezvoltării mineritului şi energeticii şi analiza proiectelor de legi şi a hotărârilor privind industriile 
minieră şi energetică. Consiliul va avea menirea de a contribui la susţinerea ministerului în analiza şi luarea deciziilor 
în marile probleme de valorificare a resurselor minerale şi energetice ale ţării. Din consiliu ar urma să facă parte cei 
mai reprezentativi specialişti din învăţământul superior, cercetare şi producţie. 
• Consiliul Ştiinţific Consultativ pe probleme de minerit şi energie ar trebui să elaboreze şi să 
determine: 
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- Prognoza de dezvoltare a Complexului de materii prime minerale (CMM), între care şi prognoza 
scenariilor defavorabile; 
- Nevoile mondiale de diferite materii prime minerale; 
- Influenţa CMM asupra mediului înconjurător; 
- Deficitul de resurse minerale primare, între care şi de apă; 
- Efectuarea unui audit economic al întreprinderilor miniere şi energetice; 
- Asigurarea cu informaţii privind realizările mondiale; 
- Promovarea noilor tehnologii - principala forţă de evoluţie a CMM şi a energeticii. 
• Analiza contractelor de privatizare a companiilor şi de concesionare a zăcămintelor de resurse 
naturale, în vederea cuantificării pierderilor produse poporului român, identificarea reprezentanţilor statului, şi nu 
numai, vinovaţi de atingerea intereselor naţionale şi tragerea lor la răspundere, pe măsura pagubelor produse. 
Identificarea modalităţilor legale de denunţare şi/sau renegociere a clauzelor contractuale sau a contractelor în 
integralitatea lor care contravin interesului statului român, pentru repunerea în drepturi a interesului naţional. 
Creşterea gradului de transparenţă prin publicarea contractelor şi a clauzelor contractuale (pentru cele în curs şi cele 
noi) în integralitatea lor, pentru a fi supuse spre analiză cetăţenilor români, proprietarii de drept ai avuţiei naţionale. 
Mai mult decât atât, dincolo de cei câţiva paşi importanţi făcuţi în ultimii ani în ceea ce priveşte reorganizarea 
sectorului termoenergetic din România, avem la îndemână câteva soluţii pentru a transforma acest sector de activitate 
economică generatoare de mii de locuri de muncă, dintr-o povară într-un factor de creştere al puterii economice a 
României în spaţiul European.  
În acest sens, este necesar să fie luată o simplă decizie care să ţină cont de următoarele idei şi propuneri de acţiune, 
aşa cum au fost ele identificate de cei mai buni specialişti ai României în domeniu: 
• Finalizarea organizării Complexului Energetic Hunedoara ce include grupurile energetice Paroşeni şi 
Mintia. Pentru supravieţuirea acestora pe piaţa energetică se apreciază ca necesar ca aceste centrale (şi toate celelalte 
termocentrale din România, care funcţionează pe cărbune) să vândă energie într-un mixt cu energia produsă de 
hidrocentrale şi centralele nucleare, pentru diminuarea preţului de livrare. Menţinerea vieţii sociale în Valea Jiului 
este dependentă de existenţa mineritului carbonifer. Restrângerea activităţii miniere a condus la depopularea zonei. 
Pentru asigurarea vieţii sociale, alături de alte soluţii (ecoturism, activităţi de interes local şi regional) se apreciază ca 
necesară asigurarea unei activităţi miniere pentru realizarea unei producţii de 3 milioane de tone de cărbune/an. 
• Pentru susţinerea mineritului din Valea Jiului, se propune încă o soluţie, şi anume de creştere a 
capacităţii de producţie energetică a termocentralei Paroşeni (prin construirea unui grup energetic suplimentar, de 
cca. 300MW, în sistem de cogenerare, energie electrică şi agent termic, în cadrul unei „conurbaţii” dependentă de 
sistemul de termoficare) care să consume o capacitate de producţie anuală de cca. 3 milioane de tone de huilă, 
realizată din minele din Valea Jiului. Acestea urmând să furnizeze cărbune doar pentru termocentrala Paroşeni, care 
îndeplineşte toate condiţiile impuse de mediu şi din punct de vedere al randamentului de ardere a cărbunelui (actualul 
grup energetic fiind modernizat). De asemenea, transportul cărbunelui de la minele active la Paroşeni este mult mai 
ieftin decât până la Mintia. Mai mult decât atât, gazul metan din minele de cărbune active şi închise corespunzător se 
poate constitui în sursă energetică suplimentară pentru această termocentrală (şi poate reduce costul curentului 
electric). 
• Varianta de creştere a capacităţii termocentralei Paroşeni este mai avantajoasă, în contextul 
economico-social din ţara noastră şi pentru Valea Jiului, decât varianta de retehnologizare a termocentralei Mintia, 
întrucât: actualul grup energetic de la Paroşeni este modernizat şi este implementat programul de desulfurare; se 
reduc investiţiile, deoarece termocentrala Mintia este neretehnologizată şi dispune de utilaje şi echipamente ruseşti, 
depăşite tehnologic şi cu randamente reduse, care necesită modernizări şi reabilitări tehnice; se reduc costurile prin 
eliminarea transportului cărbunelui; se pot creşte randamentele prin prepararea cărbunelui. Adoptarea acestei variante 
necesită o decizie politică. 
• Este necesară retehnologizarea minelor active din Valea Jiului pentru creşterea productivităţii 
muncii, în aşa fel încât cu maxim 8000 de angajaţi să se poată extrage  cca. 3 milioane de tone de cărbune pe an. 
• Îmbunătăţirea calităţii cărbunilor energetici, prin reconsiderarea proceselor de preparare a acestora, 
poate contribui la reducerea costului energiei electrice (se va elimina transportul sterilului până la termocentrală, va 
creşte puterea calorifică etc.) 
• Opţiunea pentru producerea energiei electrice prin arderea unui cărbune de slabă calitate, cu conţinut 
ridicat de cenuşă – aşa cum se procedează în prezent – generează poluare (prin uriaşele depozite de cenuşi produse şi 
prin trimiterea în atmosferă de substanţe nocive, produse la ardere) şi este ineficientă din punct de vedere economic. 
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Fiecare procent de cenuşă în plus în cărbunele supus arderii are următoarele efecte negative: determină o pierdere de 
putere calorică de 0,1-0,15 kcal/kg, necesită arderea a 0,5kg de cărbune în plus pentru producerea fiecărui kWh, 
determină o pierdere de masă combustibilă ca urmare a arderii incomplete, implică creşterea cu 0,13% a consumului 
de energie electrică pentru nevoile interne ale termocentralei, necesită un mare număr de ore suplimentare pentru 
repararea agregatelor, determină creşterea cheltuielilor capitale pentru achiziţionarea de dispozitive suplimentare 
necesare „gospodăririi” cantităţilor imense de cenuşă rezultată la ardere, determină o creştere cu 0,6-1,5% a 
consumului de combustibil de amorsare pe unitatea de masă de cărbune aprins. 
• Aşa cum demonstrează experienţa ţărilor mari producătoare de energie pe baza activităţii 
termocentralelor, este indubitabil mai rentabilă arderea unui cărbune de bună calitate, obţinut în urma preparării. 
• Compararea preţului energiei şi efectul de seră produse în urma arderii cărbunilor, cu cele generate 
de sursele nucleare sau neconvenţionale (fotovoltaice) este falsă atâta timp cât nu se socotesc cheltuielile cu stocarea 
deşeurilor nucleare, cu riscul generat de avarierea centralelor nucleare, cheltuielile şi efectele asupra mediului 
generate de exploatarea unor componente utilizate la echipamentele energetice neconvenţionale etc. 
• Valorificarea gazului metan din zăcămintele de cărbuni din Valea Jiului (în special a celor închise). 
În acest sens, proiectarea închiderii minelor trebuie să ţină seama de extragerea gazului metan (de exemplu: să fie 
menţinută în subteran coloana de aer comprimat, drept cale pentru evacuarea gazului metan). Poate fi una din căile de 
reducere a costului de exploatare a cărbunelui. 
• Se remarcă o slabă colaborare dintre unităţile miniere din Valea Jiului şi specialiştii din cadrul 
Universităţii din Petroşani. În acest sens, se impune găsirea de căi de stimulare a implicării specialiştilor de la 
Universitatea din Petroşani  în activitatea acestor unităţi miniere. 
• Dezvoltarea mineritului din Munţii Apuseni, mare consumator de energie, mai ales prin activităţile 
de preparare şi prelucrare metalurgică a minereurilor şi respectiv a concentratelor de minereu, ar putea ajuta la 
dezvoltarea surselor şi capacităţilor de energie electrică, în favoarea celor două termocentrale de la Paroşeni şi 
Mintia. 
• Mobilizarea autorităţilor locale din Valea Jiului pentru constituirea unei „conurbaţii”. Avantajul este 
dezvoltarea unor proiecte comune (publice şi industriale), pentru atragerea de investiţii europene şi din alte surse. 
Această idee este sprijinită de existenţa unei populaţii de cca.120 de mii de locuitori – mai mult de un sfert din 
populaţia judeţului Hunedoara –, concentrată pe o suprafaţă relativ redusă. 
Doar din simpla lectură a celor prezentate, este cât se poate de clar că, atunci când se referă la sectorul minier şi 
termoenergetic din România, oamenii politici o fac deseori fără a ţine cont de datele ştiinţifice ale problemei. Pentru 
că privind lucrurile acum, după ce aţi aflat că există şi alte soluţii pentru acest domeniu economic şi social, decât 
ilogicele închideri de mine şi concedieri de personal, sunt convinsă că realizaţi cât de mult rău a putut face clasa 
politică românească acestui sector economic de anvergură al ţării şi zecilor de mii de oameni care l-au deservit şi 
încă-l mai deservesc, cu patriotism şi responsabilitate. 
Faţă de toate aceste consideraţii, în primul rând, dumneavoastră, cei care astăzi guvernaţi destinele acestei ţări şi, în 
egală măsură noi toţi cei care alcătuim clasa politică românească, avem datoria de a lua decizii responsabile pentru a 
pune în practică toate aceste soluţii prin care să contribuim la salvarea mineritului şi la valorificarea inestimabilei 
resurse energetice cu care ne-a înzestrat bunul Dumnezeu. 
Avem soluţii, nu una, ci zeci, pentru a face acest lucru. Ceea ce pare însă că ne lipseşte este puterea de a lua o 
decizie. O decizie corectă, înţeleaptă, în folosul cetăţenilor şi al ţării. Chibzuiţi măcar acum, în ceasul al 
doisprezecelea, şi luaţi decizia corectă pentru Valea Jiului, pentru România ! 
 

Deputat, 
Monica Iacob-Ridzi 

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

Cheltuielile statului cu copiii din sistemul de protecţie. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului din judeţul Bacău vor fi ajutaţi să se integreze socio-
profesional şi prin implementarea unui program special. Denumit „Formarea, dezvoltarea, consolidarea deprinderilor 
pentru viaţă independentă”, proiectul este dezvoltat în parteneriat de DGASPC Bacău şi Asociaţia „SOS Satele 
Copiilor România”. Beneficiarii direcţi vor fi iniţial 37 de tineri ocrotiţi care părăsesc sistemul de protecţie, dar şi 26 
de asistenţi maternali şi educatori specializaţi implicaţi în procesul de protecţie, îngrijire, educare şi pregătirea pentru 
viaţă independentă a acestora.  

Vă întreb cu respect doamnă ministru: 
 
1. Câţi copii şi adolescenţi cu vârsta de până la 18 ani se află în prezent în sistemul de protecţie al statului, atât la 
nivel naţional, cât şi în judeţul Bacău? 
2. Cât cheltuieşte lunar statul român pentru întreţinerea unui copil instituţionalizat? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smărăndache 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Sistarea furnizării apei calde în municipiul Bacău 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Cele 18.000 de familii din municipiul Bacău racordate la sistemul centralizat de termoficare au rămas zilele 
trecute fără apă caldă, după ce societatea CET şi-a întrerupt activitatea din cauza datoriilor populaţiei, de peste 35 
milioane lei. Furnizarea apei calde în municipiul Bacău a fost sistată pe termen nelimitat, fiind afectate toate cele 
18.000 de familii racordate la sistemul centralizat de termoficare. CET Bacău are datorii către furnizorii de materie 
primă, între care E.ON Moldova, cu facturi restante de 20 de milioane de lei. 

În acest lanţ al slăbiciunilor, vă întreb cu respect domnule vicepremier: 
1. În ce mod se implică Guvernul pentru a ajuta populaţia care nu îşi mai poate achita utilităţile? 
2. Consideraţi că măsura luată de CET Bacău la modul generalizat este corectă pentru persoanele bune-platnice, 
aflate cu plata facturilor la zi? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Miron Smărăndache 
 

*** 
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Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Utilizarea ADN-ului artificial în România. 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Procedeul de utilizare a ADN-ului artificial, un mijloc modern de combatere a infracţionalităţii, urmează să 
fie lansat în curând şi în România. ADN-ul artificial este o invenţie ce permite identificarea infractorilor chiar şi la 
doi ani de la comiterea faptelor, fiind considerat, în ţările occidentale probă în instanţă. Specialiştii susţin că folosirea 
cu succes în bănci, instituţii publice, şcoli, staţii de benzină, magazine, în general în obiective care necesită un grad 
ridicat de supraveghere a avut ca rezultat scăderea numărului de spargeri şi intrări prin efracţie cu peste 30 la sută în 
unele ţări europene.  

Vă întreb cu respect: 
1. Cine este deţinătorul invenţiei respective şi ce prevede protocolul cu Poliţia Română? 
2. În ce mod vor folosi unităţile subordonate Ministerului de Interne procedeul ADN-ului artificial? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smărăndache 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 

Copiii dispăruţi ai României au nevoie de ajutor! 
 

Am sărbătorit zilele trecute, aproape pe tăcute, Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi. Din anul 1983, ziua 
de 25 mai este dedicată copiilor dispăruţi, iar la nivel mondial sunt organizate acţiuni care au scopul de a sensibiliza 
opinia publică cu privire la problematica copiilor declaraţi dispăruţi în întreaga lume. La nivel european, de Ziua 
Internaţională a Copiilor Dispăruţi se organizează numeroase evenimente şi campanii tematice de informare şi 
prevenire în ţările membre ale Federaţiei Europene pentru Copiii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual - Missing Children 
Europe.  

România se confruntă cu o escaladare fără precedent a cazurilor de copii dispăruţi, situaţia pe plan naţional 
fiind în măsură să îngrijoreze întreaga opinie publică. Aproape zilnic mass-media prezintă o nouă situaţie de acest 
gen, un nou copil dispărut şi alţi părinţi disperaţi. Poate în fiecare zi trecem nepăsători pe lângă copiii disparuţi, 
neştiind că îi caută o armată de oameni ai legii şi rudele lor nemângâiate. Fără îndoială, eforturile Poliţiei Române de 
a-i găsi pe aceşti copii, de a-i ajuta să se întoarcă acasă şi de a-i reda familiilor lor, nu sunt deloc de neglijat. Cu toate 
acestea, drama copiilor dispăruţi ai României pare să nu se mai sfârşească, iar în multe cazuri aceştia dispar pentru 
totdeauna. În aceste condiţii, măsurile preventive luate de Inspectoratul General al Poliţiei pentru diminuarea acestui 
fenomen agravant nu par a fi dintre cele mai potrivite.  
 Din datele furnizate de Ministerul de resort rezultă că peste 90 la sută din cazurile de dispariţii ale copiilor au 
fost voluntare, fiind vorba de părăsiri deliberate ale domiciliului familial sau ale centrelor de ocrotire. Numai în 
ultimul an a fost solicitată urmărirea la nivel naţional pentru 3235 copii, dintre care 134 copii cu vârste până la 10 
ani. De fapt, mulţi dintre copiii dispăruţi pleacă pur şi simplu de acasă pentru că nu mai vor să stea cu părinţii, sau 
pentru că îşi doresc o efemeră libertate.  

Consider că autorităţile îndrituite trebuie să lucreze mai mult la capitolul prevenţie. Mai ales că, în această 
perioadă de criză nesfârşită, părinţii sunt preocupaţi mai mult de agoniseala zilnică, mai exact să facă rost de bani 
pentru a pune ceva pe masa copiilor, şi, din păcate, mai puţin au grijă de aceştia. Cred că Ministerul de resort ar 
trebui să prezinte periodic situaţia exactă a cazurilor de copii dispăruţi din România, precum şi o evaluare a cauzelor 
acestor tragedii. Doar prin cunoaşterea cât mai exactă a motivelor dispariţiilor copiilor vom putea lua măsurile 
adecvate, inclusiv din punct de vedere legislativ. 
 

 
Deputat, 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
 

Valorificarea investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile 
 

În ultimii trei ani, sectorul eolian din România s-a dovedit a fi unul foarte atractiv pentru investitorii străini, ca 
urmare a stimulentelor guvernamentale prevăzute în Legea 220/2008.  Conform statisticilor oficiale, sectorul energiei 
regenerabile din România a atras, în ultimii trei ani, investiţii de peste trei miliarde de euro, iar schema de sprijin 
pentru investitori, care prevede acordarea de certificate verzi cu o valoare cuprinsă între 27 şi 55 de euro, este una 
dintre cele mai avantajoase din Uniunea Europeană, conform datelor oficiale. România respectă astfel traseul impus 
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de Uniunea Europeană ce prevede atingerea unei cote de 20% a energiei din surse regenerabile până în 2020, din 
totalul mixului energetic general. 

Schema de sprijin pusă la dispoziţie de statul român pentru investitorii în energie verde a majorat numărul de 
certificate verzi acordate producătorilor de energie electrică provenită din surse regenerabile de energie, însă efectele 
acestei legi au avut, în timp, repercusiuni asupra facturilor suportate de consumatori. În prezent, pe factura de energie 
electrică emisă fiecărui cetăţean figurează valoarea certificatelor verzi corespunzătoare cantităţii de energie electrică 
activă consumate începând cu data de intrare în vigoare a Legii 134/2012.  

 În acest sens, se impune iniţierea unui proiect de act normativ pentru revizuirea Legii 220/2008. Consider că 
este absolut necesară iniţiativa adoptării unui cadru legislativ şi fiscal atractiv pentru investitori, care să ofere 
stabilitatea necesară recuperării investiţiilor şi totodată consider că scăderea costurilor la energie trebuie să fie 
prioritatea Guvernului.  

În acest context, susţin declaraţiile premierului României, Victor Ponta, făcute imediat după participarea la 
reuniunea Consiliului European, referitoare la energiile regenerabile: „continuăm investiţiile, însă trebuie să facem ca 
şi aceste surse de energie regenerabilă să fie rentabile, deci să aibă un beneficiu în aşa fel încât subvenţiile să fie cât 
mai scăzute, iar asta înseamnă că pentru România - şi am prezentat de altfel acest punct de vedere - avem în vedere 
o balansare a politicii de subvenţionare a energiei regenerabile, în aşa fel încât costurile rezultate să fie suportabile 
atât pentru zona de industrie, cât şi în ce priveşte preţurile pentru populaţie".  

Totodată, Guvernul trebuie să aibă în vedere o strategie viabilă asupra investiţiilor ce trebuie făcute în 
domeniul energiei regenerabile, în vederea maximizării beneficiilor care rezultă din acestea.  

Un prim pas în acest proces, ce şi-ar găsi reflectarea în dezvoltarea economiei româneşti, îl constituie atragerea 
investitorilor dispuşi să înceapă construirea unei linii de producţie pentru realizarea turbinelor eoliene în România. În 
timp, acest lucru ar eficientiza investiţia statului, prin generarea de noi locuri de muncă, lucru ce ar constitui un pas 
important în rezolvarea celei mai pregnante probleme cu care se confruntă ţara noastră în acest moment şi anume, 
lipsa locurilor de muncă.  

Guvernul nu trebuie să ia decizia de a diminua subvenţiile pentru producătorii de energie regenerabilă, ci 
trebuie să implementeze o strategie de echilibrare, un posibil plan de reeşalonare, astfel încât activitatea economică să 
fie sustenabilă dar aceasta să nu aibă consecinţe ulterioare asupra facturilor de energie a populaţiei şi totodată să nu 
creeze impedimente celorlalţi producători de energie. 

 
 

Deputat, 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
Schimbarea sistemului electoral, o necesitate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii politice 

 
 
Stimaţi colegi şi colege, 
 

Clasa politică românească a agreat aproape la unison trecerea la sistemul de vot uninominal, însă 
acum, după mai mult de un mandat în noua formulă, carenţele modificării legii aleşilor sunt din ce în ce 
mai vizibile. Între argumentele adoptării alegerii uninominale a deputaţilor şi senatorilor se afla la loc de 
cinste creşterea gradului de responsabilizare a parlamentarilor faţă de nevoile cetăţenilor din colegiile pe 
care-i reprezintă. De asemenea, un alt scop avut în vedere a fost reducerea cheltuielilor statului cu 
parlamentarii. Nici unul dintre aceste argumente nu s-a dovedit a fi transpuse în practică la modul 
pozitiv. Experienţa a dovedit că au existat mulţi parlamentari în mandatul trecut care nici nu şi-au mai 
vizitat colegiile pe care le reprezentau. Mai mult, nici reducerea cheltuielilor nu a fost încununată de 
succes, mai ales în acest mandat, când creşterea numărului de parlamentari a dat peste cap bugetele celor 
două Camere, iar costurile au crescut exponenţial. Un alt argument, cel referitor la îmbunătăţirea calităţii 
activităţii parlamentare, nu a fost nici pe departe sustenabil. În mandatul trecut, spre exemplu, calitatea 
actului parlamentar s-a diminuat drastic, fapt dovedit de numărul mic al propunerilor legislative iniţiate 
de senatori şi deputaţi.  
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Cel mai nereuşit efect al trecerii la votul uninominal s-a repercutat însă asupra oamenilor de rând, 
a cetăţenilor simpli, momiţi să aleagă diverşi politicieni pentru ca apoi să nu îi mai vadă la faţă, cel puţin 
patru ani. Au fost multe asemenea cazuri relatate de mass media, iar acei oameni care au fost prezenţi la 
votul uninominal s-au simţit, pe bună dreptate, minţiţi şi trădaţi. Acesta este unul din motivele pentru 
care încrederea populaţiei în Parlament şi în parlamentari este din ce în ce mai redusă, iar oamenii de 
bună credinţă, care au dovedit competenţă şi profesionalism în îndeletnicirile lor, se îndepărtează de 
politică în loc să participe activ la luarea deciziilor. 

Democraţia este definită în esenţa sa de suveranitatea poporului, iar aceasta nu se poate exercita 
într-un climat politic caracterizat de lupte intra şi interpartinice, lupte ale orgoliilor, ce pun în plan 
secundar interesul cetăţeanului. Dacă în perioada imediat următoare înlăturării regimului comunist 
românilor li s-au oferit posibilitatea de a avea opinie politică şi o atitudine politică potrivit convingerilor 
sale, după ani şi ani de eforturi pentru a reforma sistemul economic, social şi politic, soldate cu 
dezamăgiri, nu putem decât să constatăm pasivismul şi dezinteresul actual al cetăţeanului pentru politic. 
În cel mai bun caz, cum spuneam, dacă oamenii au o reacţie, aceasta este în mod evident de respingere şi 
distanţare faţă de clasa politică ce nu mai este văzută ca un apărător al intereselor sale. 

Este cât se poate de evident că în prezent Parlamentul este perceput mai defectuos de către 
alegători raportat la vechiul sistem de vot pe listă de partide. De aceea, o nouă reformă a sistemului politic 
românesc se impune de la sine, iar un început în acest sens trebuie să fie reconsiderarea sistemului 
electoral, prin modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
Concret, Parlamentul actual trebuie să cumpănească serios asupra modificării tipului de scrutin pentru 
alegerea deputaţilor şi senatorilor. O variantă ar fi revenirea la votul pe liste de partide, cu 
responsabilizarea formaţiunilor politice pentru candidaţii pe care-i promovează. O altă formulă mai 
pragmatică de urmat ar fi votul mixt, cu alegerea membrilor Parlamentului prin îmbinarea a două tipuri 
de scrutin, respectiv un scrutin uninominal pentru alegerea senatorilor şi a unui număr de deputaţi egal cu 
cel al senatorilor şi un scrutin de listă pentru restul de deputaţi. Fiecare circumscripţie electorală se 
împarte în circumscripţii electorale uninominale în funcţie de numărul senatorilor ce trebuie aleşi în acel 
judeţ. În cazul alegerii Camerei Deputaţilor, după alocarea mandatelor câştigate în urma votului 
uninominal, se alocă celelalte mandate potrivit rezultatelor alegerii prin scrutin de listă. Apreciez că 
această îmbinare a celor două tipuri de scrutin este soluţia cea mai potrivită deoarece îmbină interesul 
cetăţenilor cu interesul partidelor.  
 O modificare similară trebuie să aplicăm şi Legii de organizare a alegerilor locale, unde, de asemenea, s-a 
dovedit că alegerea primarilor şi a preşedinţilor Consiliilor Judeţene într-un singur tur de scrutin nu a avut 
consecinţele aşteptate. În acest fel, s-a creat un avantaj nejustificat aleşilor aflaţi în funcţie la data votului, iar lipsa 
unei competiţii reale, în două tururi, a eliminat din cursă candidaţi valoroşi, cu şanse importante de a câştiga. În 
marea majoritate a cazurilor însă, cei care au fost reconfirmaţi în funcţii au obţinut un număr relativ mic de voturi, iar 
un important procent al alegătorilor s-a trezit fără reprezentare. Noua procedură de alegere a primarilor este ilegală şi 
lipsită de moralitate, deoarece a încurajat în mod evident edilii aflaţi în funcţii. Un primar ales cu circa, spre exemplu, 
20 la sută dintr-un procent de 35 la sută a cetăţenilor prezenţi la urne, respectiv de 17,5 la sută, nu are cum să fie 
legitimat aşa cum se cuvine într-o astfel de funcţie. 

Intrarea în vigoare a legii privind alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin constituie un nou exemplu 
din lunga campanie de batjocorire a românilor pe care a promovat-o în ultimii ani camarila portocalie. Am asistat 
astfel la încă o umilire a electoratului, care nu va mai avea posibilitatea de a aprecia corect cea mai importantă 
autoritate pentru cetăţeni-primarul, precum şi la îndepărtarea societăţii noastre de valorile democratice.  
Vă multumesc pentru atenţie!   

 
Deputat, 

Constantin Avram 
 

*** 
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Românii, nedreptăţiţi în continuare de deciziile nocive ale Guvernului Boc 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Partidului Conservator a avertizat repetat în ultima perioadă asupra necesităţii abrogării Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 124/2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
acordarea de beneficii de asistenţă socială. Potrivit OUG 124, prin normele de aplicare stabilite de HG nr. 57/2012, se 
condiţionează acordarea acestor sume în funcţie de achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local pentru bunurile 
pe care beneficiarii acestor drepturi le deţin în proprietate.  

În urma aplicării acestui act normativ, peste 10.600 de români s-au văzut acum în situaţia disperată de a 
rămâne fără drepturile de prestaţii sociale cuvenite, din cauza unor restanţe la plata taxelor şi impozitelor locale. 
Concret, peste 10.600 de români au rămas fără venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei sau 
indemnizaţia pentru creşterea copilului, aceste plăţi fiind suspendate de către stat din cauza neachitării taxelor şi 
impozitelor locale. 

În fapt, este vorba de o problemă legată strict de viaţa cetăţenilor. Consider că niciun om nu trebuie să 
rămână fără o sursă de venit şi nicio mamă să trăiască fără indemnizaţie pe perioada îngrijirii copilului. Autorităţile 
abilitate ar trebui să explice din ce vor trăi aceşti oameni pe perioada suspendării acestor venituri, singurele pe care le 
au? Din ce vor trăi şi din ce vor plăti aceşti oameni, după ce vor rămâne fără nici o sursă de venit? Orice poprire 
presupune preluarea unei părţi din venit, în niciun caz venitul integral, nu am întâlnit până acum o astfel de situaţie! 

Prin documentul menţionat, Guvernul Boc a dat dovadă de un cinism fără margini, stabilind criterii nefireşti 
pentru plata acestor ajutoare destinate oamenilor nevoiaşi, care oricum sunt la un nivel insuficient. În ceea ce priveşte 
suspendarea indemnizaţiei mamelor, este o aberaţie fără margini! Această indemnizaţie se acordă doar în condiţiile în 
care mamele au avut venituri în ultimele 12 luni şi au contribuit la bugetul de stat, iar suspendarea acesteia este un 
abuz. Consider că OUG 124/2011 încalcă, de asemenea, dreptul copiilor la primirea alocaţiilor pentru susţinerea 
familiei, deoarece banii primiţi de părinţi sunt de fapt destinaţi copiilor, astfel încât se poate vorbi de discriminare şi 
încălcarea legii fundamentale.  

Departe de mine să agreez ideea ca aceste persoane să beneficieze de drepturi fără a fi contribuabili şi 
plătitori corecţi la bugetul de stat. Nu intenţionez să susţin neplata taxelor şi impozitelor locale, dar nici nu pot să fiu 
de acord cu situaţiile de-a dreptul fantasmagorice în care au ajuns mii de români din cauza OUG 124/2011. Practic, o 
parte importantă dintre aceste suspendări de drepturi au survenit în urma unor datorii infime la plata taxelor şi 
impozitelor, fiind de notorietate cazurile de tăieri ale prestaţiilor pentru datorii de câţiva lei. Nu mai prezint numărul 
mare de cazuri aberante în care sumele datorate către stat erau nesemnificative, iar suspendarea a fost integrală, 
pentru tot venitul. De asemenea, documentul la care fac referire încalcă trei articole din Constituţia României, 
respectiv art. 16-Egalitatea în drepturi, art. 47-Nivelul de trai şi art. 49-Protecţia copiilor şi a tinerilor.  

Datele oficiale arată sec că din cele 10.668 de plăţi suspendate, aproape jumătate sunt constituite de alocaţiile 
pentru sprijinirea familiei, respectiv 4.486 de cazuri din totalul de 281.000 de beneficiari. De asemenea, 3.369 de 
români au rămas fără venitul minim garantat, iar alte 2.813 de persoane, evident în marea majoritate mame, fără 
indemnizaţia pentru creşterea copilului. Practic, s-a lovit acolo unde doare mai tare, respectiv s-au tăiat sumele de 
care trebuiau să beneficieze copiii, indemnizaţia fiind oricum la un nivel extrem de mic pentru creşterea unui copil. 
De asemenea, s-au suspendat plăţile alocaţiilor pentru susţinerea familiei, şi acestea infime şi destinate tot pentru 
creşterea şi educaţia copiilor proveniţi din familii cu venituri modeste. 

Din păcate, nici autorităţile locale nu au dat dovadă de prea multă clemenţă în aplicarea acestor acte 
normative. Potrivit articolului 286 din Codul fiscal şi ale articolului 125 din Codul de procedură fiscală, autorităţile 
administraţiei publice locale au la dispoziţie instrumentele legale prin care pot să dispună asupra plăţii, scutirii, 
eşalonării, amânării sau reducerii pentru anumite categorii de persoane, a nivelului impozitelor si taxelor locale. 
Consider că nedreptăţile comise de fostele guvernări portocalii împotriva românilor trebuie îndreptate de către 
Guvernul USL, aşa cum am promis de altfel. Am început, dar trebuie să le ducem până la capăt, şi sunt convins că 
Executivul lucrează în acest sens. Este nefiresc să te răzbuni pe oamenii nevoiaşi şi să nu începi colectarea taxelor şi 
impozitelor şi definitivarea bugetului cu recuperarea sumelor datorate de marii datornici la bugetul de stat.                 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 
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*** 
 

Reafirmarea valorilor conservatoare, o necesitate  
în contextul socio-economic şi politic actual 

 
Asistăm, în ultima vreme, la reconfigurări pe scena politică românească, consecinţe oarecum fireşti ale unor 

nereuşite electorale ce au avut efecte de nedorit în planul imaginii şi popularităţii unor lideri.  
Mă refer aici, în principal, la mişcările de trupe mai mult sau mai puţin zornăitoare ale eşichierului politic de 

dreapta care încearcă să-şi ranforseze forţele:  la nivel dezirabil, în scopul captării în angrenajul decizional al 
societăţii civile, iar la nivel pragmatic, în scopul reafirmării în prim-planul scenei politice, în contextul alegerilor din 
2014, a unor personaje trecute în plan secundar.  

  Pe de altă parte, nu putem să nu sesizăm că, în timp ce dreapta politică românească se reinventează 
„strategic” şi sfios, încercând să-şi atragă simpatii populare şi să capete credibilitate - variabile fără de care sunt 
supuse lamentabil eşecului - stânga îşi afirmă supremaţia în evenimente politice de Oscar.  

Din anumite puncte de vedere, congresul PSD a fost un adevărat exemplu pentru modul cum se face politica 
mare. Transferul între generaţii de ştafetă a scos în evidenţă faptul că, indiferent de succesiunea guvernărilor şi a 
ciclurilor electorale, social – democraţia a rămas preferinţa unui segment semnificativ de populaţie, reuşind, în acest 
moment, să întrunească marea majoritate a opţiunilor de vot.  

Vin astăzi şi afirm, în calitate de membru al Partidului Conservator, că un astfel de parcurs îmi doresc pentru 
centru - dreapta în România. Unul constant, cu un nucleu stabil, nu unul circumstanţial şi vulnerabil în faţa 
provocărilor electorale.  

Fără a mă erija în analist politic al spaţiului public şi rămânând un simplu exponent al clasei politice, ce şi-a 
asumat o serie de angajamente ferme faţă de români, doresc să exprim necesitatea reafirmării, în acest context socio-
economic şi politic, a valorilor conservatoare, care au marcat semnificativ istoria acestei ţări.   

Echilibrul în tot şi-n toate este un principiu de bază al menţinerii unei stări de normalitate la care mulţi 
aderă, din păcate, doar declarativ.  

Exponenţii societăţii româneşti de azi proclamă, poate mai mult ca oricând, nevoia de normalitate, iar oferta 
politică a conservatorilor răspunde nu numai cerinţelor de normalitate, dar şi a celor de modernitate, fiind una 
echilibrată, care îmbină necesitatea creşterii economice constante şi, implicit, a nivelului de trai cu cea a protejării 
unor categorii sociale profund afectate de recesiuni economice sau lipsuri concrete. 

În acelaşi timp, îmi exprim dorinţa ca respectul pentru tradiţie şi pentru tot ce este autentic să fie transferat 
generaţiilor ce vin din urmă, iar tinerii să se regăsească în doctrina conservatoare şi să adopte, pentru parcursul lor 
politic, un model consacrat şi sănătos, în egală măsură.  

Într-o perioadă în care reconstrucţia economică şi reconfigurarea administrativă sunt priorităţi zero trebuie să 
înceteze experimentele politice şi să oferim oamenilor ceea ce aşteaptă de la noi – prosperitate, predictibilitate, 
stabilitate. 

Iar Partidul Conservator trebuie să-şi asume acum mai mult ca oricând rolul de garant al realizării acestor 
deziderate, printr-o politică de calitate, nelipsită, însă, de pragmatism şi viziune.  
  

Deputat, 
Georgică Dumitru 

 
*** 

 
 

Una dintre problemele grave cu care se confruntă România în momentul de faţă o reprezintă şomajul, acest 
fenomen punându-şi amprenta atât pe mediul rural cât şi pe cel urban. Vorbind pe cifre, numărul total al şomerilor 
înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă la finele lunii ianuarie 2013 a fost de 
513.349 de persoane, cu 19.574 de persoane mai multe faţă de finele lunii anterioare. Astfel, potrivit Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii ianuarie a fost de 5,82% la 
nivel naţional, mai mare cu 0,23 puncte procentuale decât cea din luna decembrie a anului 2012 şi cu 0,45 puncte 
procentuale faţă de rata lunii ianuarie 2012. Printre judeţele care se confruntă cu cea mai mare rată a şomajului se 
numără: Vaslui (10,99%), Teleorman (10,33%), Mehedinţi (10,21%), Dolj (10,11%), Alba (9,55%), Galaţi (9,54%), 
Buzău (8,54%). 
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În acest sens, deputații Partidului Conservator propun acordarea unor facilități șomerilor în căutarea unui loc 
de muncă pentru transportul intern. Dezideratul conservatorilor este acela ca șomerii indemnizați sau neindemnizați 
să beneficieze lunar de un număr total de două călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru 
călătoriile pe cale ferată cu trenuri de persoane ori accelerate cu regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau 
navale de călători, la transportul intern în comun între localități. Totodată, şomerii indemnizaţi sau neindemnizaţi vor 
beneficia de transport în regim gratuit la transportul local. Aşadar, această prevedere vine în sprijinul șomerilor care 
trebuie să-şi plătească transportul până la sediul unde îşi vizează carnetul de şomaj. În acelaşi timp, aceştia au 
obligaţia de a merge constant la sediul AJOFM, unde în funcţie de pregătirea profesională li se indică o listă cu 
potenţiali angajatori pe care trebuie să-i contacteze şi la sediul cărora trebuie să se deplaseze.  

Astfel, aceste măsuri privind acordarea unor facilităţi șomerilor pentru transportul intern, alături de alte 
măsuri de combatere a şomajului vin în sprijinul acestor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 
Deputat, 

Bogdan Liviu Ciucă 
 

*** 
 

 
 

 Întrebări 
 
 

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

 
Acordarea de facilităţi şomerilor pentru transportul intern 

 
 Doamnă ministru, 
 
 
 La sfârşitul lunii ianuarie 2013, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata şomajului 
înregistrat la nivel naţional a fost de 5,82%, numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru 
ocuparea forţei de muncă fiind de 513.349 persoane. Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost înregistrate 
în judeţele Vaslui (10,99%), Teleorman (10,33%), Mehedinţi (10,21%), Dolj (10,11%), Alba (9,55%), Galaţi (9,54%) 
şi Buzău (8,54%). 

Lipsa veniturilor acestor persoane reprezintă uneori un impediment real în identificarea unui loc de muncă, 
având în vedere că aceştia trebuie să se deplaseze atât la sediul unde îşi vizează carnetul de şomaj şi la centrele de 
formare profesională cât şi la sediile potenţilor angajatori. Astfel, una dintre măsurile concrete pentru sprijinirea 
şomerilor în vederea identificării unui loc de muncă o reprezintă asigurarea unor facilităţi pentru transportul intern.  

Doamnă ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi care este opinia 
ministerului pe care îl coordonaţi cu privire la acordarea unor facilităţi şomerilor pentru transportul intern, având în 
vedere necesitatea sprijinirii acestora în căutarea unui loc de muncă.  
                                                   
Solicit răspuns scris.                     
 

 
Deputat, 

Liviu-Bogdan Ciucă 
 

*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie,  ministrul Educaţiei Naţionale 
 
 

 Cazurile alarmante de agresiuni sexuale din şcoli 
 
Stimate domnule ministru,  
 

Degradarea sistemului naţional de învăţământ nu a ocolit nici judeţul Maramureş, o recentă întâmplare 
petrecută în şcoala generala din comuna Copalnic Mănăştur fiind în prim-plan-ul ştirilor naţionale de zilele trecute. 
Practic, este vorba de un caz de agresiune sexuală între doi elevi din clasa a VI-a, în vârstă de 12 ani, care au fost 
surprinşi întreţinând relaţii sexuale în vestiarul sălii de sport a şcolii de către colegii din clasă. În urma primelor 
cercetări întreprinse de către administraţia şcolii a rezultat că e vorba de un abuz, unul dintre elevi obligându-şi 
colegul de clasă să întreţină relaţii sexuale.  

Vă întreb cu respect: 
1. Consideraţi că sancţionarea unuia dintre elevii implicaţi în acest caz cu scăderea notei la purtare la 6.00 şi mutarea 
lui într-o clasă paralelă este suficientă pentru a oferi un exemplu de disciplină? 
2. Care sunt rezultatele cercetărilor efectuate în acest caz, atât de ISJ Maramureş, cât şi de către autorităţile judiciare? 
3. Fiind vorba de un caz de abuz sexual, în care băiatul anchetat pentru agresiune sexuală provine dintr-o familie 
dezorganizată, nu credeţi că se impun măsuri de plasament instituţional? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat,  
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Dotarea cu autovehicule performante a Poliţiei Române 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Aţi afirmat zilele trecute, într-o conferinţă de presă susţinută la Baia Mare, că aveţi în intenţie achiziţionarea 
în acest an, prin programul Rabla, a peste 100 de autoturisme  4X4 Dacia Duster, care ar urma să fie destinate zonelor 
cu teren accidentat, inclusiv cele din judeţul Maramureş. Pe fondul problemelor financiare existente în prezent, 
consider că demersul domniei voastre este unul lăudabil, iar punerea lui în practică ar uşura foarte mult munca 
poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea în zone greu accesibile. 

Vă întreb cu respect: 
1. Câte din maşinile de teren pe care le va achiziţiona Ministerul de Interne vor ajunge la unităţile din judeţul 
Maramureş? 
2. Câte dintre maşinile aflate în serviciul instituţiilor subordonate Ministerului pe care îl conduceţi au baremul depăşit 
cu mult peste 100.000 de km, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Maramureş? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
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Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Situaţia infracţionalităţii din judeţul Maramureş 
 
 

Stimate domnule ministru,  
 

Aţi analizat recent la Baia Mare situaţia operativă privind infracţionalitatea din judeţul Maramureş, precum şi 
modul în care structurile teritoriale ale MAI colaborează în vederea combaterii faptelor antisociale. De asemenea, aţi 
asigurat angajaţii MAI din Maramureş şi în general, din întreaga ţară, că veţi depune toate eforturile pentru asigurarea 
tuturor resurselor materiale şi financiare pentru bunul mers al activităţii dedicate siguranţei cetăţeanului.  

Vă întreb cu respect: 
1. Ce prevede Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor cu statut special, încheiat recent cu 
sindicatele poliţiştilor? 
2. Ce măsuri veţi lua pentru îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă, programul zilnic de lucru, securitatea şi 
sănătatea în muncă, perfecţionarea profesională a angajaţilor din sistem 
3. Care este situaţia infracţionalităţii din judeţul Maramureş, raportată la trendul naţional? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul Delegat pentru Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Efectele distrugătoare ale exploataţiilor forestiere ilegale din Maramureş 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Mai mulţi localnici din satul Chiuzbaia, aparţinător oraşului Baia Sprie, sunt profund nemulţumiţi că o firmă 
ce procesează lemnul din Munţii Gutâiului distruge atât drumul de acces în localitate, dar şi poluează apa râului din 
zonă. Din această cauză, şoseaua a devenit de necirculat, drumul fiind surpat pe porţiuni mari în urma circulaţiei 
maşinilor de mare tonaj care transportă lemnele. Totodată, activitatea unei pescării aflate în aval de exploatarea 
forestieră este perturbată de poluare, apa râului Chiuzbaia fiind permanent tulbure şi plină de nămol, din cauza 
lemnelor ce sunt trase de-a curmezişul cursului de apă.  

Vă întreb cu respect: 
1. Cine exploatează parchetul forestier din Munţii Gutâi şi cum este sancţionat acesta pentru pagubele comise?  
2. Care este valoarea totală din ultimii ani a defrişărilor ilegale din România, în general, şi din judeţul Maramureş, în 
special?  
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat,  
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Periclitarea sistemul energetic de către fenomenele natural 
 
 

Stimate domnule ministru,           
 

Precipitaţiile abundente din ultima perioadă au afectat inclusiv sistemul energetic naţional din judeţul 
Maramureş. Mai exact, torenţii formaţi pe dealul din apropierea comunei Băiuţ au favorizat producerea unei 
alunecări de tern pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri până în apropierea unui stâlp de înaltă tensiune. Terenul 
din zona stâlpului de înaltă tensiune a fost afectat şi prezintă crăpături. În zonă sunt amplasate două linii de 
alimentare cu energie electrică, de medie tensiune şi de înaltă tensiune, care pot fi afectate în cazul producerii unei 
noi alunecări.  

Având în vedere situaţia prezentată, vă întreb respectuos cum va rezolva Electrica problemele alunecărilor de 
teren produse în zona stâlpilor de tensiune, şi, de asemenea, care este valoarea pagubelor produse de intemperii 
sistemului de electricitate, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Maramureş? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 
 

Blocarea lucrărilor de reparaţii la şcolile din Braşov 
 

 
Stimate domnule Ministru, 
 

Lucrările de reparaţii şi igienizări în cele 66 de şcoli din municipiul Braşov sunt blocate din cauza unei 
contestaţii făcute de două firme după anunţarea câştigătorilor licitaţiei. Două dintre firmele participante, care nu au 
fost selectate conform procedurii, au făcut acţiune în instanţă. Astfel, lucrările de reparaţii curente în şcoli, care se pot 
executa doar în perioada vacanţei de vară, au rămas în suspensie, deşi autorităţile au banii necesari. 

Vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. În ce mod se va implica Ministerul pe care îl conduceţi pentru rezolvarea situaţiei prezentate? 
2. Consideraţi că blocarea unor astfel de lucrări până la pronunţarea unei sentinţe definitive este normală?  
3.Care ar fi antidotul pentru ca investiţiile respective să poată fi totuşi efectuate? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat,  
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 
 

Reabilitarea Cetăţii Rupea 
 
Stimate domnule ministru, 
 

După aproape patru ani de lucrări de reabilitare din fonduri europene şi judeţene, Cetatea de la Rupea, judeţul 
Braşov, încă nu s-a redeschis publicului larg. Lucrările de reabilitare a Cetăţii Rupea au început în 2009 cu fonduri 
europene, prin Programul Operaţional Regional, dar şi cu fonduri din bugetul Consiliului Judeţean Braşov, valoarea 
totală a investiţiei fiind de 26 milioane de euro. Cetatea a fost închisă de mai mulţi ani din cauza stării de degradare 
în care ajunsese.  

Vă întreb respectuos: 
1. Care este stadiul reabilitării Cetăţii Rupea şi ce noutăţi aduce finalizarea acestei investiţii pentru viitorii vizitatori? 
2. Ce strategie are Ministerul Culturii pentru revitalizarea celorlalte cetăţi din judeţul Braşov aflate într-un stadiu 
diferit de degradare?  
 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu,  ministrul Finanţelor Publice 
 

Exporturile din Regiunea Centru şi judeţul Braşov 
 

 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Autorităţile guvernamentale au anunţat recent o creşterea a volumului exporturilor realizate în ultima 
perioadă de România, fapt salutar şi benefic pentru dezvoltarea economică viitoare. În contextul discuţiilor pe 
marginea proiectului de regionalizare, ar fi de dorit ca judeţele să fie analizate şi din punct de vedere al valorii 
exporturilor realizate. 

În acest context, vă întreb respectuos: 
1. Care este valoarea exporturilor realizate în Regiunea Centru, şi punctual în judeţul Braşov, conform ultimelor 
rapoarte oficiale? 
2. Ce loc ocupă Braşovul la nivel naţional în ceea ce priveşte exporturile şi care sunt produsele aflate în top? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat,  
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 
 

Fondurile insuficiente ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov 
 
Stimate domnule ministru,           

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, cea mai mare unitate spitalicească din judeţ, are nevoie de o 
sumă importantă în acest an pentru programele naţionale de sănătate. La această oră, numai la Secţia Ortopedie lista 
de aşteptare este de peste un an, nefiind bani pentru punerea protezelor necesare sutelor de bolnavi. Şi pentru Secţia 
de Cardiologie este nevoie de suplimentarea fondurilor, deoarece chiar dacă există aparatura necesară, lipsesc 
specialiştii.  

Vă întreb cu respect: 
1. Care este deficitul uman şi material existent în prezent în unităţile spitaliceşti din Braşov, şi punctual pentru 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov? 
2. Când vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialişti? 
3.  Când va fi semnat noul contract al spitalelor braşovene cu CJAS? 
4. Care sunt sumele acordate în acest an de către CJAS pentru spitalele de stat din Braşov, în raport cu cele private? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat,  
Ion Diniţă 

 
*** 

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

 
 

Adopţia 
 

Stimată doamnă ministru, 
În prezent, majoritatea adopţiilor care au loc în România, dincolo de motivaţiile personale ce stau în spatele 

acestei decizii, au un parcurs birocratic şi adeseori ineficient.  
În conformitate cu datele furnizate pe site-ul Oficiului Român pentru Adopţie (ORA), din 7 aprilie 2012 (dată 

de la care a intrat în vigoare noua lege a adopţiilor) până la data de 20.02.2013 au fost deschise aproximativ 999 
decizii privind deschiderea procedurilor de adopţie, dintre aceştia, însă, mult mai puţini copii reuşesc să se integreze 
în familii.  

Conform noii legi a adopţiei, intrată în vigoare anul trecut, o adopţie durează, în medie, un an şi 4 luni. Însă, 
problema este că în cele mai multe din cazuri, lucrurile nu se întâmplă în realitate aşa cum sunt scrie pe hârtie. Deşi 
noua lege a adopţiilor clarifică mai mult lucrurile în ceea ce priveşte procesul birocratic prin care trebuie să treacă 
familia care doreşte să adopte şi copiii adoptabili, actualmente, puţini părinţi reuşesc să îşi găsească într-un timp 
rezonabil copiii pe care şi-i doresc.  
În contextul evenimentului prilejuit cu ocazia Zilei Naţionale pentru Adoptie, sărbătorită în acest an în data de 29 mai 
de Oficiul Român pentru Adopţii (ORA), vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Ţinând cont de interesul superior al copilului, cum intenţionaţi să simplificaţi procedura adopţiei astfel 
încât să se ţină cont numai de interesul superior al copilului şi procedura adopţiei să nu mai dureze atâta timp (ani de 
zile)? 
2. Care sunt perspectivele reluării adopţiei internaţionale ţinând cont că prin această procedură au fost 
salvaţi din orfeliatele româneşti mii de copii, cărora şi s-a găsit un cămin şi o familie. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 16 - 2013 săptămâna 27 – 31 mai 2013  
 

129

*** 
                                        

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Tineretului şi Sportului 
 
 

Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor 
 

Stimate domnule ministru,   
În scopul propagării unui mod de viaţă sănătos, medicii popularizează tot mai des ideea conform căreia 

mişcarea trebuie să facă parte din viaţa tinerilor. Practicarea regulată a sportului şi o alimentaţie sănătoasă 
influenţează pozitiv dezvoltarea psihică şi socială a tinerilor şi totodată contribuie substanţial la buna funcţionare a 
organismului.  

Drept urmare, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi în privinţa 
promovării activităţilor şi programelor sportive în rândul tinerilor din România. 

Solicit răspuns scris. 
   

  Deputat, 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

                         
                
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei 
 
 

Continuare proiect „Modernizarea D.C.159, Km 0+930-3+230 comuna Helegiu, Judeţ Bacău 
 

 
Stimate domnule  ministru, 
 

În urma precipitaţiilor abundente, din 27-28.06.2008, în comuna Helegiu, Judeţul Bacău, s-au produs pagube 
importante în satele Brătila şi Drăgugeşti, pe drumul comunal DC 16, respectiv DC 159. Aşadar, malurile au fost 
surpate în urma torenţilor formaţi, rigolele de scurgere a apelor pluviale şi majoritatea podeţelor tubulare au fost în 
întregime colmatate, carosabilul din balast a fost spălat pe o lungime de aproximativ 300 ml conducând la crearea de 
şanţuri longitudinale şi înfundarea rigolelor, aspecte menţionate în NOTA DE CONSTATARE număr 4663, din 
01.07.2008, transmisă către Consiliul Judeţean Bacău. Întrucât proiectul de modernizare a DC 159, Km 0 + 230 din 
satul Drăgugeşti, comuna Helegiu, Judeţ Bacau, a fost realizat din surse europene numai pe 900 ml, (deoarece 
proiectul fiind integrat, a trebuit acoperite mai multe investiţii), restul de drum comunal de aproximativ 1800 ml nu a 
mai putut fi modernizat. 

Pentru că pe acest drum comunal, DC 159, au fost deja executate lucrări de alimentare cu apă şi canalizare şi 
pentru a nu pereclita lucrările de modernizare parţială, deja executate, vă întreb cu deosebit respect domnule ministru, 
dacă la următoarea rectificare bugetară aveţi în vedere alocarea de resurse financiare pentru astfel de categorii de 
lucrări, în continuarea celor începute şi dacă cuantumul resurselor vor permite includerea în acest program de 
finanţare şi a D.C. 159 sat Drăgugeşti, comuna Helegiu, Judeţ Bacău. 
Solicit răspuns în scris. 
 
 
         

Deputat , 
Constantin Avram 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 

 Declaraţii politice 
 
 
Stimați colegi, 
 
Într-o lume în care există tot mai multe provocări pentru tânăra generaţie, în care reperele şi valorile 

adevărate sunt tot mai diluate în tumultul cotidianului, avem nevoie tot mai mult, ca stat european, să ne cunoaştem şi 
să ne întoarcem la reperele istorice adevărate. 

Este important pentru noi toţi, cetăţeni români majoritari şi cetăţeni români din comunităţile minorităţilor 
naţionale să ştim şi să cinstim memoria înaintaşilor noştri, oameni de valoare prin a căror activitate s-a făuri statul 
român. 

Acesta este motivul pentru care consider a fi oportună declararea zilei de 11 octombrie – Ziua Şcolii Ardelene. 
Şcoala Ardeleană a fost una dintre cele mai importante milşcări culturale, educaţionale şi sociale care a pus bazele 
unei construcţii identitare a naţiunii române moderne. 

 
 
Elitele româneşti, reprezentantate prin nume de marca ale Şcolii Ardelene, precum Samuil Mincu, Gheorghe 

Şincai, Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu, dar şi întreaga clasă intelectuală pe care au creat-o prin ideile lor în toate 
cele trei principate româneşti istorice, au militat pentru unitatea poporului român într-o singură formaţiune politică, 
întemeiată pe unitatea originara a limbii românilor din întregul spaţiu locuit de aceştia, peste graniţele vremelnice 
instituite de vitregiile istoriei. 

Este momentul să recunoaştem prin instituirea acestei zile oficiale a Şcolii Ardeleane că această mişcare a 
reprezentat kilometrul zero al celor mai valoroase idei şi opere care ne definesc genetic, istoric şi sociologic în aria de 
cugetare a Europei. Reprezentanţii valoroşi ai acestei mişcări au contribuit la crearea unei gândiri româneşti care ne 
ghidează şi astăzi. 

Şcola Ardelenă merită cinstită astăzi de noi, prin evenimente şi manifestări culturale permanente, dar şi 
ocazionate de instituirea unei zi de omagiere, care să ne aducă aminte de misiunea pe care o avem pentru România, 
ţară cu origini străvechi, dar parte importantă a civilizaţiei europene. 

Vă mulțumesc, 
 

Deputat, 
Adrian-Miroslav Merka 

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 
 

 
*** 

 
 
Stimați colegi, 
 
Ultimele date publicate în Strategia Fiscal – Bugetară pentru anul 2014 – 2016 de către Ministerul Finanțelor 

Publice arată o creștere economică pentru anul 2014 estimată la 2,2 procente. Motivul principal pentru această 
creștere este dat de cererea internă, aceeași care a dat și dă, în continuare, rezultate pozitive și în anul în curs. 

Formarea brută de capital fix, adică investițiile, se așteaptă să înregistreze un ritm de 5 procente, iar 
cheltuielile cu consumul privat vor crește cu 1,4%, în condițiile majorării veniturilor disponibile ale populației. 
Exporturile vor înregistra, de asemenea, ritmuri de creștere, fiind prognozate să înregistreze o majorare de 1,2%, în 
timp ce importurile de bunuri și servicii vor crește cu 3 procente.  Vreau să subliniez și faptul că măsura plății TVA 
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la încasare nu a creat un gol temporar de venituri bugetare, acest lucru fiind demonstrat la o comparație cu primul 
trimestru al anului precedent. 

Astfel, taxa pe valoarea adaugată a înregistrat o creștere cu 9,5% față de prima parte a anului 2012. Proiectele 
puse în aplicare de guvernul condus de Uniunea Social Liberală în privința implementării unor reforme 
administrative de îmbunătățire a colectării au dat rezultate la capitolul încasări accize, care au crescut cu 9,3%. 
 

Prin toate aceste măsuri adoptate de actualul guvern în anul care a trecut de la preluarea conducerii statului 
român, se demonstrează o atenție deosebită acordată relansării economiei românești  și investițiilor străine, absolute 
necesare în vederea menținerii trendului de creștere anunțat pentru 2013 și pentru perioada 2014 – 2016, pentru care 
Ministerul Finanțelor Publice a publicat Strategia Fiscal – Bugetară. 

Stimați colegi, vreau să vă anunț că voi sprijini modelul economic de dezvoltare așa cum a fost el anunțat de 
Executiv, respectiv un model economic axat pe investiții publice de antrenare, acele investiții menite să sus�ină 
infrastructura, agricultura �i dezvoltarea rurală, energia �i tehnologia avansată. 

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat, 

Ionel Stancu 
Asociaţia Macedonenilor din România 

 
 

 
 

*** 
 

 




