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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 14 octombrie 2013 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 14 octombrie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2006 privind 

supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a 
societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un 
conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului şi a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor (PL-
x 336/2013) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 284/2013) - lege organică; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor (PL-x 
306/2013) - lege ordinară; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica India pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 
2013 (PL-x 315/2013) - lege ordinară; 

5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 38/2013/23.09.2013) - lege ordinară; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit (PL-x 159/2012) - lege ordinară; 

7. Propunerea legislativă privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, 
precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate (Pl-x 
286/2013) - lege ordinară; 

8. Proiectul de Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, 
precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate (PL-x 
287/2013) - lege ordinară; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PL-x 321/2013) - lege 
ordinară; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 
2013 (PL-x 320/2013) - lege ordinară; 

11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă (Pl-x 221/2013) - lege ordinară; 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor 
termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PL-x 718/2010) - lege ordinară; 

13. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române (PL-
x 269/2013) - lege ordinară; 

14. Proiectul de Lege privind trecerea colecţiei de timbre a României de la Compania Naţională Poşta 
Română în patrimoniul Băncii Naţionale a României (PL-x 417/2012) - lege ordinară. 
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A fost, de asemenea, aprobată solicitarea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 

încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de 
dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a următoarelor iniţiative legislative: Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale (Pl-x 260/2013) şi Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale (Pl-x 272/2013). 

Propunerea legislativă pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 
242/2013) - lege organică a fost adoptată tacit prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot final. 

Trei proiecte de lege au fost retrimise la comisiile sesizate în fond în vederea redactării de rapoarte suplimentare: 
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari"(PL-x 238/2013) - lege ordinară; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 166/2010) - lege ordinară; 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România (PL-x 167/2010) - lege ordinară. 

 
 

*** 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 15 octombrie 2013 
 

 
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 15 octombrie, următoarele acte normative: 
 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL-x 267/2013)- lege organică , (298 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă); 

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2013 pentru plata 
eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar  în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute 
sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, 
precum şi ale Legii nr.393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului 
privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la 
Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, 
relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006 (PL-x 
121/2013) - lege organică, (241 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 51 abţineri); 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2006 
privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de 
reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor 
dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor  (PL-x 336/2013) – lege ordinară , (275 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă) 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor (PL-x 
306/2013) - lege ordinară,(251 voturi pentru, 38 voturi împotrivă, 3 abţineri); 
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5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica India pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 
2013 (PL-x 315/2013) –lege ordinară,(294 voturi pentru şi o abţinere); 

6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare,  reexaminată, la cererea Preşedintelui României, (PL-x 38/2013/23.09.2013) - lege ordinară , 
(226 voturi pentru, 67 voturi împotrivă, 2 abţineri); 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit (PL-x 159/2012) – lege ordinară, (274 voturi 
pentru, 18 voturi împotrivă, 3 abţineri); 

8. Propunerea legislativă privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, 
precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate (Pl-x 
286/2013) – lege ordinară, (288 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 4 abţineri); 

9.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PL-x 321/2013) – lege 
ordinară, (245 voturi pentru, 54 voturi împotrivă, o abţinere); 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013 
(PL-x 320/2013) – lege ordinară, (297 voturi pentru, o abţinere); 

11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor 
de masă (Pl-x 221/2013) – lege ordinară, (252 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 41 abţineri); 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind  aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România  (PL-x 718/2010) – lege ordinară, (280 
voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 2 abţineri); 

13. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea   Zilei Limbii Române (PL-x 
269/2013) – lege ordinară, (294 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 abţineri); 

14. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional 
Filatelic (PL-x 417/2012) – lege ordinară, (297 voturi pentru, 4 abţineri); 

 
Propunerea legislativă privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, 

precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate (Pl-x 287/2013) – 
lege ordinară, a fost respinsă  (282 voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 2 abţineri); 
 

Propunerea legislativă  privind  definirea spaţiului rural naţional (Pl-x 208/2013) – lege organică şi 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 ( Pl-x 232/2013) – lege organică au fost 
adoptate tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final. 

Grupurile parlamentare al PD-L şi PP-DD au anunţat, în şedinţa plenară de marţi, depunerea moţiunii simple 
intitulată : „Opriţi instutuţionalizarea inchiziţiei audiovizaulului şi manipularea democraţiei”. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2013 

(Situaţia cuprinde datele la 18 octombrie 2013) 
           

Totalul iniţiativelor legislative 1080  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 703

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 134

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 630

721

– votate  712
             din care: - înaintate la Senat        44
                            - în procedura de promulgare   26
                            - promulgate* 255
                            - respinse definitiv 382
                            - sesizare neconstituţionalitate     1
                            - în reexaminare la Senat     4
– la vot final 9
2) Se află în proces legislativ 370
a) pe ordinea de zi 74
b) la comisii  278
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

10

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 19

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 19

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

4) Desesizări 3

 
   cele 712 iniţiative legislative votate privesc: 

                      280 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         159  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               40  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      81 proiecte de legi  
                      432 propuneri legislative 
 

 * În anul 2013 au fost promulgate 270  legi, dintre care 255 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea 
februarie-iunie 2013, 12 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 2013, iar 3 
din iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie  – decembrie 2013 
(Situaţia cuprinde datele la 18 octombrie 2013) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 462  

din care: 
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 328

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 134
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 59
96

– votate  87
             din care: - înaintate la Senat      33
                            - în procedura de promulgare 26
                            - promulgate* 12
                            - respinse definitiv 15
                            - sesizare neconstituţionalitate   1
– la vot final 9
2) Se află în proces legislativ 370
a) pe ordinea de zi 74
b) la comisii  278
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

10

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 19
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 19
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 2

 
     Cele 87 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         50 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
    25  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     19  proiecte de legi  
                         37 propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2013 au fost promulgate 270  legi, dintre care 255 din iniţiativele legislative adoptate în 
sesiunea februarie-iunie 2013, 12 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 
2013, iar 3 din iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţele de luni, 14 şi marţi, 15 octombrie 2013 
 

 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 84 

        din care: - în dezbatere 
72

                       - la vot final 12
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               14  

27  

   - votate 18
         din care: - înaintate la Senat   4
                        - la promulgare 13
                        - respinse definitiv   1
   - la vot final 9
 
Retrimise la comisii 3
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 83

        din care: - în dezbatere 
74

                       - la vot final 9
 
 
 
          ▪ Cele 18 iniţiative legislative votate privesc: 
                    10 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                       3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
            5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  2  proiecte de legi 
                    8 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 14 - 18 octombrie 2013 
 

 
 

 
 

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

1.  PL-x 336/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de 
asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor 
de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 
32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor   
 

2.  PL-x 306/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 
privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului 
la finanţare al fermierilor  
 

3.  PL-x 38/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare                                 
[Reexaminată la cererea Preşedintelui României] 
 

4.  PL-x 159/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit  
 

5.  Pl-x 286/2013 – Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi 
al produselor lactate  
 

6.  PL-x 321/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului    nr. 6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului             nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică  
 

7.  PL-x 320/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut 
media 10 la examenul de bacalaureat 2013   
 

8.  Pl-x 221/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă  
 

9.  PL-x 718/2010 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului              nr. 17/2010 pentru 
prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de 
Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2002 privind  aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România   
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10.  PL-x 269/2013 – Lege pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii 
Române  
 

11.  PL-x 417/2012 – Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului 
Naţional Filatelic 
 

12.  PL-x 267/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum 
şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei  
 

13.  PL-x 121/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 
pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar  în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947, precum şi ale Legii nr.393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în 
urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune 
între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre 
România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în 
zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006   
 

  

 
 

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

1.  Pl-x 242/2013 – Propunerea legislativă pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare 
[Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată] 
 

2.  PL-x 315/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica 
India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 
venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013 

3.  Pl-x 208/2013 – Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional 
[Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată] 

4.  Pl-x 232/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 
[Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată] 
 

  

 
 

III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  Pl-x 287/2013 – Proiectul de Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui 
şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul 
laptelui şi al produselor lactate 
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 IV. Proiecte de legi rămase la votul final: 
 

1.  PL-x 284/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale   
 

2.  Pl-x 261/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011      
 

3.  Pl-x 258/2013 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei 
Naţionale              
 

4.  Pl-x 165/2013 – Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social 
 

5.  Pl-x 219/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Lege-cadru nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 877/2010, cu modificările şi completările ulterioare  
 

6.  Pl-x 133/2013 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  

7.  Pl-x 134/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii  nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 

8.  Pl-x 147/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială  
 

9.  Pl-x 167/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă  
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  

Guvernului pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară  
a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 18 octombrie 2013) 

 
 
 
 

În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat și aprobat Lista priorităţilor legislative ale 
Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 169 de proiecte de legi.  

Dintre acestea, 77  proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 
Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 

 
 
 

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

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 27 

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

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 27 

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

dreptului de contestare la Curtea Constituțională: 8

- proiecte de lege respinse de Camera  Deputaţilor: 1

- legi trimise la promulgare: 2

- legi promulgate: 8

 
                                                    TOTAL                                                                          77   
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

( la data de  18 octombrie  2013 ) 
 
 

                           I.  În perioada  14  -  17 octombrie  2013    
 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte, din care. 

Comisiile permanente au depus  38 avize. 

Cele 20 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 11    

   9 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      2 
      6 
    12 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă 

La comisii se află în prezent 276 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
56  pentru raport suplimentar. 
 

La comisii se află  25 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  559 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 412 

♦ rapoarte suplimentare 106 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 41 

TOTAL     559 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 

PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Domnule Preşedinte, 
Onoraţi colegi, 
 
Declaraţia politică de astăzi se intitulează „Am văzut un primar fericit”. 
În câteva rânduri, am prezentat situaţia economică dificilă cu care se confruntă locuitorii de pe Valea 

Muntelui, în special, datorită lipsei locurilor de muncă. 
În această declaraţie politică trebuie să salutăm iniţiativa guvernului Ponta de a deschide exploatarea de 

uraniu din perimetrul Tulgheş- Grinţieş, o investiţie prin care se vor creea circa 550 de locuri de muncă. 
În condiţiile în care comuna Grinţieş are numai 2.500 locuitori, exploatarea de uraniu va asigura locuri de 

muncă şi pentru locuitorii zonelor limitrofe, mineritul redevenind pe Valea Muntelui o activitate de bază alături de 
exploatarea lemnului şi creşterea animalelor. Totodată, minerii, foarte precum şi mulţi tineri din comuna Grinţieş şi 
comunele învecinate, plecaţi la muncă în străinătate vor reveni acasă, reîntregindu-şi familiile. 

Primarul comunei Grinţieş, Vasile Alexandroaia, mi-a declarat fericit: ”Extrem de important pentru oameni 
este că vor avea unde munci, iar pentru bugetul local este gura de oxigen pe care o aşteptăm de atâta vreme, pentru că 
vom încasa impozitele.” 

Ca orice investiţie majoră, mina de uraniu din Grinţieş va antrena pe orizontală şi creearea altor locuri de 
muncă. Compania Naţională a Uraniului (singurul furnizor din România de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu, 
care constituie materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării centralei nucleare de la 
Cernavodă) urmează să construiască la Feldioara, în judeţul Braşov, o nouă uzină cu două unităţi de producţie: una de 
preparare a minereurilor uranifere, alta de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu extras din mina de uraniu din 
Grinţieş.  

Zăcământul uranifer Primatar I, Primatar II, Bradu, Prisecani şi Zona III din localitatea Grinţieş este 
considerat cel mai bogat din ţară. El va asigura uzinei de la Feldioara între 80.000 de tone şi 120.000 de tone de 
minereu de uraniu. 

Prin Hotărârea de Guvern, aprobată săptămâna trecută, a fost alocată o valoare totală a investiţiei de 407 
milioane de lei, din care 322 milioane de lei vor reprezenta lucrările de construcţii-montaj. Finanţarea va fi asigurată 
din surse proprii ale Companiei Naţionale a Uraniului şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei- 
Departamentul pentru Energie. 

Guvernul a decis descchiderea noii exploatări şi datorită faptului că previziunile referitoare la construcţia de 
centrale nucleare arată că cererea de uraniu va creşte în România de patru ori în următorii zece ani, până la 247 de 
milioane de uncii de uraniu în 2020, echivalentul a 112.000 de tone metrice. Ponderea combustibilului nuclear în 
costul energiei produse de o centrală nucleară este de circa 16%, din care uraniul propriu-zis reprezintă 5-6%. 

Proiectul de redeschidere a minei a fost salutat de majoritatea primarii comunelor din Valea Muntelui deşi, la 
fel ca în cazul Roşiei Montane, au existat voci care au ridicat problema poluării zonei cu uraniu provenit de la haldele 
de steril. În legătură cu aceste opinii, primarul comunei Grinţieş a fost categoric: „Sunt doar poveşti. Veniţi şi vedeţi 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 27 - 2013 săptămâna  14 - 18 

octombrie 2013   

 

47

oamenii de peste 80 de ani care au lucrat în mină, sunt viguroşi şi acum”. Nu se susţin nici argumentele că 
redeschiderea mineia de la Grinţieş va alunga persoanelor dispuse să investească în dezvoltarea turismului. 

Comunitatea din Grinţieş începe să fie optimistă, pentru că într-un viitor nu foarte îndepărtat nivelul lor de 
trai va creşte în urma redeschiderii minei de uraniu. 

 
Deputat 

Marian Enache 
 

*** 
 

Problemele protecţiei consumatorului! 
 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 
 
 

 În ultimele decenii, problemele  protecţiei consumatorilor se află în centrul atenţiei teoriei şi practicii 
economice şi juridice din întreaga lume. Asemenea probleme, tot mai complexe, prin conţinut şi mai ales prin 
soluţiile reclamate, fac ca teoria  protecţiei consumatorilor să fie tot mai mult studiată la nivelul diverselor comunităţi 
internaţionale şi mondiale, guvernamentale şi neguvernamentale, colaborat cu stabilirea măsurilor necesare pentru 
crearea cadrului necesar şi adecvat, legislativ şi instituţional, asigurării unei protecţii reale a consumatorilor.  

Protecţia consumatorilor se înscrie în cadrul politicilor sociale promovate de către orice stat. Totodata, ea 
trebuie, datorită importanţei pe care o prezintă, să se constituie într-o politică de sine stătătoare cu obiective, priorităţi 
şi instrumente proprii. 

În prezent, consumatorul în calitatea sa de purtător al cererii de mărfuri a devenit un real partener de piaţă, 
ale cărui poziţii ocupate în cadrul pieţei se consolidează pe măsura dezvoltării societăţii.  

Comportamentul de cumpărare al consumatorilor afectează din ce în ce mai multe întreprinderi, organizaţii, 
organisme şi instituţii; de aceea, consumatorului îi este acordată o atenţie din ce în ce mai mare. 

Relaţiile complexe dintre agenţii economici generează aspecte extrem de diverse care pot face obiectul unor 
programe de  protecţie a consumatorilor. Atât guvernele, cât şi alte organisme ce activează în domeniul protecţiei 
consumatorilor îşi stabilesc anumite structuri şi domenii pentru programele lor de protecţie a consumatorilor.  

Privite dintr-un asemenea unghi de vedere, principalele obiective asupra cărora este necesar să se 
concentreze fiecare ţară, prin organismele sale guvernamentale şi neguvernamentale, ca politică de  protecţie a 
consumatorilor, vizează urmatoarele obiective: 

- promovarea unei cooperări internaţionale în domeniul  protecţiei consumatorilor;  
- facilitarea producerii şi distribuirii de produse corespunzătoare cerinţelor consumatorilor; 
- promovarea eticii producătorilor şi distribuitorilor de produse şi servicii către consumatori; 
- stabilirea unui sistem de priorităţi privind protecţia consumatorilor din fiecare ţară; 
- asigurarea accesului consumatorilor la informaţii corecte; 
- crearea unui sistem de educare a consumatorilor; 
- asigurarea unor posibilităţi reale de despăgubire a consumatorilor; 
- încurajarea şi susţinerea concurenţei şi competitivităţii care să contribuie la creşterea gamei sortimentale, la 

preţuri avantajoase pentru consumatori. 
Fără existenţa consumatorului şi a consumului este de neconceput funcţionarea “societăţii de consum” ce 

caracterizează lumea contemporană. 
Înţelegând această realitate, legiuitorul european şi cel naţional au adoptat şi au perfecţionat în timp o 

legislaţie cu un pronunţat caracter protecţiv în favoarea consumatorilor. 
Întrucât creditul stimulează consumul, o atenţie deosebită s-a acordat în acest sens, în plan legislativ, 

protecţiei consumatorilor raportat la contractele de credit bancar. Totuşi, în pofida existenţei acestei legislaţii declarat 
protectivă, realitatea este caracterizată de conservarea sau favorizarea abuzului de putere economică. 

Pentru schimbarea acestei situaţii este necesară în mod evident cunoaşterea acestei legislaţii cu caracter 
protecţiv atât de către consumatori, cât mai ales de către cei care le acordă consultanţă şi asistenţă juridică. 
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Se prezumă că organele administrative sau judiciare, ce au competenţă în a restabili drepturile 
consumatorilor ce au fost încălcate, cunosc legislaţia în materie, însă datorită caracterului vast al acestei legislaţii, se 
impune specializarea şi perfecţionarea continuă a acestora. 

Legislaţia nu poate schimba realitatea decât în măsura în care este pusă în aplicare. 
Interesul solicitării punerii în aplicare a legislaţiei aparţine consumatorilor. De aceea, atunci când le sunt 

nesocotite drepturile, iar disputa nu se poate soluţiona amiabil sau prin intermediul serviciilor de mediere, 
consumatorii sunt chemaţi să recurgă la sesizarea ANPC în vederea exercitarii atribuţiilor sale şi în final să apeleze la 
calea judiciară.  

 
Deputat 

Florin Pâslaru 
 

*** 
 

Deblocarea integrală a fondurilor europene 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 Ca membră a Uniunii Europene, România beneficiază de ajutor financiar printr-o serie de programe 
operaţionale, în scopul dezvoltării acelor sectoare necesare pentru diminuarea diferenţelor dintre statele membre şi 
pentru evoluţia ţării în direcţia unui stat competitiv şi performant, ce poate  contribui la transformarea Uniunii într-o 
forţă mondială. 
Din păcate cei ce aveau datoria de a alcătui strategia necesară pentru îmbunătăţirea instituţională şi a sectoarelor 
relevante, precum transporturi, competitivitate, dezvoltarea resurselor umane, mediu şi regional, au eşuat în realizarea 
aceste obiective iar acţiunile lor au atras după sine sistarea fondurilor europene alocate acestor programe. 
Mă refer aici, pentru a nu lasa loc de interpretare, la Guvernele Boc şi Ungureanu, care prin modalitatea de gestionare 
a fondurilor europene au produs suspiciuni la nivelul Comisiei Europene, fapt ce a condus la aplicarea unor corecţii 
financiare pentru sumele decontate în perioada 2007-2011. 
Odată cu preluarea portofoliilor miniştrilor Guvernului USL, ţinta prioritară a devenit elaborarea bunelor practici în 
vederea reluării absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune.  
Reuşitele nu au întârziat să apară, astfel încât, începând cu luna noiembrie 2012, Ministerul Mediului a înregistrat un 
succes de necontestat prin deblocarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Următoarele programe deblocate 
au fost Programul Operaţional Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, iar cele mai recente succese vizează 
reluarea plăţilor către POS Transporturi şi Creşterea Competitivităţii Economice. 
Aş dori în cele ce urmează să analizez, cu ajutorul indicatorilor matematici, reuşitele Executivului USL: 
 Gradul de finanţare cu fonduri europene a programului POS Mediu avea un indicator de absorbţie de 4,2% în 
luna noiembrie, iar sub tutela actualului ministru a înregistrat o creştere de până la 17%; Programul Operaţional 
Regional a crescut de la 15% în luna ianuarie a acestui an până la 40% în prezent, POS DRU a fost preluat cu o 
alocare de fonduri de 5,5%, ajungand in această lună la o rată de 24,6% absorbţie, POS Transporturi a fost sistat la o 
rată de alocare ce indica 6,8% preconizându-se o rată de 30% absorbţie până la finele anului, iar pentru POS 
Creşterea Competitivităţii se estimează plăţi în valoare de 500 milioane de euro, dar aici trebuie să avem în vedere 
faptul că POS CCE a fost reluat în data de 9 octombrie 2013. 
 Prin intermediul accesării integrale a acestor programe de finanţare, România va putea genera locurile de 
muncă promise, stabilitatea internă pe plan economic, creşterea investiţiilor străine şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă. 
 

Deputat 
Mircea-Titus Dobre 

 
*** 
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Sărăcia –o problemă a majoră a lumii 
 

Stimaţi colegi, din iniţiativa organizaţiei non-guvernamentale “Ajutor pentru toţi dezmoşteniţii sorţii – 
Lumea a Patra”, cu sediul în Franţa, fondată de preotul Joseph Wresinski, Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (ONU) a hotărât, prin rezoluţia 47/196 din 22 decembrie 1992, marcarea “Zilei internaţionale pentru 
eradicarea sărăciei” pe data de 17 octombrie. 

În anul 1995, Adunarea Generală a proclamat perioada 1997-2006 ca Primul deceniu al Naţiunilor Unite 
pentru stoparea sărăciei, având ca temă “Eradicarea sărăciei–un imperativ etic, social, politic si economic al 
umanităţii”. 

Ziua Mondială de Eradicare a Sărăciei are un ecou internaţional. Sărăcia omoară anual peste 5 milioane de 
copii în lume şi este un pericol pentru sănătatea a milioane de români, un om din 7 traieşte în prezent în sărăcie. 
Banca Mondială estimează că aproximativ 1,3 miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc în sărăcie (cu puţin peste 
1 dolar pe zi), iar cele mai recente date furnizate de Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură, parte a Naţiunilor 
Unite (FAO) arată că, din totalul populaţiei globale, de 7 miliarde de oameni, aproximativ 925 de milioane suferă din 
cauza foametei, cei mai afectaţi fiind copiii.  

Într-o lume în care săracia lucie prinde rădăcini tot mai adânci, recesiunea economică în plină expansiune 
contribuie la previziuni sumbre pentru viitor. 

În acest context, ziua de 17 octombrie declarată Ziua Mondială pentru Eradicarea Sărăciei este un prilej 
pentru toate organizaţiile implicate în acţiuni umanitare să tragă un semnal de alarmă în privinţa numărului foarte 
mare de oameni care se confruntă cu situaţii de sărăcie.  

Stimaţi colegi, manifestările organizate în fiecare an în întreaga lume pe data de 17 octombrie doresc să 
atragă atenţia asupra situaţiei de sărăcie extremă în care se află în jur de 600 de milioane de copii, adică mai mult de 
30% dintre copiii ce trăiesc în ţările în curs de dezvoltare iar dintre aceştia 30.000 de copii mor zilnic din lipsa hranei 
necesare.  

România se afla pe primul loc în Europa din prisma nivelului scazut de trai, cu 46% de locuitori săraci, 
depaşind anul trecut Bulgaria, unde putin peste 40% din populaţie traieşte în condiţii de subzistenţa. 

Milioane de români suferă din cauza condiţiilor de viaţă precare, iar austeritatea ultimei guvernări a 
amplificat puternic fenomenul sărăciei în România. Toate măsurile reparatorii şi toate strategiile de dezvoltare 
economică trebuie să pornească de la această realitate.  

Nivelul sărăciei in Romania a urcat in ultimii ani cu 5%, pe fondul micşorării numărului total al populaţiei şi 
al scăderii nivelului de trai. Datele ultimului recensământ arată că, în 2012, circa 8,9 milioane de români trăiesc cu 
puţin peste 117 euro pe luna. Comparativ cu celelalte ţări europene, doar Letonia şi Lituania mai inregistrează un 
nivel al sărăciei crescut, de peste 34%. 

Stimaţí  colegi, România a apărut constant, în ultimii ani, în rândul statelor membre UE cu cele mai mari 
procente de populaţie aflată în sărăcie sau în risc de sărăcie şi excluziune socială.  

Doamnelor şi domnilor, în ciuda progreselor economice din ultimii ani, România rămâne ţara cu cele mai 
înalte nivele de sărăcie din Uniunea Europeană, peste 30% din populaţia ţării trăind cu mai puţin de 5 dolari pe zi, de 
aceea este necesar să se instituie sisteme de asigurări sociale pentru cei mai săraci şi să investească în învăţământ şi 
sănătate pentru cei care sunt cei mai nevoiaşi este nevoie de un şir intreg de iniţiative, printre care primordială este 
încurajarea investitorilor străini ce pot crea locuri de munca. Asta se transpune în producţie, consum, export, 
reducerea inflaţiei prin acoperirea monedei in bunuri manufacturate. 

Pare destul de greu, dar nu imposibil. 
 

Deputat 
Călin Ion 

 
*** 

 
ŞI TOTUŞI….SE MIŞCĂ! 

 
 
    Galileo Galilei, celebrul fizician şi astronom renascentist, rostea această frază “E pur si muove”, acum 400 de 
ani, obligat fiind de către inchiziţie să-şi retragă afirmaţiile potrivit cărora Pământul se învârte în jurul Soarelui. 
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     Expresia a fost preluată în vorbirea modernă, indicând de regulă faptul că, deşi cineva neagă o situaţie 
anume, totuşi această negare nu împiedică existenţa acelei situaţii. 
      Tot despre pământ este vorba şi de data aceasta, şi tot despre faptul că se…mişcă, mai exact se cutremură. 
De câteva săptămâni, în judeţele Galaţi şi Vrancea, cetăţenii sunt îngrijoraţi cu privire atât la locuinţe, cât şi la viaţa 
acestora.  
      Uşor nedumeriţi de această activitate seismică neobişnuită, specialiştii încearcă să ne liniştească. În 
Bucureşti, primăria a reuşit consolidarea a doar 31 de clădiri, din cele mai bine de 300 care ar necesita acest lucru, 
situaţie generată şi din cauza unei legislaţii care nu permite luare unor acţiuni care să oblige asociaţiile de proprietari 
să-şi de acordul pentru începerea lucrărilor de reabilitare. Primăria Generală a vorbit, pentru prima oară, despre 
posibilitatea acţionării în instanţă a proprietarilor care obstrucţionează procesul de consolidare, de scutirea de 
impozite şi taxe pentru aceştia, ajutându-i, astfel, să-şi plătească partea, precum şi de alte măsuri venite să rezolve 
această mare problemă.  
      De asemenea, un pas înainte este şi hotarârea luată cu privire la interzicerea închirierii clădirilor care au fost 
expertizate tehnic şi, în urma acestei operaţiuni, au fost încadrate într-un grad de risc seismic ridicat.  
      Guvernul, Administaţiile Centrale şi Locale fac eforturi pentru a gestiona corect şi principial acestă situaţie, 
şi nu numai. Mă refer aici şi la Proiectul Roşia Montană, şi la gazele de şist, precum şi la alte asemenea proiecte 
strategice “uitate”, care necesită responsabilitate, profesinalism şi asumarea deciziei. Asumarea deciziei pe astfel de 
proiecte presupune curaj şi determinare, atribute esenţiale în revigorarea economiei româneşti şi, implicit, a nivelului 
de trai. 
 

Deputat 
Ion Mocioalcă 

 
*** 

 
Cetăţenii români, victime ale jocurilor politice din ţări ale Uniunii Europene trebuie apăraţi de România 

 
Stimate colege, 
Stimaţi colegi 
În declaraţia pe care o voi susţine astăzi voi vorbi despre situaţia românilor stabiliţi peste hotare, în ţări ale Uniunii 
Europene, sau plecaţi la muncă pentru diferite perioade în aceste state. 
 
Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea se numără printre valorile pe care este fundamentată Uniunea 
Europeană, aşa cum sunt ele enunţate chiar în primele pagini ale Tratatului de la Lisabona. Din păcate, mulţi dintre 
cetăţenii români plecaţi peste hotare sunt în situaţia de a nu mai crede în aceste lucruri. Jocurile politice meschine 
cărora le-au căzut victime îi fac să nu mai aibă încredere  în U.E, iar încrederea în ceea ce mai poate face România 
pentru protejarea drepturilor lor se diminuează alarmant. 
 
Ne-am obişnuit deja ca problema cetăţenilor noştri să fie ridicată de fiecare dată când în ţările în care se află au loc 
diverse campanii electorale. Euroscepticismul dobândeşte tot mai muţi adepţi. Cu aceste ocazii, brusc, românii se 
transformă. Nu mai sunt oamenii muncitori de până atunci, ci oi negre, numai bune de exploatat politic pentru capital 
electoral şi voturi. Dreptul lor la libera circulaţie pe piaţa muncii din U.E. devine un pericol pentru cetăţenii ţărilor în 
care ar putea ajunge. Apoi campaniile trec, românii noştri devin buni din nou şi mai aflăm ce pericol sunt abia la 
următoarele scrutinuri. 
 
S-a întâmplat în Olanda, Italia şi în Marea Britanie. Apoi Germania, iar acum în Franţa. Cetăţenii români, indiferent 
de etnie sau ocupaţie, ajung să fie demonizaţi, pe rând, în multe dintre ţările U.E. Realitatea este, însă, puţin diferită. 
La începutul lunii iunie a acestui an, ministrul german de Interne îi avertiza pe muncitorii români şi bulgari care ar fi 
muncit ilegal că trebuie să se întoarcă în ţările lor. Dar cât de ilegal muncesc românii în Germania şi cine e de vină 
pentru asta am aflat două săptămâni mai târziu când presa germană a prezentat situaţia a sute de români exploataţi 
ilegal, în condiţii de sclavie, plătiţi mizerabil şi obligaţi să trăiască în condiţii inumane de angajatorii lor din 
Germania. 
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Situaţia a fost asemănătoare în Marea Britanie. Presa şi unii politicieni i-au speriat pe britanici cu pericolul că 
românii le vor lua locurile de muncă după ridicarea restricţiilor de circulaţie pe piaţa muncii. Ulterior, statisticile 
oficiale au arătat că pericolul a fost mult exagerat. Iar la întâlnirea dintre ministrul de Externe, domnul Titus 
Corlăţean şi omologul său britanic, dl William Hague s-a aflat că, de fapt, marea majoritate a românilor din Marea 
Britanie are o contribuţie pozitivă la dezvoltarea acestei ţări. Ca să nu mai amintesc despre studenţii români care sunt 
la studii în Regatul Unit şi contribuie pozitiv la bugetul Marii Britanii! 
 
În Franţa se foloseşte problema cetăţenilor români de etnie romă ca temă în campania electorală. Dar, de fapt, 
problema este mult mai simplă. Este vorba doar despre aplicarea legii. Toţi cetăţenii care încalcă legea trebuie să 
suporte rigorile acesteia. Indiferent că sunt francezi, români, români de etnie romă sau că au orice altă cetăţenie. 
Aplicarea legii este de datoria autorităţilor unui stat. Este nedreaptă discriminarea tuturor cetăţenilor români aflaţi în 
Franţa, pe timpul campaniei electorale sau în afara ei. Infracţionalitatea nu înseamnă naţionalitate! 
 
Concetăţenii noştri, cea mai mare parte a lor, nu sunt un pericol pentru comunităţile ţărilor în care se află, pe termen 
lung, mediu sau scurt. Sunt cinstiţi, respectă legea, muncesc pentru un salariu decent, sunt plusvaloare pentru ţările în 
care trăiesc şi şi-au câştigat respectul pe care îl meritau. 
 
Din păcate, ei au devenit victima tradiţională a jocurilor politice din unele ţări ale Uniunii Europene. Avem datoria de 
a-i apăra pe cetăţenii români de aceste, până la urmă, discriminări ruşinoase la care sunt supuşi de politicienii străini. 
Cetăţenii români, indiferent de etnie, au acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca oricare alt cetăţean al Uniunii. 
 
Există, totuşi, şi o explicaţie pentru acţiunile politicienilor din ţările amintite anterior. Trebuie să ţinem cont de 
contextul crizei economice din ultimii ani, a creşterii ratei şomajului şi a neîncrederii oamenilor în instituţiile statului. 
Populaţia statelor europene, fiind în situaţia intrării în şomaj şi a pierderii venitului, se simte ameninţată de străinii 
care reprezintă o forţă de muncă mult mai ieftină.  
 
Neliniştea din cadrul societăţilor a forţat guvernele să ia măsuri în aşa fel încât nemulţumirea populară să nu 
escaladeze în proteste, iar populaţia să se simtă protejată în faţa acestei ameninţări. Însă, aceste măsuri, în marea lor 
majoritate, nu fac altceva decât să creeze discriminare faţă de alţi cetăţeni europeni. Aşa după cum realitatea a arătat 
că austeritatea nu a dus la mult trâmbiţata creştere economică! 
 
De asemenea, aşa cum am arătat şi în alte ocazii, este foarte important ca ţara noastră să-şi rezolve problemele de 
imagine externă şi din interior. Din păcate, este binecunoscut faptul că la construirea unei imagini negative a ţării 
noastre, în plan extern, au contribuit şi politicieni pe care cetăţenii i-au ales să-i reprezinte şi să apere interesul 
naţional.  
 
Mă refer aici în principal la intoxicările şi denigrările transmise de unii europarlamentari PDL instituţiilor europene 
sau cancelariilor occidentale. Din acest punct de vedere, ei se aseamănă foarte mult cu acei politicieni din ţările U.E. 
care i-au folosit pe concetăţenii noştri ca temă de campanie electorală internă. 
 
Consider că promovarea României şi a interesului naţional reprezintă un proiect politic care nu trebuie să ţină cont de 
jocurile mărunte de partid. Este nedrept faţă de cei pe care îi reprezentăm aici, în Parlamentul României, să nu avem 
capacitatea de a depăşi luptele politice când vorbim de apărarea românilor plecaţi sau stabiliţi peste hotare. 
 
Am crezut şi voi continua să cred că România poate şi trebuie să fie un jucător important în Uniunea Europeană cu 
un rol esenţial în Europa Centrală şi de Sud Est. Iar acest lucru trebuie să se vadă şi în felul în care ţara nostră apără 
interesele cetăţenilor săi indiferent unde se află aceştia. Trebuie să ne obişnuim să nu ne denigrăm unii pe alţii în 
afara ţării, pentru că, de fapt, pe termen mediu şi lung nu câştigă nimeni. Ba dimpotrivă. Pierde România şi sunt 
afectaţi cetăţenii noştri. Interesul naţional trebuie să fie unul singur, scos din disputele politice. 
 
Trebuie să reuşim să oferim un mesaj unitar în plan extern. Iar acesta trebuie să fie acela că NU suntem o naţie de 
infractori. Cei care au comis fărădelegi să răspundă şi să fie pedepsiţi conform legii oriunde s-ar afla. Vina şi 
răspunderea sunt individuale. 
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NU mai trebuie să lăsăm ca politicienii străini să se folosească de români pentru a-şi promova politicile extremiste 
sau pentru a obţine voturi!  
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
Anunţul Comisiei Europene privind deblocarea fondurilor pentru programul de competitivitate” 

 
 Săptămâna trecută Comisia Europeană a anunţat deblocarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivitătii pentru Romania.  Anunţul a fost făcut de către Comisarul european pentru politica regionala, 
Johannes Hahn, care i-a transmis Premierului roman Victor Ponta ca executivul comunitar a luat decizia deblocarii 
plăţilor pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) .  
 Prin această nouă reuşită, Guvernul USL a pus capăt blocării fondurilor europene pe toate programele 
operaţionale la care a fost dusa România in guvernările Boc-Băsescu- Ungureanu.  
 Premierul Ponta şi miniştrii Guvernului, în special ministrul pentru fondurile europene, domnul Eugen 
Orlando Teodorovici, au dovedit determinare şi capacitate de bună guvernare nu numai în deblocarea fondurilor dar 
şi în accesarea lor şi cheltuirea în programe şi obiective investiţionale de cea mai mare utilitate şi importanţă pentru 
ţara noastră.  Pentru această performanţă merită felicitările noastre şi gratitudinea tuturor celor care benefiaciază de 
aceste investiţii. 
 Intr-adevăr vorbim de performanţe guvernamentale dacă avem în vedere că tot în săptămâna  trecută doamna 
Ministru Rovana Plumb ne anunţa că pe programele de mediu s-au utilizat fonduri europene de un milliard de euro.  
 Revenind la POS CCE, până în iunie 2013, am fost la un pas de a se prelungi suspendarea programului din 
partea Comisiei Europene. Nu s-a ajuns aici pentru că Guvernul a acţionat cu fermitate şi competenţă. Aprecierea 
este şi a oficialilor de la Bruxelles. Iată un exemplu, citez pe Comisarul european pentru politica regională, Domnul 
Johannes Hahn, care a afirmat  la mijlocul lunii septembrie că autoritatile romane au făcut eforturi considerabile 
pentru a corecta deficienţele semnalate de CE si pentru a asigura un sistem de management mai eficient.  
 Romania are la dispoziţie peste 2,5 miliarde de euro prin POSCCE, in perioada de programare 2007-2013, 
banii putand fi absorbiti pân la finalul anului 2015. Din păcate şi din vina fostelor guverne în acest domeniu, foarte 
important pentru economia roamânească, s-a cheltuit  parte infimă din acel total de două miliarde şi jumătate. Mai 
concret, sunt rambursări ale Comisiei Europene de doar 172,9 milioane de euro, adică 6,77%. Totuşi, potrivit unei 
situatii prezentate in octormbrie de Ministerul Fondurilor Europene, Romania a transmis la CE declaraţii de cheltuieli 
in POSCCE care însumează 14,45% din alocarile tarii in acest program, ceea ce inseamna ca diferenta de 7,68 puncte 
procentuale (circa 196,1 milioane de euro) nu a fost plătită  de Comisie, însa după această deblocare vor intra  şi 
aceşti bani. Restul de peste 2 miliarde de euro va trebui să-l absorbim până în 2015, adică ceea ce nu s-a făcut în 5 ani 
urmează să realizăm în cei doi ani care au mai rămas din actualul şeptenal bugetar. 
 In încheiere îmi exprim convingerea că Guvernul Ponta va performa şi în viitor pe această direcţie şi 
aşteptăm ca periodic să primim veşti dintre cele mai bune pe accesarea fondurilor europene ,atât din cele rămase din 
exerciţiul bugetar 2007-2013 căt si din cel aprobat pentru 2014-2020. 
 

Deputat, 
Violeta Tudorie 

 
*** 

 
 

Patrimoniul arhitectural al Capitalei continuă să sângereze 
 

Am aflat, ca de obicei, în ultimul moment, despre lucrările de demolare ale încă unui imobil cu valoare 
istorică şi arhitecturală din Capitală, demolare făcută cu acte în regulă, pe baza unei hotărâri judecătoreşti. 
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Este vorba de un imobil de pe strada Christian Tell, din Piaţa Amzei, care a aparţinut marii familii 
aristocratice a Ghiculeştilor şi în care, un timp, a poposit însuşi Monseniorul Vladimir Ghika, recent beatificat de 
Vatican.  

Cu alte cuvinte, în anul beatificării, noi, românii, în loc să instalăm o placă memorială pe imobilul legat de 
viaţa sa pământească, dărâmăm tot şi ridicăm în loc încă o monstruozitate de beton şi sticlă, din cele care au 
desfigurat deja obrazul Bucureştilor. 

Altfel s-a întâmplat, nu de mult, pe strada Dionisie Lupu, unde casa marelui lingvist, editor şi protector al 
artelor Alexandru Rosetti a fost făcută una cu pământul, pentru ca în locul ei să apară o clădire de o remarcabilă 
urâţenie, fără nici o legătură cu atmosfera de stradă de secol XIX a sitului. 

Nu fac parte dintre cei care cred că tot ce este vechi are valoare şi tot ce e nou, nu. Însă Bucureştii au fost 
supuşi, de-a lungul secolului trecut, unui val de dezastre naturale (cutremure, inundaţii) sau produse de mâna omului 
(bombardamente, demolări), care i-au afectat în mare măsură înfăţişarea caracteristică, de veche capitală şi de oraş 
european. A continua, astăzi, opera de distrugere a ţesutului lui urban, împânzind zonele rezidenţiale cu clădiri de 
birouri (în condiţiile în care, oricum, există o supra-ofertă la acest capitol) înseamnă a periclita însăşi identitatea 
arhitectonică a unei capitale care se pretinde din nou europeană. 

Pentru că ultimele decizii de demolare s-au luat pe tăcute, departe de ochii opiniei publice, cred că trebuie să 
luăm urgent măsuri. Primăriile ar trebui să fie obligate, înainte de a lua orice decizie, să pună în dezbatere publică 
orice cerere de demolare de edificii cu valoare istorică sau arhitectonică. De asemenea, ar trebui înăsprite pedepsele 
pentru cei care lasă în mod deliberat în paragină imobile de patrimoniu, spre a putea obţine ulterior hotărâri 
judecătoreşti de demolare a edificiilor. În toate ţările civilizate, asemenea cazuri se pedepsesc cu confiscarea 
imobilului respectiv. În fine, cred că Parchetul ar putea fi mai activ în combaterea infracţionalităţii în mediul 
imobiliar. 
 

Deputat 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 

 
Pe locuri, fiţi gata…Startul, peste un an! 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 
Nici nu se încheiaseră bine alegerile parlamentare de anul trecut, că începuseră scenariile pentru alegerile 
prezidenţiale. Iar ele au crescut gradat, ajungându-se în această vară la o atmosferă de precampanie. Odată cu toamna 
şi revenirea din vacanţă, nu cred că este vreo zi în care să nu se speculeze vreun posibil candidat pentru preşedinţia 
României, să nu se facă analize şi paraanalize legate de candidatul sau ‚necandidatul’ celor două mari partide politice 
româneşti sau să nu mai apară vreun anunţ de candidatură. Pare că am făcut o călătorie în timp şi că ne aflăm deja în 
2014, iar alegerile bat la uşă. 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, ştiu din proprie experienţă ce înseamnă a te pregăti pentru o campanie 
prezidenţială, dar a transforma viata politică şi publică într-una continuă, mi se pare deplasat şi complet contraindicat 
pentru orice aspirant la funcţia de preşedinte al unui stat, căruia i se cer soluţii şi teme reale, nu frumos ambalate şi 
prinse cu fundiţă de campanie. De orice culoare ar fi această fundiţă. 
Şi, tot indiferent de culoare, am da cu toţii dovadă de mai multă maturitate politică şi de respect dacă alegerile interne 
le-am organiza fără să le transformăm într-un prilej de creştere a vizibilităţii pe considerente de marketing. 
Şi şi mai bine ar fi dacă unii dintre noi, aspiranţi declaraţi la fotoliul prezidenţial, nu s-ar arăta brusc atât de interesaţi 
de diaspora, mai precis, de un stat vecin care, datorită sau din cauza  capitalului său electoral, mereu a fost folosit pe 
post de fiu rătăcitor, iubit odată la patru ani şi uitat în rest. Altfel, nu îmi explic de ce, în perioadele postelectorale, 
aproape toţi oamenii politici îl uită, iar când vine vorba de revizuirea Constituţiei nimeni nu îi acordă rolul şi 
importanţa pe care le acordă vremelnic în campanii. 
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Ce să mai spun de ţară, doamnelor şi domnilor? Din letargie, ca să nu zic...altceva, se trezesc rând pe rând mulţi 
salvatori care, timp de un an de zile, vor avea grijă să ne intoxice cu grija lor, cu proiecte peste proiecte şi cu 
declaraţii mai mult sau mai puţin belicoase. Căci, nu-i aşa, stimaţi colegi, orice candidatură presupune la noi atac, 
mai puţin şi bun-simţ sau iniţiative constructive.  
Am intrat, aşadar, la un an înainte de alegerile prezidenţiale, în linie dreaptă şi pare că, pentru unii, nimic altceva nu 
mai este important. Prea mult, doamnelor şi domnilor. Mult prea exagerat şi cu toată atenţia pe care o acordăm cu 
toţii funcţiei de preşedinte al României, nu cred că singura preocupare a unor politicieni ar trebui să fie zâmbetul larg, 
turneele în scop electoral sau transformarea într-o vedetă care nu are nici pe departe nimic în comun cu ce înseamnă a 
fi preşedintele unei ţări. Poate unii, într-un târziu, vor înţelege acest lucru şi se va găsi dulcea cale de mijloc între 
politicianul ultrapopular, ultraamabil şi suspicios de empativ şi cel ultrarezervat, ultrşcolit şi imun la slăbiciunile 
umane. Amândouă tipurile, la fel de false, de prost jucate şi cu acelaşi rezultat pe care, în final, va scrie dezastru. 
Până atunci...suntem statul aflat veşnic în campanie, căci, pentru o parte a clasei politice româneşti, a-ţi face vara 
sanie şi iarna car este aplicat ad litteram. Din păcate pentru ei, nu şi bine. Pentru acei candidaţi grăbiţi şi deosebit de 
zeloşi, mă tem însă că le va amorţi spatele tot stând, de pe acum, în poziţia de start, iar, la momentul în care va fi dat 
oficial semnalul, s-ar putea să nu se mai poată mişca. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Ovidiu C. Iane 
 

*** 
 

Mai mult verificăm decât să ajutăm! 
 
 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 
 
 Am intitulat declaraţia mea politică de astăzi „Mai mult verificăm decât să ajutăm!” după ce, de prea multe 
ori mi-au fost semnalate probleme în verificarea derulării unor proiecte care au legătură cu Ministerul Agriculturii. 

Romania are nevoie mai mult ca oricând să acceseze în condiţii de siguranţă fonduri europene pentru a-şi 
întări stabilitatea economică dar şi imaginea de stat care îşi doreşte cu adevărat să se dezvolte. Ne pregătim să 
accesăm fondurile din noul exerciţiu bugetar european 2014 - 2020, dar trebuie să supraveghem şi integritatea celor 
care supraveghează mecanismele de aprobare şi verificare ale proiectelor europene. 

De ce am ales să abordez un astfel de subiect acum? Pentru simplul motiv că de foarte multe ori, în discuţiile 
cu cetăţenii, unii dintre ei mici întreprinzători, constat că deşi, declarativ, ne dorim să accesăm cât mai multe fonduri 
europene, tot noi, prin intermediul celor care asigură supravegherea derulării proiectelor, ne punem piedici. 

Aici o să aduc în faţa dumneavoastră câteva exemple de cum reuşim să ne punem singuri piedici când avem 
în faţă un proiect. 

De multe ori, cei care reuşesc să desfăşoare o activitate care a adus un plus de fonduri prin accesarea unei 
linii de finanţare europeană trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, draconice aş spune, şi să respecte un traseu 
întocmit şi supravegheat de specialiştii instituţiilor care supraveghează acest parcurs. Dar, micul întreprinzător este 
luat repede prin surprindere de schimbarea regulilor în timpul jocului, de parcă dorinţa celor care îl îndruma nu este 
ca el să aibă succes în ceea ce face, ci tocmai invers. Succesul micului întreprinzător ar aduce venituri statului, prin 
taxele şi impozitele pe care le-ar plăti, ar creste numărul locurilor de muncă şi ar putea ajunge la o treaptă superioară 
a investiţiei sale care ar genera şi mai multe locuri de munca şi iarăşi venituri suplimentare la buget. Iar veniturile la 
buget ar genera salarii mai bune pentru cei care asigură verificarea şi îndrumarea celui care accesează proiecte şi 
programe de dezvoltare. 

În ultima vreme mi s-au adus la cunoştinţă modalităţile greoaie, ca să nu spun reaua voinţă, prin care unele 
instituţii „reuşesc” să ii „ajute” pe fermieri. Schimbarea regulilor în timpul derulării proiectului şi introducerea unor 
mijloace achiziţionate deja din banii de proiect în lista achiziţiilor neeligibile sunt doar câteva exemple care mi-au 
fost semnalate. Aici aş dori să trag un semnal de alarmă astfel încât Ministerul Agriculturii să reuşească să identifice 
şi să elimine departamentele sau persoanele care aduc aceste modificări în mod deloc legal şi moral. 
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Scopul nostru este să atragem cât mai multe fonduri europene şi să încercăm să-i ajutăm pe întreprinzători să 
se dezvolte, nu să îi împiedicăm pe aceştia în demersul lor. 

 
Deputat 

Sergiu Constantin Vizitiu 
 

*** 
 

Declaratie politica cu ocazia Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural 
 
Domnule Presedinte, 
Stimati Colegi, 
 

Astazi, 15 octombrie, întreg mapamondul sărbatoreşte Ziua Internaţională a Femeilor din Mediul Rural. Ne 
bucuram ca ONU a decis in anul 2008 prin rezolutia 62/1236 ca aceasta zi sa fie dedicata tuturor femeilor care 
locuiesc la sate si in zone rurale defavorizate. 

In tara noastra trebuie cu atat mai mult recunoscut meritul femeii din mediul rural care constituie un simbol al 
genezei acestei natiuni, dar si un reper matern pentru aproape fiecare dintre noi. 

Potrivit statisticilor oficiale in Romania avem peste 5 milioane de femei care locuiesc la sat. Multe dintre 
acestea nu au avut si nu au un loc de munca, iar peste 20 % sunt persoane in varsta cu probleme specifice.Trebuie 
mentionat ca se estimeaza  un numar de aproximativ 2 milioane de femei care au resedinta de munca in tari ale UE, 
din care peste jumatate provin din satele si comunele Romaniei. 

Multe sunt problemele cu care se confrunta aceste femei si poate ca “celebrarea lor” trebuie sa ne duca la 
identificarea unor solutii concrete pentru a echilibra diferentele atat de vizibile pe plan social si demografic intre sate 
si orase.In acelasi plan Romania trebuie sa aplice Principiul Egalitatii de Sanse care este o valoare fundamentala  a 
Uniunii Europene si sa lupte pentru eradicarea discriminarii de gen care tine pe loc progresul social al acestei tari. 

Romanca din mediul rural a faurit aceasta natiune si a indurat cu stoicism toate cataclismele istorice, 
calauzindu-se de cele mai multe ori de valorile  mostenite de la parinti si de credinta in Dumnezeu.In confruntarea cu 
nedreptatile femeia romanca si-a pastrat demnitatea si a ramas un liant al spiritualitatii si identitatii romanesti. 

Pe langa discrepantele economice si profesionale, femeia din mediul rural nu are acces la educatie si nici la 
tratamente medicale adecvate.Si va vorbesc aici din propria experienta: In anul 2012 am initiat un Proiect medical in 
Colegiul 3 Iasi pe care il reprezint, Caravana SANATATE si SPERANTA prin care peste 1000 de femei au 
beneficiat, printre altele, de consultatii stomatologice.De prisos sa adaug ca majoritatea pacientelor, de toate varstele, 
au declarat ca nu au fost in viata lor la stomatolog, in timp ce un numar semnificativ ajung in fata unui doctor odata la 
20 ani. 

De asemenea, este ingrijorator modul in care opereaza protectia sociala in cazul femeilor din mediul rural si 
voi ilustra pe viitor cu exemple chiar din zona rurala pe care o reprezint in Parlament.Nu in cele din urma,in  mediul 
rural romanesc se confirma un accentuat flagel al Violentei Domestice, pe fondul saraciei si al consumului de alcool, 
iar de cele mai multe ori femeile sunt victimele acestor abuzuri. 
 
Dragi Colegi,  

Astazi, femeile din mediul rural au nevoie de politicieni  care sa actioneze responsabil in aceste 
probleme.Misiunea noastra nu este usoara(incepand de la legislatie si terminand cu infrastructura rurala), dar este cu 
siguranta una dintre cele mai nobile provocari politice contemporane. 

Cred ca doar asa le celebram cu adevarat pe femeile din mediul rural si le demonstram pretuirea si 
devotamentul nostru. 

Sa ne dea Dumnezeu gandul cel bun ! 
 

Deputat 
Constantin Adăscăliţei 

 
*** 
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Declaraţie privind rezultatele economice ale guvernării USL 
 
 
Stimaţi colegi, 

Dincolo de vorbele fără fundament ale celor care critică actuala guvernare, rezultatele economice dovedesc 
că România se află pe drumul cel bun. Chiar dacă întotdeauna este loc de mai bine, de un an şi jumătate, de când a 
preluat conducerea ţării, USL a dovedit că poate îmbunătăţi condiţiile de trai ale românilor, reîntregind salariile 
bugetarilor, crescând salariul minim la 800 de lei, ieftinind pâinea, majorând punctul de pensie, oferind sprijin celor 
vulnerabili pentru plata încălzirii şi a curentului electric. 

Guvernul condus de Victor Ponta a demonstrat că în România, dacă îţi doreşti cu adevărat, poţi avea rezultate 
în economie fără să tai veniturile populaţiei. Îmi amintesc că în 2010, guvernarea de la acea vreme susţinea că 
reforma şi creşterea economică se face tăind salariile şi pensiile celor nevoiaşi. În primele 7 luni din 2013 avem un 
deficit bugetar de aproape 2 ori mai mic decât în aceeaşi perioadă din 2011 şi de peste 3 ori mai mic decât în 2010. 

Acum, la finalul anului 2013, rezultatele economice ne demonstrează că am putut oferi românilor măsuri 
active pentru protecţia socială şi în acelaşi timp am adus banii în ţară, deblocând fondurile europene, obţinând un an 
în plus pentru absorbţia acestora şi atrăgând investitori.  Economia a permis creşterea numărului de firme, astfel încât 
la finalul lunii august, s-a depăşit pentru prima dată cifra de 714.000. 

Nu pot să nu remarc, fiind argeşean, că rezultatele economice din ţară se datorează şi industriei auto. În acest 
moment, ţara noastră are cea mai mare creştere a producţiei auto din Europa. Producţia de autoturisme de pe piaţa 
locală a crescut cu 45% în primele şase luni ale acestui an şi am avut cel mai accelerat ritm de creştere din Europa şi 
al treilea cel mai rapid din lume. În România s-au produs în primul semestru aproximativ 225.000 de autoturisme, 
dintre care 181.300 de către Dacia, în creştere cu 17% faţă de perioada similară a anului trecut şi aproape 43.500 de 
către Ford România la Craiova. 

O premieră a fost înregistrată şi în agricultura românească.  Ţara noastră ocupă primul loc în Uniunea 
Europeană la producţia de floarea soarelui. Mai mult, ne aflăm pe primele locuri la alte categorii, precum porumb sau 
roşii. Producţia de grâu şi secară din acest an totalizează 7,3 milioane de tone, fiind cea mai mare din ultimii opt ani 
şi a doua din ultimii 43 de ani. 

Guvernul USL demonstrează că se poate şi că va continua să acţioneze pentru a conduce România pe drumul 
dezvoltării durabile şi al creşterii economice! 

 
Deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici 
 

*** 
 

Importanţa politică a consolidării sănătăţii pentru toţi! 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 
Prima bogăţie a unei ţări este sănătatea populaţiei acesteia.  
Sănătatea şi educaţia rămân două domenii extrem de importante, ce trebuie susţinute prin acţiuni şi politici 

eficiente, atât în statele membre cât şi la nivel mondial. Sănătatea fiind o condiţie necesară pentru prosperitate. 
Comisia Europeană, Parlamentul european împreună cu Observatorul european pentru sisteme şi 

politici de sănătate, analizează modalităţile prin care noile sisteme de sănătate răspund actualelor provocări precum, 
migraţia populaţiei, deplasarea pacienţilor şi a cadrelor medicale între statele membre, creşterea aşteptărilor 
oamenilor la furnizarea unor servicii medicale de calitate, evoluţiile demografice, inclusiv îmbătrânirea populaţiei  
etc.). 

Principalul obiectiv al unui sistem de sănătate calitativ este îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei în mod 
echitabil. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 27 - 2013 săptămâna  14 - 18 

octombrie 2013   

 

57

Strategia europeană în materie şi servicii de sănătate, punctează modul în care legislaţia Uniunii Europene se 
aplică serviciilor medicale şi promovează cooperarea între statele membre, domeniu în care coordonarea acţiunilor 
este importantă.  

Statele membre şi părţile interesate trebuie să conlucreze pentru obţinerea unor rezultate concrete, adaptate 
noilor tehnologii privind modul de promovare al sănătăţii. Preocupările privind sănătatea trebuie să fie integrate în 
toate politicile europene în acţiuni pentru reducerea inegalităţilor în domeniul sănătăţii şi în accesul la serviciile 
acestuia. 

Conferinţa de la Gastein (Austria), din luna octombrie a acestui an, şi cea de la Bruxelles, din martie anul 
viitor, au ca laitmotiv, strategii pentru sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a combate orice formă de 
discriminare şi inegalitate, de îmbunătăţire a accesului populaţiei la asistenţă medicală şi preventivă de calitate.  

Forumul Gastein,  a luat amploare sub forma unui eveniment anual de bază,  fiind cea mai importantă 
conferinţă de politici de sănătate din Europa, reunind în fiecare an, de peste 15 ani, politicieni, factori importanţi de 
decizie: experţi în politică şi administraţie, economie şi industrie, societate civilă, ştiinţă şi cercetare, din statele 
membre ale Uniunii Europene. În mod inevitabil, dezbaterile de aici ajung şi se implementează în instituţiile 
reprezentate – parlamente şi guverne naţionale, dar şi la Parlamentul European şi Comisia Europeană. 

Deviza acestor întâlniri se bazează pe principiul conform căruia „sistemele de sănătate sunt destinate 
tuturor”; toţi cetăţenii trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate, indiferent de statutul social, educaţie sau 
ţara de reşedinţă,  de vârstă, rasă, sex sau orientare sexuală. Pentru a obţine această egalitate, este nevoie să se 
acţioneze asupra factorilor sociali şi economici, determinanţi în sănătate, dintr-o perspectivă intra-sectorială, 
menţinând angajamentul politic.  

Uniunea Europeană promovează şi protejează drepturile fundamentale ale omului, conform Tratatului de la 
Lisabona şi a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, documente care interzic orice formă de 
discriminare, pe criterii de sex, vârstă, handicap, religie, rasă, etnie sau orientare sexuală, precum şi susţinerea 
statelor membre pentru transpunerea celor mai noi cercetări în politici de sănătate în funcţie de nevoile fiecărui stat. 

Impactul pe care criza financiară îl are asupra sistemelor sanitare din Europa, resursele bugetare din ce în ce 
mai puţine şi constrângerile economice asupra sistemului medical pot fi printre provocările perioadei următoare. În 
acest sens, se impune implementarea şi extinderea sistemelor de monitorizare şi supraveghere în materie de sănătate 
publică.   

De aceea şi în România, politica de sănătate trebuie să aplice investiţii inteligente în asigurările de sănătate, 
pentru a reduce inegalităţile şi excluziunea socială, să prioritizeze facilitarea accesului categoriilor vulnerabile de 
populaţie la îngrijiri medicale de calitate.  

De asemenea, România prin, Ministerul Sănătăţii Publice, finanţat de Banca Mondială şi Banca Europeană 
de Investiţii, a elaborat o strategie ţintă pentru un program de stat focalizat pe îmbunătăţirea accesului populaţiei la 
serviciile de sănătate de bază, în zonele slab deservite, stabilindu-se metodologia în funcţie de caracteristicile zonelor 
defavorizate, de cele ale populaţiei din aceste zone, intervenţiile propuse pentru îmbunătăţirea accesului, precum şi 
criteriile de selectare a localităţilor cu acces redus la servicii medicale de bază, promovând schimbul de bune 
practici cu celelalte state europene.   

Strategia în domeniul sănătăţii, bazată pe valori comune, răspunde provocărilor cu care se confruntă 
sănătatea, atât la nivel mondial cât şi la nivelul statelor comunitare, consolidând cooperarea şi coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene. 

Nu putem vorbi de coeziune socială la nivel european decât în condiţiile în care combatem discriminarea şi 
inegalitatea. 

 
 

Deputat 
Camelia  Khraibani 

 
*** 

 
Cum ne influenţează copii şi tinerii violenţa de la televizor 

 
 Să ne imaginam o zi din viaţa noastră fără internet, telefon sau televizor... destul de greu, dar acceptabil. In 
schimb o săptămână fără accesul la informaţie pare de neconceput. In peste 90% din case există cel puţin un 
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televizor, iar România se află pe primul loc în topul statelor europene la consumul de programe televizate, cu o medie 
de 5 ore şi 30 de minute pe zi. Nu aş fi făcut această declaraţie politică dacă emisiunile tv ar fi reprezentat în măsură 
covârşitoare divertisment de bună calitate, cultură, acces la informaţii sau ar fi promovat valori civice.       
 Din păcate, la televizor este multă violenţa, prea multă aş îndrăzni să spun. Dar aşa se face audienţa, pentru 
că ceea ce e spectaculos, senzaţional, atrage privitorii de toate vârstele şi, implicit, se vinde bine.  Palierele orare 
impuse de CNA pentru interzicerea difuzării emisiunilor care prezintă violenţă fizică, pshihică sau de limbaj în mod 
repetat nu sunt întotdeauna eficiente. Programele de ştiri din prime-time prezintă adeseori cazuri care ne îngrozesc: 
crime, bătăi între şcolari, răpiri de copii urmate de omoruri, persoane în ipostaze degradante, etc. Aceasta este 
televiziunea comercială, departe de a educa, fie chiar şi sub formă de entertainment. Nu vreau să fiu înţeles greşit, nu 
încerc să modific grilele de programe ale canalelor tv, dar vreau să atrag atenţia asupra modului în care ceea ce este 
prezentat la televizor influenţează în mod negativ copii şi tinerii. Poate că pentru unii, promovarea de către 
televiziuni a unor comportamente care vin în discordanţă cu valorile clasice învăţate în familie sau la şcoală pare un 
semn de emancipare, de libertate, de rupere de un trecut blamat sau şi mai simplu, de definire prin raportare la o 
societate care pune accentul pe satisfacerea unor nevoi consumeriste. Eu consider că tinerii nu trebuie să îşi ia 
modelele de viaţă de la televizor, dar oare ei pot înţelege acest lucru? Pot ei să perceapă corect diferenţa dintre 
ficţiune şi viaţa reală mai ales, că sunt promovate cu precădere personajele care fac spectacol, care au succes imediat 
fără prea mari eforturi?  
 Televiziunea face divertisment, iar şcoala şi familia trebuie să educe. Intr-o societate în care, dintre toate 
mijloacele media, televizorul are cea mai mare influenţă în viaţa copiilor şi a tinerilor, nu putem face abstracţie de 
acest lucru. Problema apare când, în goana după senzaţional, divertismentul aduce în prim plan antivalori. Nu cred că 
în general, prezentarea lor este neapărat intenţionată, deoarece vizibiliatatea a ceea ce este negativ se traduce mai 
mult din motive de creştere a audienţei, deci din dorinţa de a avea profit. Din păcate, atitudini mediatice precum 
agresivitatea, vulgaritatea, lipsa de scrupule sau vedetismul sunt foarte uşor însuşite de tânăra generaţie.   
 Violenţa de la televizor devine violenţa din societate. Nu zic că nu trăim într-o societate violentă, dar ca 
părinţi şi factori de decizie, nu ne putem complace în acest cerc vicios. Diverse studii au arătat o accentuare a 
comportamentului agresiv al copiilor ca urmare a expunerii la violenţa venită pe calea undelor. Emisiunile televizate, 
inclusiv cele pentru copii şi tineri, au un exces nepermis de violenţă şi, după cum s-a constatat, au un grad foarte 
mare de influenţă asupra lor, aceştia discernând mai greu între ficţiune şi realitate. Expunerea frecventă la scene 
violente induce treptat o insensibilitate la violenţă, ceea ce favorizează creşterea agresivităţii şi dependenţa faţă de 
astfel de programe. In plus, un copil care petrece mult timp în faţa televizorului, va fi sedentar, va avea probleme de 
concentrare, de memorie, de relaţionare în colectivităţi, îşi va crea propriul univers cu personaje din lumea virtuală, 
îşi va pierde interesul pentru lectură şi va avea un randament scăzut la şcoală. Toate aceste efecte negative trebuie 
trebuie limitate. Televizorul nu trebuie să le fie nici bonă, nici cel mai bun prieten. 
 Departe de a trece în revistă toate efectele negative şi îngrijorătoare ale violenţei promovate de canalele tv 
asupra copiilor şi tinerilor, aş vrea să mai amintesc de campania lansată de CNA şi de societatea civilă "Interesul 
publicului mai presus de gustul publicului", care vizează o schimbare în abordarea de către radiodifuzori a 
programelor, şi implicit o schimbare a percepţiei publicului cu privire la ofertele pe care aceştia i le pun la dispoziţie.  
 Cu toţii stim că tânăra generaţie este vulnerabilă şi uşor de influenţat. Atat timp cât o mare parte dintre 
valorile şi normele sociale sunt preluate de la televizor, consider că este mai uşor şi mult mai util pentru noi, ca 
formatori responsabili, să prevenim acum, decât să căutăm soluţii pentru a trata mai târziu. 
 

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
 

Filmul românesc merită mai mult sprijin din partea Ministerului Culturii 
 

Săptămâna trecută, încă un premiu de prestigiu a venit să încununeze cinematografia românească. Filmul 
Poziţia copilului, în regia lui Călin Netzer, deja în posesia Ursului de Aur la Festivalul de la Berlin, a fost încununat 
şi cu Marele Premiu al Festivalului de Film de la Namur. Un premiu de rezonanţă, acordat în cadrul unui festival al 
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filmului de artă, de către un juriu de-o tradiţională exigenţă. Şi care certifică nu numai valoarea artistică de excepţie a 
filmului regizat de Călin Netzer, ci şi cota tot mai înaltă pe care o are filmul românesc în lume. 

Din păcate, tot mai apreciat pe mapamond, filmul românesc se zbate acasă într-un anonimat jenant pentru o 
cultură cu anumite pretenţii. Dacă nu ar exista mall-urile, cu cinematografele lor – dar în care sunt rareori proiectate 
filme de calitate artistică, şi încă şi mai rar filme româneşti –, s-ar putea spune că această instituţie este pe cale de 
dispariţie în România. Există câteva judeţe în care nu mai funcţionează nici un cinematograf. 

Cauza acestui anonimat în care se zbate filmul românesc la el acasă – cu corolarul lui: dispariţia culturii 
cinematografice la nivelul tinerilor – o reprezintă absenţa desăvârşită o oricărei strategii de dezvoltare a 
cinematografiei româneşti. Strategie pe care Ministerul Culturii, ca principal finanţator al filmului de artă, ar trebui să 
o elaboreze. Din păcate, Ministerul Culturii, de mai bine de un deceniu, nu face decât să împartă discutabil sume tot 
mai mici şi să lase cinematografele să se închidă, sub diferite pretexte. Nu numai autorii de film, dar şi spectatorii 
sunt lăsaţi de izbelişte, la mâna regulilor pieţei, iar rezultatul este cel cunoscut. 

Fac un apel, mai întâi la colegii din Camera Deputaţilor. Este anormal ca evidenta calitate a filmului 
românesc să nu se reflecte într-un buget mai consistent acordat producţiei de film în 2014. Trebuie să găsim resurse 
pentru a finanţa mai bine filmul românesc şi investiţiile în infrastructura cinematografică.   

Apoi, invit conducerea Ministerului Culturii şi principalele instituţii cu atribuţii în domeniul cinematografiei 
să înceapă de urgenţă demersurile pentru configurarea unei strategii de relansare a cinematografiei. Comisia de 
Cultură-Culte a Camerei Deputaţilor poate găzdui dezbaterile necesare elaborării acestei strategii, astfel încât să fie 
deschise noi cinematografe şi, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, se fie intensificată cultura cinematografică în 
şcoală. Filmul românesc trebuie să revină acolo unde îi este locul, adică în cultura română vie şi în inimile 
spectatorilor. 
 

Deputat 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  
 
Statisticile realizate în ultima perioadă arată faptul că Romania este pe drumul cel bun, iar rezultatele muncii 
întreprinse de guvernul Ponta nu întârzie să apară. 
S-a ieftinit pâinea, ca urmare a reducerii TVA, iar în perioada următoarea se aşteaptă efecte pozitive si in ceea ce 
priveşte evaziunea din acest sector. Nu este de neglijat nici faptul că au fost reîntregite salariile bugetarilor, a crescut 
salariul minim la 800 de lei, a fost majorat punctul de pensie cu 4 procente, salariile si pensiile vor fi din nou indexate 
cu rata inflaţiei in 2014. Iată dovada că promisiunile pot fi respectate.  
Măsurile luate în ceea ce priveşte economia româneasca au permis creşterea numărului de firme. Numărul total de 
companii active din Romania a trecut pentru prima data la finalul lunii august de 714.000, în creştere cu 2,7% fata de 
2012, iar la sfârşitul lunii iulie erau înregistrate 5,68 milioane de contracte de munca active (mai multe cu 27.000 fata 
de iulie 2012). 
Un alt capitol care va reîntregi tabloul politico-economic în perioada următoare este cel al succeselor obţinute pe linia 
absorbţiei fondurilor europene. Deblocarea şi obţinerea unui an in plus pentru absorbţia acestora, va aduce un plus de 
cca 2,2 mild. euro pentru firmele din Romania, şi implicit creşterea economică. 
În acest context trebuie să menţionăm şi faptul că în ceea ce priveşte datoria externă pe termen mediu şi lung aceasta 
a însumat 77,577 miliarde euro, la 31 august 2013 (79,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,5 la sută, 
faţă de 31 decembrie 2012.  
Acestea sunt, stimaţi colegi, doar câteva dintre rezultatele unei guvernări corecte. 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 
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Stimaţi colegi, 
Un Eurobarometru recent a arătat că 78% dintre europeni recunosc că violenţa domestică este o problemă din ce în ce 
mai acută a spaţiului în care trăiesc. Cu toate acestea, doar 14% din cetăţenii Uniunii cunosc mijloacele legale pe care 
le au la dispoziţie pentru a acţiona împotriva acestui fenomen. Şi în România, cazuistica referitoare la violenţa 
domestică arată că avem de-a face cu o problemă adânc înrădăcinată în mentalitatea noastră, şi care are nevoie de o 
rezolvare prin implementarea unor politici publice adecvate pe termen lung. 
În acest scop, Organizaţia Femeilor Social Democrate (OFSD) Cluj a iniţiat, săptămânile trecute, la Cluj, Conferinţa 
regională privind ratificarea Convenţiei asupra prevenirii şi combaterii violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice, semnată în 2011 la Istanbul. În finalul Conferinţei, la care au participat actori publici implicaţi în sectorul 
universitar şi nonguvernamental, dar şi membre ale partidelor politice, a fost adoptată Rezoluţia cu privire la 
adoptarea Convenţiei asupra prevenirii şi combaterii violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. 
Prin Rezoluţie, OFSD Cluj se obligă ca, împreună cu femeile social-democrate şi femeile aparţinând altor orientări 
politice, dar care înţeleg pericolul pe care îl reprezintă violenţa de gen şi violenţa domestică, să întreprindă toate 
acţiunile legale şi politice care stau în puterea unei organizaţii de această natură, pentru a accelera procesul de 
semnare şi de ratificare de către România a Convenţiei de la Istanbul. 
În acest context, stimaţi colegi, vin în faţa dumneavoastră cu rugămintea de a vă alătura eforturilor noastre şi de a 
susţine prin toate mijloacele de care dispuneţi armonizarea legislaţiei din România cu cea europeană, prin sprijinirea 
ratificării Convenţiei de la Istanbul, care creează instrumente de lucru universale în lupta împotriva violenţei 
domestice şi a violenţei împotriva femeilor. 
Stimaţi colegi,  
Ştim că există deja o Hotărâre de Guvern (HG 1156/2012), care stabileşte o Strategie naţională pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenului violenţei în familie, însă Convenţia din 2011 de la Istanbul pune bazele unui cadru mai larg 
de combatere şi de eradicare a violenţei împotriva femeii, iar România trebuie să se alăture demersului european 
pentru protejarea şi asistarea femeilor care se află în această situaţie.  
Pentru că victimele unei agresiuni nu sunt doar femeile, ci, mai departe, şi copiii acestora, fenomenul atacând însuşi 
celula de bază a societăţii noastre, adică familia. Un copil care creşte cu o astfel de experienţă în familie va fi un om 
marcat pe viaţă. O societate care nu intervine şi nu creează un mediu care să sancţioneze şi să modereze astfel de 
manifestări se supune greşelii şi, în timp,va fi condamnată la creşterea violenţei şi la perpetuarea mentalităţilor 
discriminatorii. 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
Investiţiile americane în România, un succes 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Nivelul excelent al cooperării româno-americane în domeniul securităţii reprezintă o premisă pentru dezvoltarea şi 
promovarea legăturilor economice dintre România şi SUA în contextul interesului strategic al ţării noastre de a spori 
nivelul investiţiilor americane. 
Vreau să atrag atenţia asupra importanţei valorificării cât mai ample a potenţialului de cooperare dintre România şi 
SUA, în contextul în care Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, adoptată la 
Washington, în septembrie 2011, oferă cadrul necesar dezvoltării relaţiilor economice şi politice dintre România şi 
SUA pe mai multe dimensiuni, comerţul şi investiţiile, dar şi contactele dintre comunităţile de afaceri ale celor două 
ţări ocupând un loc important. 
La sfârşitul anului trecut, activau în Romania peste 2.700 de societăţi comerciale cu participare din SUA, care au 
generat afaceri în valoare de peste 16,1 miliarde de lei. Cu toate că SUA ocupă locul 8 în topul investitorilor străini, 
capitalul social subscris de investitorii americani este de 1,4 mld. euro la investiţii străine de peste 50 mld. euro. 
Companiile cu acţionariat american au oferit în 2012 locuri de muncă pentru 45.000 de români, adică 1% din 
numărul total al angajaţilor din România, în condiţiile în care, la sfârşitul anului trecut, erau activi aproximativ cinci 
milioane de salariaţi. 
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Toate investiţiile realizate de companiile americane în economica românească s-au deovedit a fi un succes, indiferent 
de domeniul de activitate:  industria prelucrătoare, industria auto, producţia de utilaje industriale,  comerţul, industria 
de comunicaţii, etc. Printre cele mai importante companii americane prezente în România, se numără Ford, Procter & 
Gamble, Emerson, Lufkin, Honeywell, Pepsico, Philip Morris, Cameron, Cargill, Delphi, Smithfield, Citibank, Coca-
Cola, General Electric, IBM, Kodak, Microsoft, UPC. 
De asemenea, crearea Romanian-American Enterprise Fund, organizaţie înfiinţată în 1994 de către Guvernul Statelor 
Unite ale Americii în temeiul actului denumit „Support for Eastern European Democracy”, care este un parteneriat 
public-privat, a condus la realizarea de proiecte de pionierat şi investiţii care s-au dovedit ulterior iniţiative de succes 
în ţara noastră.  De-a lungul anilor, RAEF a reuşit să atragă fonduri prin parteneriatele stabilite cu instituţii financiare 
internaţionale importante, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, IFC, DEG, FMO şi Banca 
pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre. Printre realizările RAEF se numără primul program de micro-
împrumuturi din România, programul de împrumuturi pentru firmele mici şi mijlocii având la bază analiza fluxului 
de numerar, lansat în 1996 care ulterior a devenit o practică curentă în sistemul bancar românesc; înfiinţarea primei 
companii de credite ipotecare, a primei companii de credite de consum din România şi a primului fond de eficienţă 
energetică. Folosind sumele care s-au obţinut prin fructificarea portofoliului de investiţii al RAEF, în anul 2008, 
guvernul SUA a luat hotărârea să înfiinţeze organizaţia nonprofit Romanian-American Foundation. Fundaţia este un 
simbol al angajamentului pe care America şi l-a asumat faţă de poporul român şi faţă de tranziţia istorică a României 
la economia de piaţă. 
Vreau să vă menţionez o serie de investiţii concrete deosebit de importante pe care companii americane prestigioase 
le-au realizat în judeţul Prahova în ultima perioadă şi care au condus la crearea de locuri de muncă  pe plan local.  
 
La sfârşitul anului trecut, au fost puse în funcţiune încă trei linii de micro-sisteme de irigaţii la Fabrica Toro. 
Produsele fabricate în Prahova vor fi livrate nu doar în România, ci şi în Moldova, Ucraina şi Rusia. Compania 
americană Toro a inaugurat fabrica din România, în apropiere de Ploieşti, în 2011, unde a dezvoltat un centru de 
producţie şi export pentru produsele companiei în estul Europei. 
În luna iunie a acestui an, compania americană Lufkin Industries a inaugurat lângă Ploieşti o fabrică de echipamente 
pentru extracţia de petrol şi gaze, unitate pentru care s-au investit 140 milioane dolari, fiind astfel cea mai mare 
investiţie din istoria companiei. La fabrica din comuna Ariceştii-Rahtivani din Prahova care este amplasată în parcul 
industrial privat Ploieşti West Park şi se întinde pe o suprafaţă de 33 ha, lucrează 350 de oameni care se ocupă cu 
producţia de sisteme pentru extracţia petrolului, în special instalaţii de pompare. Capacitatea anuală ajunge la 1.100 
de sisteme de pompare, iar 90% din producţie se realizează pentru export în 20 de ţări din emisfera estică. 
Săptămâna trecută, Divizia Honeywell Transportation Systems a inaugurat în prezenţa premierului Victor Ponta şi a 
preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma o nouă linie de producţie la uzina sa din judeţul Prahova, 
situată în parcul industrial Ploieşti West Park, unde sunt realizate plăcuţe de frână pentru autovehicule. Fabrica din 
Ploieşti şi-a început activitatea în noiembrie 2012, iar acum se apropie din ce în ce mai mult de obiectivul său privind 
realizarea unei producţii anuale de peste 10 milioane de plăcuţe de frână, unitatea din România fiind prima fabrică 
Honeywell din Europa care utilizează exclusiv  tehnologia de fabricaţie Hot Press care asigură o caliatte mai bună a 
produselor, o eficienţă energetic de top şi reducerea termenelor de livrare. Unitatea de la  Ploieşti care a fost 
proiectată pentru o  suprafaţă de 14.000 de metri pătraţi de construcţii acoperite are 220 de angajaţi, iar numărul 
acestora va creşte la 300, până în 2015. Honeywell are în prezent circa 2.200 de angajaţi în România, incluzând aici 
fabrica Turbo Transportation Systems şi operaţiunile în cadrul diviziei strategice Automation and Control Solutions. 
Compania a făcut investiţii semnificative nu numai în procesul de fabricaţie, ci şi în centre de cercetare şi dezvoltare, 
precum şi în capacităţile de inginerie din România, transformând ţara într-un contribuabil şi un beneficiar cheie al 
investiţiilor Honeywell. 
Consider că obiectivul nostru ca oameni politici trebuie să fie aducerea cooperării economice dintre România şi SUA 
la nivelul de excelenţă al celei politice şi de securitate. Astfel, este datoria noastră ca mediul de afaceri românesc şi 
american să valorifice la maximum nivelul excelent al relaţiilor politice bilaterale dintre cele două state, accentuând 
interesul strategic al României de a spori nivelul investiţiilor americane în ţara noastră. De aceea, noi în calitate de 
parlamentari ai României trebuie să oferim investitorilor străini credibilitate, stabilitate a condiţiilor economice şi 
fiscale la nivel legislativ, iar modificările pe care le vom aduce în continuare să aibă rolul de a încuraja investiţiile în 
special în domeniul cercetării şi inovaţiei.  
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Deputat 
Vlad Cosma 

 
*** 

 
Incluziunea tinerilor pe piaţa muncii 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Problematica incluziunii sociale a tinerilor a fost prezentă pe agendele politice dintotdeauna, dar a  
cunoscut o amploare deosebită în ultima perioadă.  
Strategia Europeană pentru Tineret defineşte două mari clase de obiective: pe de o parte asigurarea accesului tinerilor 
la educaţie şi pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, participare civică, incluziune socială şi solidaritate.  
Participarea redusă a tinerilor şi a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii este văzută ca una din principalele provocări 
pe termen scurt şi mediu şi de Strategia Naţională privind Protecţia Socială şi  
Incluziunea Socială. 
Problemele identificate la nivel de incluziune socială a tinerilor se referă la o insuficienţă dezvoltare şi valorificare a 
parteneriatelor dintre şcoală, angajatori şi comunităţile locală în fundamentarea planului de învăţământ, în activităţile 
educaţionale şi în dezvoltarea de programe de tranziţie de la şcoală la locul de muncă. De asemenea, s-a constatat o 
absenţă a studiilor sistematice de prospectare şi prognozare a pieţei muncii precum şi o insuficientă dezvoltare a 
sistemelor de monitorizare a inserţiei absolvenţilor. 
Consider că rolul nostru ca parlamentari este acela de a modifica legislaţia actuală pentru a crea un cadru stabil în 
ceea ce priveşte integrarea tinerilor pe piaţa muncii. Astfel, este important pe de o parte, să reducem rata de părăsire 
timpurie a sistemului de educaţie, iar pe de altă parte să impulsionăm agenda de modernizare a învăţământului 
superior la nivelul programelor şcolare, al administrării şi al finanţării, inclusiv prin evaluarea comparativă a 
performanţei universităţilor şi a rezultatelor educaţionale în context global. Apreciez că aceste lucruri se pot face prin 
folosirea metodelor de stimulare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionişti şi 
prin promovarea recunoaşterii învăţării non-formale şi informale. Astfel, este oportună stabilirea unui cadru pentru 
încadrarea în muncă a tinerilor, care să faciliteze intrarea tinerilor pe piaţa muncii prin intermediul uceniciilor, al 
stagiilor şi al altor experienţe de muncă, al cărui obiectiv este de a spori şansele acestora de ocupare a unui loc de 
muncă prin favorizarea mobilităţii.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

 
Câştigul agriculturii şi pierderea agricultorilor 

 
 Anul acesta, în ciuda producţiei mai mari la hectar şi a condiţiilor climatice care au favorizat culturile 
agricole, veniturile agricultorilor vor fi mai mici. Paradoxul este explicat de preţurile foarte mici la produsele 
agricole. 
 În cifre, potrivit unei situaţii furnizate de Organizaţia europeană a producătorilor agricoli, preţurile au scăzut 
în 2013 cu aproximativ 50% faţă de anul trecut, iar producţia a crescut cu aproximativ 13%. 
 Pierderile preconizate pentru fermierii români sunt justificate, în plus, de lipsa unei burse a cerealelor, un 
proiect aşteptat, care ar regla piaţa cerealelor şi ar fi un instrument de analiză care va furniza date importante despre 
potenţialul românesc în domeniu. O altă cauză a lipsei de profit este şi faptul că legea certificatelor de depozit nu a 
fost extinsă şi pentru 2013 şi nici nu există spaţiile de depozitare necesare. Certificatele de depozit pentru cereale şi 
seminţe oleaginoase se tranzacţionează între deţinătorii acestora şi cumpărători, fiind şi garanţii reale în cazul 
solicitării unor credite.  

Iată, deci, că în lipsa acestor instrumente care i-ar fi de un real ajutor, producătorul român este dependent de 
trendul înregistrat pe pieţele de desfacere, neavând posibilitate de valorificare suplimentară a producţiei sale. 
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Este şi motivul pentru care susţin reforma în agricultură şi adoptarea modelelor din alte ţări, care au evoluat 
în zona strategiilor de valorificare a producţiei agricole, dând fermierilor posibilitatea să aleagă varianta de 
valorificarea cea mai profitabilă. O reglementare a modului de valorificare pe filiera de produs agricol ar reduce 
foarte mult pierderile fermierilor, cât şi ale agriculturii în general. 

În aşteptarea schimbărilor de substanţă în agricultura românească, apreciez măsura eficientă şi oportună pe 
care o ia guvernul pentru limitarea pagubelor materiale ale fermierilor, respectiv acordarea în avans a subvenţiilor 
aferente anului 2013. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Ion Bălan 
 

*** 
 

Crearea unui cadru legislativ favorabil pentru creşterea nivelului investiţiilor străine directe în România 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, vreau să atrag atenţia asupra faptului că modificarea cadrului legislativ pentru 
creşterea nivelului investiţiilor străine directe reprezintă soluţia pentru o creştere economică durabilă în România.  
Investitiţile străine directe aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică deoarece acestea creează locuri de 
muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul.  
Mediul de afaceri din România are nevoie de libertate economică şi fiscalitate prietenoasă pentru întreprinzători, 
inclusiv pentru investitorii străini.  
Astfel, consider că numai crearea unui cadru favorabil mediului economic prin promovarea unor condiţii prielnice 
pentru atragerea investitorilor străini, cum ar fi: un tratament corect, echitabil şi nediscriminatoriu; protecţie faţă de 
exproprierile ilegale; recursul direct la arbitrajul internaţional, precum şi transformarea României într-un mediu 
atractiv din punct de vedere fiscal va conduce la creşterea nivelului investiţiilor străine în ţara noastră. 
Întrucât, în ultimele decenii, între ţările lumii s-a încins o concurenţă acerbă în privinţa creării celor mai favorabile 
condiţii pentru atragerea de investiţii străine în economie, experienţa mondială arată că ameliorarea climatului 
investiţional reprezintă condiţia principală de atragere a investitorilor străini.  
Investiţiile străine reprezintă un element important al dezvoltării economiei oricărei ţări şi a funcţionării  
acesteia pe principiile economiei de piaţă. Acestea au o importanţă mare pentru consolidarea economiei ţărilor în 
tranziţie şi integrarea acestei categorii de ţări în economia mondială.  
Cu ajutorul investitorilor străini, are loc procesul de modernizare a economiilor naţionale, în special a  
celor în tranziţie, prin implementarea tehnologiilor avansate, know-how-urilor, utilajului cel mai performant, noilor 
standarde de calitate, prin trecerea la un tip superior de creştere economică. 
De aceea, apreciez că măsurile de stimulare a investiţiilor către sectoarele inovative împreună cu măsurile de  
relaxare fiscală vor constitui argumente forte în perioada următoare, atât în ceea ce priveşte capacitatea României de 
a atrage investiţii străine directe, dar şi în puterea de convingere a investitorilor străini de a dezvolta o afacere 
profitabilă în România, decât în ţara sa de rezidenţă.  
Experienţa unor ţări aflate în tranziţie, cum este cazul Poloniei, Cehiei sau Ungariei demonstrează că investiţiile 
străine directe au contribuit la modernizarea radicală a economiilor acestora prin folosirea noilor tehnologii, prin 
folosirea celor mai moderne metode de gestionare a afacerilor, pentru reducerea handicapului enorm de 
competitivitate care separa economiile noilor state membre ale Uniunii Europene, de cele ale ţărilor dezvoltate. 
Tranziţia ţărilor foste socialiste din centrul si estul Europei către economii de piaţă mai mult sau mai puţin 
funcţionale s-a produs pe fondul expansiunii în regiune a investiţiilor străine directe.  
Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv si asupra balanţei 
comerciale a României, contribuţia la exporturi fiind de 73,0%, în timp ce la importuri a fost de 62,6% în ultimul an.  
Astfel, crearea climatului investiţional favorabil care să fie mai atractiv pentru investitorii străini, a fost şi va rămâne 
una dintre principalele sarcini ale politicii economice a României.  
Anvergura procesului de investiţie va fi dictată de modul în care investitorii vor crea şi vor implementa noi 
tehnologii. Soluţiile tehnologice patentate, produsele brevetate, noi branduri, toate acestea vor constitui forţa 
intrinseca a noilor investiţii străine din România care vor conduce la crearea de noi locuri de muncă.  
Vă mulţumesc. 
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Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
Guvernul USL isi face datoria 

    
 
 La venirea USL la guvernare, in mai 2012, rata de absorbtie a fondurilor europene era situata in jurul a 7%. In 

momentul de fata Romania a ajuns la aproape 24%, grad de absorbtie a fondurilor europene.   
    In primele opt luni ale anului 2013, rata de absorbtie a avansat cu 75%, in timp ce in Polonia, de exemplu, a 

crescut cu 25%.  
   Pana acum, doar in 2013, au intrat in Romania 2 miliarde de euro, bani europeni, spre deosebire de perioada 

2007-2012, cand au fost utilizate doar 1,4 miliarde.  
   Noul Acord de Parteneriat cu UE va defini modul in care vor fi investite sumele atrase din fondurile europene 

pentru dezvoltare in 2014-2020. Acordul a fost supus consultarii publice in data de 1 octombrie, urmand sa fie 
transmis, informal, Comisiei Europene.  

   Documentul prevede restructurarea intregului sistem de absorbtie a fondurilor UE, prin simplificare, pentru a 
avea un sistem eficient in viitoarea perioada de programare. Doar 3 ministere vor avea functii de Autoritati de 
Management: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respectiv 
Ministerul Agriculturii. Se sporeste astfel coerenta intre sistemele de gestiune si control.  

   In perioada 2014-2020, investitiile din fonduri europene trebuie sa raspunda la cinci mari provocari: 1) 
Competitivitatea; 2) Oamenii si societatea; 3) Infrastructura; 4) Resursele; 5) Administratia si guvernarea.  

  Ultimul an reprezinta dovada ca putem relansa absorbtia si ca putem directiona fonduri europene spre 
proiectele importante. 

In prezent, rata de absorbtie este tripla fata de cea inregistrata la inceputul lunii mai 2012, cand am preluat 
guvernarea. Romania a incasat doar in acest an peste 2 miliarde de euro de la Comisia Europeana, suma aproape 
egala cu cea incasata in intreaga perioada 2007-2012. Doar in luna iulie Romania a incasat o suma de peste 730 
milioane de euro, de doua ori mai mult decat in intregul an 2010. 

 
Deputat 

Daniel Ionuţ Bărbulescu 
 

*** 
 

Politica Agricolă Comună 
va duce în final la modernizarea agriculturii în România 

  
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 

 
După cel de-al doilea război mondial politicile agricole în Comunitatea Europeană au avut ca scop 

securitatea alimentară şi stabilizarea pieţelor agroalimentare. 
În acest scop s-a urmărit: 
 creşterea productivităţi agricole; 
 asigurarea unui standard echitabil la nivelul de trai al agricultorilor; 
 asigurarea hranei; 
 stabilizarea pieţelor agroalimentare; 
 asigurarea consumatorilor cu cantităţi sigure de produse în intervale de timp rezonabile. 

Bugetul alocat an de an pentru agricultură a fost distribuit pe următoarele sectoare precum: 
 cereale; 
 creşterea ovinelor; 
 creşterea bovinelor; 
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 producţia de lapte. 
Prin Politica Agricolă Comună (PAC) se mai finanţează şi măsuri de dezvoltare rurală care nu sunt legate de 
producţia de alimente. 
PAC a suferit o serie de reforme în timp cu scopul de a face faţă condiţiilor create de schimbările de ansamblu din 
Uniunea Europeană şi pe plan mondial (OMC). 
Reforma PAC din anul 2002 a avut următoarele meniri: 
- a fost necesară pentru a face faţă extinderii Uniunii Europene şi pentru a se reduce cheltuielile; 
- a marcat o schimbare radicală: A RUPT LEGĂTURA ÎNTRE PRODUCŢIE ŞI SPRIJINUL 
FINANCIAR; 
- asigurare pentru fermierii individuali; 
- flexibilitate în luarea deciziilor; 
- furnizarea de scheme de sprijin. 

 PAC:  
- a fost elementul conducător în politica din Uniunea Europeană; 
- s-a corelat în ultimul timp cu: 

 directive de mediu; 
 directive de comerţ. 

Cele mai importante directive au fost: 
 Reglementarea Consiliului Europei nr.2029/2001 cu privire la agricultura organică; 
 Reglementarea Consiliului Europei nr.1804/1999 stabileşte reguli de producţie, etichetarea şi controlul 

produselor animale cu referire la: 
- prevenirea îmbolnăvirilor; 
- tratamentele veterinare; 
- gestionarea fermelor de animale: 
 Reglementarea Consiliului  Europei nr.834/2007/CE cu privire la agricultura organică şi etichetarea 

produselor organice. 
Legislaţia în domeniul agriculturii organice a avut şi are ca obiective, protejarea consumatorilor şi prevenirea 
concurenţei neloiale. 
Aceasta prevede: 
 cum trebuie să producă agricultorii; 
 ce substanţe pot fi folosite; 
 ce ingrediente pot fi utilizate; 
 modul de utilizare al unor ingrediente din agricultură convenţionale numai în cazul în care sunt necesare 

pentru producerea unor bunuri ce nu pot fi realizate pe cale organică. 
În final, ce a realizat PAC: 
- un sector agricol bine dezvoltat în special în Europa Occidentală; 
- modernizarea sistemului agricol european (nu la nivelul celui american); 
- sprijin pentru modernizarea agriculturii din fostele state comuniste prin programe de preaderare şi post-
aderare. 
Politica Agricolă Comună - asigură pentru fermieri: 
 preţ minim garantat (în România nu este funcţionabil); 
 subvenţii pentru export pentru a spori competitivitatea; 
 elemente protecţioniste pentru produsele Uniunii Europene date de: 
  Subvenţiile agricole europene care creează controverse legate de:  

• conceptul de comerţ şi concurenţă loială; 
• ponderea PAC în bugetul Uniunii Europene – 40%; 
• supraproducţia din unele sectoare agroalimentare; 

 Sistemul de politici comune în domeniul pescuitului cu un ansamblu de reguli aplicat prin COTE 
date pentru: 
- protejarea împotriva pescuitului excesiv (totuşi codul devine din ce în ce mai rar în Marea 
Nordului); 
- garanţii privind preţuri minime şi subvenţii în domeniul pescuitului. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 27 - 2013 săptămâna  14 - 18 

octombrie 2013   

 

66

 Reglementările dure din domeniul pescuitului reprezintă cauza principală pentru care Norvegia şi Islanda nu 
vor intra în Uniunea Europeană. 
 Garantat, Politica Agricolă Comună va produce modernizarea agriculturii în România.  

 
Deputat 

Ion Melinte 
 

*** 
 

Un martor ales la discursul MS Regele Mihai I 
 
Domnule Presedinte, 
Stimati colegi, 
 
   Acum, aproape doi ani in urma, am avut privilegiul si onoarea de a ma putea numara printre acei martori alesi de 
Divinitate pentru a putea asista in aceasta sala la un crampei de istorie al Romaniei, discursul MS Regele Mihai I , un 
moment in care romanii si-au apropiat istoria si valorile nationale si am simtit alaturi de colegii mei maretia acestui 
moment ca un sentiment de impacare cu istoria zbuciumata a acestei natiuni.  
   Am asistat impreuna cu multi dintre dumneavoastra, si vreau sa felicit colegii mei care au fost prezenti, la un act de 
o solemnitate si o tinuta impecabila, asa cum nu mi-a fost dat sa tra-iesc in mandatul meu si vreau sa va impartasesc 
sentimentul de mandrie ca parlamentar ales in Camera Deputatilor, pentru organizarea acelui eveniment.  
   Nu se intampla des in viata sa ai ocazia sa participi la un moment istoric si toti cei care l-au ratat pot sa-l invidieze. 
Nu inteleg de ce unele persoane, care ar fi putut fi prezente la acel e-veniment, au ales sa isi gaseasca tocmai in acea 
minunata zi sa faca altceva.Doar frica sau ru-sinea sunt sentimentele care te pot determina sa nu participi la un astfel 
de eveniment unic!  
    Consider ca discursul MS Regele Mihai I   a fost unul plin de invataminte pentru intreaga clasa politica,unul 
normal,firesc si binevenit pentru noi toti! Am ascultat un exemplu de discurs demn, fara patimi,dar de o profunzime 
remarcabila,iar bunu simt a caracterizat acel discurs de la inceput pana la sfarsit.Acel discurs ne-a reamintit datoria 
pe care o avem ,ca alesi ai poporului in acest Parlament,de a sustine interesele fundamentale ale statului,a traditi-lor 
si continuitatii sale,si de a intarii rolul institutiilor statului,aceasta fiind asigurarea de care cu totii avem nevoie in 
consolidarea fragilei democratii in care traim in aceste zile. 
    Nu putem decat sa multumim MS Regele Mihai I   pentru lectia pe care ne-a putut-o oferii, lectia din care cu totii 
avem multe de invatat. 
    Cu siguranta aceasta zi va ramane  in cartea de istorie a romanilor,iar noi,cei care am putut fii martorii alesi sa 
asistam la acest moment al istoriei trebuie sa impartasim tuturor sentimen- tele pe care le-am putut traii cu aceea 
ocazie! 
 

Deputat 
Sorin Stragea 

 
*** 

 
Introducerea de reglementări pentru integrarea şi menţinerea absolvenţiilor de studii universitare 

subvenţionate de stat în România 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Aş dori să vă supun atenţiei problema exportului de inteligenţă din România, în special a absolvenţilor care 

urmează studiile universitare subvenţionate de stat. 
Astfel, consider că asemănător altor state din Uniunea Europeană şi Parlamentul din România trebuie să ia în 
considerare adoptarea unor modificări legislative în baza cărora cei care urmează cursuri universitare subvenţionate 
de stat să aibă obligaţia să lucreze o anumită perioadă în România după absolvirea studiilor de licenţă. 
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În acest sens consider că poate fi adoptată o măsură legislativă prin care cei care urmează cursuri universitare 
subvenţionate de stat să lucreze în România, după absolvire, o perioadă egală cu durata studiilor, într-un anumit 
interval de timp, nu neapărat în momentul finalizării facultăţii. 
În acest sens se poate reglementa un model de contract pe care studenţii care urmează cursuri universitare 
subvenţionate de stat vor trebui să-l semneze, în momentul înscrierii precum şi o declaraţie prin care arată că acceptă 
aceste condiţii şi că în cazul în care nu le îndeplinesc vor trebui să returneze statului fondurile cheltuite pentru 
pregătirea lor. 

În acelaşi timp, consider că pot fi propuse şi excepţii privind obligativitatea de a lucra pe teritoriul României 
o anumită perioadă după absolvire în cazul celor care au anumite probleme sociale, a celor care nu pot îndeplini 
condiţiile din motive de sănătate şi a celor care renunţă la cursurile subvenţionate de stat după două semestre. 

Această propunere nu are în vedere limitarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţiilor la un anumit 
angajator, din contră permite angajarea atât în mediul privat, cât şi la stat. De asemenea, pentru a nu avea un caracter 
restrictiv care să provoace probleme tinerilor în dezvoltarea carierei, perioada în care aceştia trebuie să activeze pe 
piaţa muncii din România nu se limitează la perioada imediat următoare finalizării studiilor şi poate fi aleasă de 
fiecare absolvent într-un interval de timp, de exemplu în 10 ani de la momentul în care au terminat facultatea. 

Consider că împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale trebuie să identificăm cele mai bune soluţii pentru 
perfecţionarea continuă a mecanismelor existente de inserţie pe piaţa muncii, pe parcursul studiilor şi după absolvire, 
prin stimularea contractelor dintre instituţii şi agenţii economici şi prin crearea sistemelor informaţionale a bazelor de 
date vizând oferta pieţei muncii.  

Vă rog, aşadar, stimaţi colegi, din Parlament şi din Guvern, să luăm în considerare pentru perioada următoare 
modificarea cadrului legislativ în vederea creşterii ratei de ocupare a forţei de muncă în ţara noastră şi a dezvoltării 
facilităţilor pentru angajarea tinerilor astfel încât aceştia să nu mai fie nevoiţi să emigreze. 

 
Deputat 

Cătălina Ştefănescu 
 

*** 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
       Stimate doamnă ministru, 

 
             Medicii de la serviciul urgente se confrunta aproape zilnic cu oameni care ajung la spital pentru ca nu-si 
permit sa respecte medicatia prescrisa de doctori. 

Multi dintre pacienti motiveaza resursele financiare reduse sau lipsa acestora ca prim factor in lipsa 
medicatiei. Din pacate numarul acestor pacienti este din ce in ce mai mare, iar medicilor le este dificil sa trateze 
acesti pacienti pentru ca ajung in faza de complicatii. 

Doamna ministru, va rog sa-mi comunicati ce masuri veti lua in acest sens. 
 Solicit raspuns scris si oral. 

 
Deputat 

Florin Pâslaru 
 

*** 
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
Stimate d-le ministru, 
 

                 Va rog, domnule ministru, sa-mi comunicati daca ministerul pe care il conduceti are in vedere desfasurarea 
unor campanii privind educarea alimentara si nutritionala a populatiei? 
Solicit raspuns scris si oral. 
 

Deputat 
Florin Pâslaru 

 
*** 

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

 
Situaţia Căminului de Bătrâni din comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 
Stimata doamna ministru, 
 

În urma mai multor sesizări primite de la primarul localităţii Vintilă Vodă (judeţul Buzău), domnul Constantin 
Petcu, şi de la beneficiarii serviciilor sociale din zonă, sesizări care au ca obiect situaţia Căminului de Bătrâni din 
comună, vă adresez prezentul document, cu rugămintea de a-i acorda grija şi atenţia corespunzătoare importanţei unei 
probleme atât de sensibile.  

Solicitările primite de la cetăţenii şi de la primarul comunei Vintilă Vodă vizează faptul că, în urma 
corespondenţei purtate între Primărie şi reprezentanţii Ministerului  Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, răspunsul celor din urmă sugerează o posibilitate inacceptabilă: aceea ca finanţarea primită de 
la buget pentru continuarea activităţii Căminului de Bătrâni să fie stopată la finele anului în curs. Instituţia furnizoare 
de servicii sociale din Vintilă Vodă are contract cu Ministerul Muncii din anul 2011, data expirării contractului fiind 
31 decembrie 2013. Căminul deserveşte 47 de persoane vârstnice din comună şi din împrejurimi, persoane care nu au 
mijloacele necesare asigurării unui trai decent. Contribuţia medie lunară de la bugetul de stat este de doar 1410 lei, o 
sumă modică, ce nu reprezintă în niciun caz o povară pentru Minister. Neprelungirea contractului între Primărie şi 
Minister ar însemna o mare lovitură dată de autorităţile centrale ideilor pentru care ne-am luptat în 2012, idei pentru 
care românii au votat USL şi au trimis în fruntea ţării un cabinet care să le reprezinte interesele. În acelaşi sens, vă 
rog să faceţi un exerciţiu de imaginaţie în legatură cu posibilitatea persoanelor vârstnice deservite de Căminul de 
Bătrâni de a se întreţine după închiderea acestui centru. Primăria Vintilă Vodă se află în imposibilitatea finanţării 
instituţiei de protecţie socială. Acest scenariu ar denota, pe bună dreptate, cruzime şi nepăsare din partea autorităţilor. 
Nu îmi doresc ca locuitorii din comuna Vintilă Vodă să spună că atât de hulitul Cabinet Boc a asigurat finanţarea 
funcţionării Căminului de Bătrâni, iar Guvernul USL a stopat-o.  

  
Stimată doamnă ministru, 
Am citit cu admiraţie declaraţia dumneavoastră din data de 1 octombrie 2013, în care, cu prilejul Zilei 

Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, afirmaţi următoarele: “Având în vedere că de anul acesta în titulatura 
ministerului se află şi persoanele vârstnice, este obligaţia noastră să găsim soluţiile concrete pentru creşterea calităţii 
vieţii persoanelor vârstnice. Persoanele vârstnice au nevoie de condiţii favorabile îmbătrânirii active şi a unui mod de 
viaţă autonom, prin pensii decente, sau prin menţinerea lucrătorilor vârstnici pe piaţa muncii, atunci când aceştia pot 
şi o doresc, precum şi prin asigurarea unor servicii adecvate nevoilor lor, de locuri în care să se poată întâlni pentru a 
petrece timpul liber, de facilităţi pentru asistenţă şi recuperare medicală, de terapii ocupaţionale şi, extrem de 
important în cazul celor singuri, de socializare într-un climat familial. Suntem conştienţi cât de important este pentru 
persoanele de vârsta a treia să simtă că sunt necesare pentru familie şi pentru cei din jur, de aceea crearea şi 
dezvoltarea serviciilor adecvate nevoilor acestora trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorităţi”. Consider că în 
spiritul acestor frumoase gânduri exprimate de Dumneavoastră se înscrie, în mod obligatoriu, soluţionarea problemei 
Căminului de Bătrâni din Vintilă Vodă.  
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Prin urmare, vă rog să răspundeţi la trei întrebări:  
- pe ce bază legală a fost formulat răspunsul reprezentanţilor Ministerului Muncii la solicitările administraţiei 

locale de prelungire a contractului? 
- Ministerul pe care îl conduceţi va reînnoi sau nu contractul cu Primăria Vintilă Vodă? 
- în eventualitatea în care nu veţi fi de acord cu continuarea finanţării acestei instituţii de protecţie socială, ce 

măsuri aveţi în vedere pentru ca cele 47 de persoane vârstnice deservite în prezent de Căminul de Bătrâni să 
beneficieze şi în continuare de un trai decent? 

      
Deputat 

Adrian Mocanu 
 

*** 
 
Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 

Drumul naţional DN 29 Botoşani- Suceava 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Pe data de 12 octombrie a.c., premierul României, domnul Victor Ponta, a inaugurat şantierul de modernizare 
a drumului naţional DN 29 Botoşani- Suceava, amintind şi de faptul că lucrurile de asfaltare a DN 24 C, Rădăuţi 
Prut- Manoleasa, trebuie, ca şi DN 29, finalizate în 2014. 
Doamnă ministru, atât timp cât domnul prim-ministru a declarat garantarea sumelor necesare modernizării DN 29, vă 
rog să îmi comunicaţi cum intenţionaţi să asiguraţi, în calitatea pe care o deţineţi, realizarea la termen atât a acestui 
proiect, cât şi al celui privitor la DN 24 C. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
 
 

Telenovela Schengen, episodul ‚nnnnn’ 
   
Stimate domnule ministru, 
 
Dacă săptămânile trecute, pe tema aderării noastre în spaţiul Schengen au exista probleme din partea Franţei şi Marii 
Britanii, săptămâna aceasta este rândul Germaniei. Bineînţeles, din nou, aceste state părând că au creat o rotativă a 
beţelor în roţilor aderării României. 
Ca urmare a deciziei unui tribunal ca o familie de imigranţi români are dreptul la ajutor social din fondurile publice- 
Hartz IV- ministrul de interne al Germaniei, domnul Hans-Peter Friedrich, a declarat: "Condiţiile de trai şi nivelul 
veniturilor medii diferă foarte mult în ţările Europei. Dacă decizia tribunalului va fi definitivă, atunci este evident că 
ea va reprezenta un motiv de creştere a imigraţiei către Germania". 
Astfel, oficialul german a vorbit despre gradul redus al absorbţiei fondurilor europene din România, cerând măsuri 
din partea Comisiei Europene, pentru ca fondurile să fie folosite pentru sistemele de asistenţă socială, punând accent 
pe obligativitatea noastră de a îmbunătăţi condiţiile de trai ale minorităţii rrome. 
Domnule ministru, apreciez eforturile dumneavoastră de până acum, precum şi rezultatele ultimei dumneavoastre 
vizite în Marea Britanie, însă nu pot să nu vă semnalez, încă o dată, faptul că se dovedesc insuficiente. 
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Fără a dori să vă răpesc timpul cu această întrebare, timp pe care cred că ar trebui să îl eficientizaţi în favoarea 
demersurilor pentru reuşita aderării României în spaţiul Schengen, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi 
următoarele: 
1. Când veţi reuşi ca partenerii dumneavoastră externi de dialog să nu mai confunde întregul popor român cu 
minoritatea rromă? 
2. Care sunt informaţiile pe care le deţineţi cu privire la această problemă discutată în cadrul reuniunii 
Consiliului JAI? 
3. Mai consideraţi aderarea României la spaţiul Schengen o posibilitate reală? Şi dacă da, vă rog să îmi 
comunicaţi şi argumentele care stau la baza acestei posibile afirmaţii. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Transporturilor 
 
 

Un ‚compromis’ costisitor pe care tot pacientul, evident!, îl suportă 
 

Stimate domnule ministru, 
 
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, domnul Cristian Buşoi, a declarat că "Am făcut o propunere 
de modificare a Legii 95, în urma refuzului categoric al medicilor de familie de a distribui cardul naţional de sănătate. 
Cred că soluţia finală va fi aceea de a face distribuţia cu serviciile poştale, în momentul în care Legea 95 va fi 
modificată. Vom porni rapid procedurile necesare ca acest lucru să se întâmple", ceea înseamnă că distribuţia 
cardului naţional de sănătate, în loc să reprezinte un avantaj pentru pacientul român, este, de fapt, un prilej de 
cheltuială. Printre altele. Căci, chiar dacă banii vor fi furnizaţi de la bugetul de stat, acesta reprezintă în esenţă sursa 
la care contribuim cu toţii. 
Într-o perioadă în care sectorul sănătăţii din România se zbate să supravieţuiască, iar banii sunt mai necesari ca 
oricând, sunt de părere, domnule ministru, că ar trebui să depuneţi mai multe eforturi pentru a găsi o soluţie cât mai 
puţin costisitoare (dacă se poate, deloc costisitoare!) pentru a distribui eficient cardul naţional de sănătate. Cu toată 
dorinţa de a sprijini Poşta Română căreia un astfel de contract i-ar revigora activitatea, nu pot să accept că aceasta 
este unica soluţie pe care aţi găsit-o ca fiind viabilă. 
Domnule ministru, pe scurt, nimeni nu doreşte să îndatoreze şi mai mult bugetul de stat şi cred că orice sumă 
disponibilă, oricât de mică ar fi ea, ar putea fi redirecţionată către proiecte care au cu adevărat nevoie. Nu putem 
produce vaccinuri în ţară şi suntem nevoiţi să le importăm, dar putem să luăm în calcul astfel de contracte. Este un 
paradox, domnule ministru, şi aţi putea reconsidera procesul de redistribuire a cardului de sănătate, pentru ca acesta 
să fie un ajutor pentru pacient, nu un mijloc de împovărare indirectă, motiv pentru care vă rog să îmi comunicaţi 
următoarele: 
1. Care este motivul pentru care nu se poate realiza distribuţia cardurilor prin medicii de familie sau cu suportul 
autorităţilor locale? 
2. Care este numărul cardurilor care trebuie să ajungă în posesia pacienţilor până la sfârşitul acestui an, defalcat 
pe lunile rămase? 
3. Care sunt costurile de distribuţie a cardurilor prin poştă şi cum veţi putea obţine suma necesară, atât timp cât 
pentru alte proiecte motivaţia nepunerii lor în practică este lipsa banilor? 
4. Ce alte variante pentru distribuţia cardurilor mai aveţi în vedere, în afara celei prin poştă? 
Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat 

Ovidiu Cristian Iane 
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*** 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Măsuri de prevenire a criminalităţii 
 
Stimate domnule ministru,  
 Este cunoscut faptul că realităţi precum sărăcia, şomajul, analfabetismul, dar şi numărul crescut de persoane 
fără perspectivă reală de inserţie socială reprezintă factori favorizanţi ai criminalităţii. 
 Realităţile socio-economice generate de criza economică din ultimii ani au dus la accentuarea fenomenului 
criminal, dar deopotrivă şi la diversificarea acestuia, atât la nivel naţional dar şi transnaţional.  
 În judeţul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României, dar şi în celelalte judeţe ale ţării fenomenul 
criminal este din ce în ce mai prezent, având consecinţe îngrijorătoare asupra siguranţei cetăţeanului, asupra vieţii şi 
proprietăţii sau cu un puternic impact social, în general. 
 Consider că se impun măsuri concertate pentru prevenirea criminalităţii, mai ales în rândul copiilor în acest 
sens colaborarea specialiştilor cu factorul politic decizional fiind foarte importantă. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi pentru 
prevenirea criminalităţii, în special în rândul copiilor. 

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie!  
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu,  ministrul Sănătăţii 
          

Măsuri pentru suplimentarea personalului ambulanţier 
 
 
Stimate domnule ministru,   
 Pentru fiecare dintre noi sănătatea reprezintă o prioritate. Un rol foarte important pentru starea de sănătate a 
cetăţenilor din România îl are sistemul nostru sanitar, din care fac parte şi Serviciile de Ambulanţă Judeţene, ca 
unităţi sanitare publice de importanţă strategică. Acestea asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească atât la 
locul solicitării, cât şi pe durata transportului pacienţilor către unitatea medicală. 
 Incompetenţa guvernelor anterioare ale PDL şi politicile dezastruoase din domeniul sănătăţii au generat 
situaţia dramatică în care se află România astăzi. Ne confruntăm cu o gravă insuficienţă a personalului medical, ca 
urmare a migraţiei forţei de muncă calificate, dar şi din cauza posturilor blocate din timpul administraţiei PDL. 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui se confruntă cu o problemă gravă din cauza lipsei acute de 
personal. Conform normativelor, instituţia ar trebui să funcţioneze cu 215 asistenţi, dar în prezent sunt încadraţi doar 
95. În ceea ce priveşte ambulanţierii, sunt normate 218 posturi, dar angajaţi sunt 95. Asta în timp ce pentru medici, 
din cele 16 posturi, doar 10 sunt ocupate. Lipsa personalului trebuie suplinită de ceilalţi angajaţi care fac cu greu faţa 
solicitărilor, motiv pentru care viaţa pacienţilor este pusă în pericol, mai ales în mediul rural, aşa cum este Colegiul 
nr. 5 Vaslui pe care îl reprezint în Parlamentul României. 
 Consider că această situaţie este inacceptabilă şi trebuie remediată deoarece personalul medical este 
suprasolicitat, iar calitatea actului medical are de suferit, la fel şi sănătatea pacienţilor. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi pentru 
suplimentarea personalului SAJ Vaslui. Mă folosesc de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie!  
Solicit răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Ana Birchall 
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*** 

                 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul   Educaţiei Naţionale 
                     

Problema copiilor cu dizabilităţi incluşi în învăţământul de masă 
 
Stimate domnule ministru,   
 Este cunoscut faptul că în ultimele decenii s-au făcut progrese notabile în privinţa incluziunii copiilor cu 
dizabilităţi în învăţământul de masă, atât din punct de vedere legislativ cât şi prin implicarea mai multor instituţii 
specializate. 
 Contextul socio-economic din ultimii ani care a dus la subfinanţarea acută a sistemului educaţional, dar şi 
politicile educaţionale inadecvate fac acest proces să fie foarte complex şi anevoios. Este în continuare nevoie de o 
schimbare a mentalităţilor, dar şi a politicilor din domeniul educaţiei. 
 
 Atât în judeţul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul Romaniei, cât şi în alte judeţe ale ţării, procesul 
incluziunii sociale are de suferit din cauza lipsei de coordonare dintre specialişti, lipsei acestora, numărului mare al 
colectivelor de elevi sau din cauza lipsei pregătirii psiho-pedagogice specifice copiilor cu dizabilităţi a cadrelor 
didactice. Acestea sunt doar câteva aspecte exemplificative. 
 Consider că această situaţie îngrijorătoare trebuie remediată, deoarece procesul formativ educativ, atât în 
cazul copiilor cu dizabilităţi, cât şi al celorlaţi copii cu capacităţi normale poate eşua. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi pentru 
incluziunea reală a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă. 

Mă folosesc de 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 
 
 
 

Stimaţi colegi, 
  

În urma apariţiei în presă a unor semnale îngrijorătoare în legătură cu probabilitatea distribuirii de miere 
falsificată în cadrul PEAD 2013 şi a discuţiilor pe această temă pe care le- am purtat cu apicultori şi procesatori din 
colegiul meu, doresc să vă informez că i-am cerut sprijin, oficial, domnului ministru Daniel Constantin atât pentru 
elucidarea situaţiei existente, cât şi pentru identificarea căilor prin care, nu doar anul viitor, ci, de aici încolo- 
niciodată!, apicultorilor români şi consumatorilor români să nu li se mai întâmple aşa ceva. 

Acordarea de ajutoare alimentare din partea Uniunii Europene nu este un act de caritate ce poate fi convertit 
în sursă de îmbogăţire a unor şefi vremelnici ori a unor negustori puşi pe căpătuială, aşa cum, relativ recent, s- a 
întâmplat cu achiziţia uleiului alimentar, incident asupra căruia consider că nu s- a făcut lumină suficient de dur, de 
repede şi de... public, astfel încât, astăzi, să nu mai fim în situaţia repetării istoriei. 

Au fost, câteva ştiri, despre „uleiul care întârzie să mai vină”, despre doi- trei funcţionari corupţi şi chichiţe 
avocăţeşti... Oamenii- vă amintesc, reprezentând segmentul cel mai vulnerabil al populaţiei, s- au ales cu mai puţine 
provizii, au întrebat, pe la primării, o săptămână, două,... nouă dacă şi când îşi vor mai primi acest ajutor şi... gata! în 
memoria colectivă s- a pus punct subiectului. 
  

Aşa se face că, acum, situaţia a „evoluat”: de la ţeapă financiară la falsificarea de produs, prin adăugarea de 
substanţe susceptibile de a fi periculoase tocmai în miere, alimentul pe care beneficiarii- mulţi dintre ei bătrâni şi 
bolnavi- îl aşteptau ca pe o sursă de sănătate. 

Să sperăm că analizele, care sunt în curs de finalizare, nu vor confirma această ipoteză, şi că, astfel, cei care 
deja au apucat să consume mierea, nu vor avea prea mult de suferit! 

Contez pe buna- credinţă şi pe fermitatea domnului Ministru, a cărui activitate de până acum merită 
evidenţiată, şi pe sprijinul adevăraţilor specialişti din APIA atât pentru identificarea vinovaţilor, cât şi pentru 
stabilirea unei strategii de acţiune în conformitate cu Programul Naţional Apicol 2011- 2013. 

Trebuie să încurajăm şi să protejăm, în condiţii concurenţiale corecte, apicultura românească, apicultorii şi 
procesatorii şi, mai presus de orice, trebuie să ne preocupe viaţa şi sănătatea românilor!  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Graţiela Gavrilescu 

 
*** 

 
Cercetarea, soluţia pentru crescătorii de ovine 

 
România trebuie să se pregătească pentru aplicarea noilor Politici Agricole Comune, pentru că ele 

condiţionează accesul la sistemele de subvenţionare ale Uniunii Europene. Noile măsuri impuse pentru perioada 
2014-2020 vor duce la adevărate reforme în mai multe sectoare importante ale agriculturii. De aceea, guvernarea 
USL este extrem de preocupată să creeze condiţiile pentru ca toţi posibilii beneficiari de fonduri comunitare să le 
poată accesa. 

Pentru a răspunde noilor cerinţe ale PAC, în zootehnie este nevoie să se producă o adevărată revoluţie. Marea 
schimbare, care va avea un impact covârşitor asupra acestui domeniu, vizează subvenţionarea animalelor de carne, 
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abandonând criteriul de sprijin pentru animalele de lapte. De aceea, efectivul de bovine şi ovine va trebui să treacă 
printr-o schimbare majoră, pentru a putea răspunde acestor cerinţe.  

În prezent, Guvernul USL subvenţionează din bugetul de stat bovinele şi ovinele, în prim plan fiind producţia 
de lapte. Acest sistem a avut rezultate notabile, în special în ceea ce priveşte creşterea oilor. În ultimii trei ani, 
numărul ovinelor şi caprinelor a crescut de la 11 milioane de capete la peste 17 milioane. Numai că efectivul de oi 
din România este destinat producţiei de lapte, iar noile Politici Agricole Comune susţin animalele pentru carne. Cum 
baza genetică este alta, crescătorii români se văd nevoiţi să-şi schimbe turmele, lucru deloc uşor. 

De aceea, Comisia de Agricultură din Camera Deputaţilor a iniţiat consultări cu sectorul de creştere a 
ovinelor şi caprinelor, pentru a identifica cele mai bune măsuri care să ducă la alinierea la noile norme în domeniu. În 
urma acestor discuţii, s-a constatat că cea mai mare problemă o reprezintă accesul la materialul genetic. 

Crescătorii de animale ar putea importa material genetic din alte ţări, cu tradiţie în creşterea ovinelor de 
carne, dar nu ar da rezultatele aşteptate, pentru că acele rase de animale sunt create să corespundă condiţiilor de 
mediu din ţările de provenienţă.  

România trece şi acum printr-o experienţă similară în ceea ce priveşte reconversia plantaţiilor de viţă de vie. 
Butaşii importaţi, chiar dacă sunt cotaţi ca fiind de foarte bună calitate, au o rată mare de eşec în România, pentru că 
ei sunt creaţi să corespundă altor criterii de mediu. 

Pentru a preîntâmpina astfel de probleme, s-a ajuns la concluzia că cercetarea românească este cea care poate 
contribui decisiv la succesul schimbărilor preconizate. De aceea, guvernarea USL, la toate nivelurile sale, va acţiona 
pentru a spijini activitatea de cercetare, care, în prezent, este semnificativ afectată de o subfinanţare cronică.  

Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 prevede mari oportunităţi pentru sectorul de cercetare, 
care deţine un rol extrem de important în cadrul noilor Politici Agricole Comune.  

USL se va concentra pe crearea condiţiilor pentru accesarea fondurilor comunitare destinate cercetării, pentru 
că rezultatele au efect direct în bunăstarea agricultorilor.  

Cercetarea agricolă din România şi crescătorii de animale trebuie să ştie că au un partener şi un sprijin 
puternic din partea USL. 

 
Deputat 

Costel Şoptică 
 

*** 
 

PNL susţine măsurile economice de stimulare a investiţiilor IMM-urilor 
 
 
Stimaţi colegi, 
Partidul Naţional Liberal a intrat la guvernare alături de partenerii din USL, atât pentru a îndrepta greşelile 

inadmisibile ale fostelor guverne PDL şi pentru a repara toate acele nedreptăţi pe care guvernanţii domnului Băsescu 
le-au aruncat pe umerii românilor, cât şi pentru a-şi promova politicile liberale care au rolul de a repune economia 
românească pe un curs stabil, predictibil şi eficient. 

În anii 2012 şi 2013 Guvernul USL a luat, imediat după intrarea sa la guvernare, toate măsurile necesare 
pentru a stabiliza economia românească şi pentru a o repune pe trendul ei ascendent, cel avut până în 2008.  

Faptul că acest gen de decizii cu impact major asupra întregii economii nu au fost îndelung tergiversate, aşa 
cum s-a întâmplat în celelalte guvernări, ci au fost imediat puse pe agenda Guvernului USL şi apoi implementate, se 
reflectă acum în rezultate concrete, şi anume: anul acesta, spre deosebire de alte ţări europene, România va avea o 
creştere economică de peste 2%. Mai mult decât atât, în această perioadă, în comparaţie cu anii 2009-2011, numărul 
firmelor înfiinţate este cu mult mai mare decât al celor închise.  

De asemenea, noi am luat în pas alert foarte multe măsuri pentru a putea debloca toate acele programe cu 
fonduri europene, pe care Comisia Europeană le-a amendat sau suspendat în urma neregulilor flagrante constatate în 
perioada guvernelor PDL, obţinând totodată un an în plus pentru absorbţia acestora. Acest an în plus nu reprezintă 
doar o simplă prelungire pentru noi, ci  are o relevanţă semnificativă, deoarece firmele din România vor avea la 
dispoziţie mai multe fonduri în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro.  
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Alte rezultate remarcabile le avem în domeniul construcţiilor, prin cea mai mare creştere a lucrărilor de 
construcţii din UE, dar şi în cel al exporturilor, unde am atins un nivel record pentru România ultimilor ani - avem 
cea mai mare creştere a producţiei auto din Europa, atingând locul 2 în UE la creşterea producţiei industriale. 

 Putem spune de asemenea că, în prezent, România are un deficit de 2 ori mai mic decât în aceeaşi perioadă 
din 2011, câştigând o credibilitate externă deosebită care ne dă posibilitatea unor împrumuturi la niveluri minime.  

Toate acestea ne întăresc convingerea că trebuie să continuăm cu măsuri de relaxare fiscală care să aibă rolul 
de a atrage cât mai multe investiţii şi cu programe care să impulsioneze în mod pro-activ mediul de afaceri. 

Din aceste considerente, Guvernul USL pregăteşte un program de garantare a creditelor pentru IMM-uri, ca o 
formă de încurajare şi stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Acest ajutor permite micilor întreprinzători să se 
dezvolte, în condiţiile în care IMM-urile obţin foarte greu credite bancare fără garanţii imobiliare. Programul constă 
în acordarea unei linii de credit întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru capital de lucru, garantată de către stat în 
proporţie de maxim 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.  

Acest program se va întinde pe o perioadă de 36 de luni şi va avea o limită a plafonului de garantare de 2 
miliarde lei. Valoarea maximă a unui credit garantat va fi de 5 milioane lei pentru un IMM, pe o perioadă de maxim 
24 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe maxim 12 luni.  

Cred că aceştia sunt nişte paşi importanţi pe care reuşim să-i facem pentru a îmbunătăţi în mod real 
indicatorii economiei noastre şi pentru a susţine mediul de afaceri, dar mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut în 
acest sens. De aceea, PNL susţine că România are nevoie în continuare de luarea unor măsuri ferme care să 
descurajeze evaziunea, de măsuri curajoase care să dea un avantaj de competitivitate şi atractivitate economiei 
româneşti şi care să aibă, în acelaşi timp, şi un impact direct asupra stimulării investiţiilor mediului de afaceri. 
       Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
PNL este ferm împotriva oricăror manifestări fasciste, rasiste, xenofobe şi legionare 

          
 
Stimaţi colegi, 
 

Săptămâna trecută, cu o zi înainte de Ziua Comemorării Holocaustului, Preşedintele PNL, domnul Crin 
Antonescu, împreună cu alţi parlamentari PNL au depus în Parlamentul României o propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi 
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii.  

Prin proiectul iniţiat de PNL se propune interzicerea şi a faptelor, şi nu doar a organizaţiilor, simbolurilor cu 
caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi includerea între faptele, simbolurile şi organizaţiile interzise şi a 
celor cu caracter legionar.  

Astfel, iniţiativa legislativă propune ca definiţia dată “ Holocaustului pe teritoriul României” să includă 
“persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului Român în teritoriile 
administrate de acestea în perioada 1940-1944”.  

De asemenea, colegii mei, iniţiatorii liberali, propun şi reformularea unui articol din actualul act normativ, 
astfel încât să intre sub incidenţa legii atât fapta persoanei de a promova în public cultul persoanelor vinovate de  
crime de război sau crime contra umanităţii, cât şi fapta de a promova în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, 
legionare, rasiste ori xenofobe.  

PNL va solicita dezbaterea în procedură de urgenţă a acestui proiect deoarece dorim să dăm un semnal clar şi 
răspicat tuturor concetăţenilor noştri, precum şi opiniei publice internaţionale, că România nu uită, nu neagă şi nu 
tolerează vreo manifestare care să pună sub semnul întrebării tragedia oamenilor deportaţi, ucişi, schingiuiţi, 
înfometaţi, doar pentru că erau de o altă etnie sau de o altă religie.  
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Timp de 24 de ani România a încercat, cu mai mult sau mai puţin succes, să-şi reîntregească trecutul - 
recompunându-l ca pe un puzzle complicat de asamblat -, dar scoţând astfel la lumină o cu totul altă imagine, şi 
anume, pe cea reală a trecutului său.  

Prin etalarea unor adevăruri istorice, nespuse multă vreme sau poate, chiar neştiute de foarte mulţi români, 
mare parte dintre acestea intrând de altfel în categoria celor mai mari dureri ale poporului român, România a dovedit 
că este într-adevăr capabilă să-şi recunoscă greşelile şi să-şi asume adevărata sa istorie, cu bune şi cu rele. 

Prin acest demers al PNL, de promovare a unei astfel de iniţiative legislative, consider că ne facem datoria  
atât faţă de generaţiile trecute, sacţionând mult mai drastic orice tip de manifestări cu caracter fascist, rasist, xenofob 
sau legionar, dar şi faţă de cele prezente şi viitoare, preîntâmpinând astfel orice potenţial pericol care ar putea 
interveni în societatea românească. 
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Aurel Donţu 

 
*** 

 
 

Accesarea fondurilor europene este o prioritate pentru guvernarea USL 
 
  Partidul Naţional Liberal, Filiala Constanţa, consideră o reuşită faptul că toate programele sectoriale 
sunt actualmente deblocate şi se primesc cereri de rambursare la Comisia Europeană. Precizăm că în decursul acestui 
an, suma încasată de ţara noastră prin finanţări europene este echivalentă cu cea rambursată de Comisia Europeană în 
întreaga perioadă 2007-2012. Considerăm că toate aceste date demonstrează eficienţa măsurilor implementate de 
Guvernul Uniunii Social Liberale, cât şi respectarea tuturor măsurilor promise de către Partidul Naţional Liberal în 
perioada campaniei. 
  Încă de la preluarea mandatului, Guvernul USL a avut ca principal obiectiv mărirea gradului de 
absorbţie a fondurilor europene şi deblocarea programelor stopate din cauza abuzurilor constatate în anii anteriori. 
Noi suntem de părere că acest lucru reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea creşterii economice sustenabile 
şi limitarea datoriei externe, mărită considerabil de către guvernările anterioare. 
  Datorită modului eronat în care au fost derulate programele sectoriale în perioada guvernului Boc, 
Comisia Europeană a anunţat, la 25 octombrie 2012, presuspendarea a trei programe importante: POS CCE, POR şi 
POS Transport. Astfel, atunci când am preluat guvernarea, obiectivul nostru principal a fost acela de a remedia toate 
deficienţele identificate şi de a repara ce s-a greşit anterior. 
  Suntem mulţumiţi de faptul că în România au ajuns peste două miliarde de euro de la Comisia 
Europeană în acest an, valoarea totală a rambursărilor ridicându-se actualmente la un nivel aproape dublu faţă de 
sfârşitul anului trecut. Astfel, suma încasată în 2013 este aproape egală cu cea returnată de Comisie în întreaga 
perioadă 2007-2012, fapt care arată eficienţa măsurilor implementate de Guvernul USL. 
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
PNL este preocupat şi de protejarea categoriilor sociale vulnerabile 

 
Stimaţi colegi, 
 
În timp ce guvernele domnilor Boc şi Băsescu au pus câte un umăr hotărât pentru a determina distrugerea şi 

falimentarea sistemelor de încălzire din toată ţara  şi au făcut cam tot ce le-a stat în putinţă ca să pună frecevent în 
dificultate majoritatea categoriilor sociale defavorizate - prin luarea unor decizii abuzive în privinţa veniturilor 
acestora sau al ajutoarelor de la stat care li se cuveneau anterior -, Guvernul USL, prin miniştrii PNL de resort, este 
preocupat nu numai de economia ţării în ansamblu, ci şi de categoriile sociale vulnerabile.  
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În acest sens, miniştrii PNL iau toate deciziile necesare, atât în zona dezvoltării economice, în vederea 
creşterii forţei de muncă şi a încurajării mediului de afaceri, cât şi a stabilirii unor măsuri corecte de sprijin pentru cei 
defavorizaţi. 

Astfel, în anticiparea efectelor creşterii preţului la gaze asupra unor categorii ale populaţiei, Ministerul 
Muncii s-a preocupat încă de la sfârşitul verii să asigure cadrul legislativ prin care persoanele defavorizate să fie 
protejate de majorarea costurilor pe perioada sezonului rece.  

Potrivit Calendarului de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gaze naturale, la data de 1 octombrie 
preţul gazelor ar fi trebui să crească cu 2% pentru populaţie, însă prin diferite măsuri luate s-a reuşit reducerea acestei 
scumpiri la procentul de 1%, tocmai pentru ca noile costuri să fie suportabile pentru cetăţean.  

De la finalul lunii august este în vigoare o ordonanţă care urmăreşte realizarea unei protecţii sociale 
focalizate pentru cele mai defavorizate segmente ale populaţiei în perioada sezonului rece 2013 – 2014, ca urmare a 
creşterii de preţuri la gaze naturale şi energie electrică.  

Prin  această ordonanţă se menţine sistemul actual de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor cu 
energie termică în sistem centralizat. Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, 
ordonanţa introduce plata integrală a acestora încă de la începutul sezonului rece.  

De asemenea, se ajustează cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea cu gaze naturale şi se asigură acoperirea 
creşterii la gazele naturale. Mai mult decât atât, Guvernul USL a introdus ajutoare şi pentru încălzirea cu energie 
electrică, care vor varia între 240 lei pentru familiile/persoanele cu venituri până la 155 lei/persoană şi 48 lei pentru 
venituri de până la 615 lei/persoană.  

Toate acestea demonstrează în mod cert faptul că noi, cei din PNL şi USL, suntem preocupaţi de problemele 
cetăţenilor şi de găsirea celor mai bune soluţii pentru promovarea unor politicii sociale coerente, care să vină în 
sprijinul celor vulnerabili, cum sunt: pensionarii, şomerii, familiile cu venituri reduse etc. 

Dar cred că aceste demersuri ale noastre, ale liberalilor şi usl-iştilor, nu sunt suficiente pentru a face în aşa fel 
încât lucrurile să meargă aşa cum ar trebui şi pe plan local! Şi susţin acest lucru deoarece unele administraţii locale, 
cum este şi cazul Sucevei -  mă refer aici la cele care au dus-o de la foarte bine în sus pe vremea guvernelor PDL, dar 
doar din punct de vedere strict personal -, rămân în continuare nepăsătoare sau, mai bine zis, impasibile, incoerente şi 
ineficiente, atunci când vine vorba de implicare activă şi competentă pentru rezolarea problemelor cetăţenilor din  
localitaţile pe care le conduc, adică a celor care le-au cerut votul atunci cand au avut nevoie... 

 
Deputat 

Ştefan Alexandru Băişanu 
 

*** 
 

Blocurile cu risc seismic, o bombă cu ceas  
  
 
Domnule preşedinte,   
 Stimaţi colegi, 
 Astăzi aş vrea să vă vorbesc despre o situaţie gravă cu care ne confruntăm la Iaşi, o situaţie pentru care 
trebuie să găsim o rezolvare deoarece este, de fapt, o problemă de interes naţional, de care depinde viaţa unui număr 
mare de oameni. 
 În municipiul Iaşi au fost clasate 336 de clădiri cu risc seismic, dintre care aproximativ 60 s-ar prăbuşi în 
cazul unui cutremur major, cu consecinţe devastatoare asupra vieţii a mii de ieşeni. Cifrele sunt alarmante, motiv 
pentru care am semnalat necesitatea găsirii unei soluţii pentru consolidarea acestui tip de clădiri încă din toamna 
anului 2012 şi intenţionez să fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a o aduce pe lista de priorităţi a acestui Guvern.  
 În momentul de faţă, finanţarea execuţiei lucrărilor de consolidare a locuinţelor proprietate privată cade în 
responsabilitatea exclusivă a persoanelor fizice, în cele mai multe cazuri, acestea nedispunând de sumele 
considerabile pe care le presupune asemenea  demers. 
 Dragi colegi, este momentul să ne asumăm un rol mult mai activ. Dacă pentru reabilitatrea termică şi 
creşterea eficienţei energetice au fost găsite soluţii, consider că e de datoria noastră, să facem un efort pentru a le găsi 
şi pentru această problemă. Ea nu suportă amânare, starea clădirilor vechi nefiind bună, acestea fiind construite după 
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principii gravitaţionale, mai apoi apărând ingineria seismică. În aceste condiţii, un dezastru este posibil oricând, nu 
doar la Iaşi, ci în toată ţara.  
 Un ajutor de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, un parteneriat cu municipalitatea, 
o formă de împrumut, o divizare a costurilor acestea sunt câteva dintre posibilele soluţii care ar trebui supuse unei 
analize riguroase pentru a rezolva cât mai eficient această situaţie stringentă. 
 În mod evident, nu ne mai putem permite tergiversarea sau implementarea precară a priorităţilor în acest 
domeniu. Personal, o să depun toate eforturile pentru ca, cel puţin la Iaşi, să găsim o formă legală de sprijinire a 
proprietarilor care locuiesc în clădiri cu risc seismic. Pentru mine este un proiect politic important şi îmi doresc să am 
sprijinul dumneavoastră în acest demers. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
 

 Stimaţi colegi, 
 
 Încă de la începutul activităţii sale, Guvernul USL a anunţat o serie de măsuri care să ajute la creşterea 
nivelului de trai al populaţiei. Unele dintre aceste măsuri dau deja rezultate, şi fac aici referire inclusiv la recenta 
reducere de TVA la pâine. Preţul acesteia a scăzut cu11,5% în timp ce cel al ingredientului principal, făina, a scăzut 
cu 7,4%. Pe acest fond, rata anuală a inflaţiei a coborât la 1,88%, apropiindu-se de minimul istoric de 1,8% din 
primăvara anului trecut, după ce preţurile de consum au scăzut în septembrie cu 0,6%, în principal ca urmare a 
măsurii luate de guvernul Uniunii Social Liberale. Conform analizelor specialiştilor, scăderea inflaţiei încurajează 
relaxarea în continuare a politicii monetare prin reducerea dobânzii-cheie.  
 Dacă efectul de reducere a TVA la pâine se va dovedi în continuare un succes, TVA-ul ar putea fi redus şi la 
alte categorii de produse de bază. Cum se va traduce acest succes? Prin salvarea locurilor de muncă, oferirea unui 
mediu concurenţial corect, salvarea societăţilor comerciale care activează în domeniile ţintă, creşterea încasărilor la 
bugetul de stat si, bineînţeles, ieftinirea produselor.  
 Sigur că, în acelaşi timp cu adoptarea unor astfel de măsuri de anvergură, trebuie luată în calcul şi evaziunea. 
Prin acţiuni simultane de reducere a fiscalităţii si întărirea controlului putem să combatem acest flagel financiar 
extins şi să avem efectele ieftinirii produselor la raft. Un alt punct extrem de important în reducerea evaziunii este 
conştientizarea permanentă a cetăţenilor, care pot contribui la combatere prin a evita să cumpere pâine din 
magazinele unde nu se eliberează bon fiscal. Din păcate, în astfel de locuri, administratorii încalcă legea şi în faţa 
românilor şi fură şi statul, eschivându-se de la plata taxelor. 
 Stimaţi colegi, reducerea TVA la pâine a fost un angajament asumat de USL încă din campanie, iar 
introducerea acestei măsuri demonstrează încă o dată că ne respectăm promisiunile.  
 

Deputat 
Florin Alexandru Alexe 

 
*** 

 
 

 Stimaţi colegi, 
 
 Întreprinderile mici şi mijlocii au reprezentat întotdeuna unul dintre motoarele principale ale economiei 
româneşti, prin aportul major pe care l-au adus la susţinerea şi creşterea acesteia. Drept urmare, în ulimul an şi 
jumătate, acest sector a fost în permanenţă în atenţia guvernului social-liberal. În momentul de faţă, ministerele de 
resort pregătesc un program de garantare a creditelor pentru IMM-uri ca o formă de încurajare şi stimulare a acestora. 
Măsura despre care vă vorbesc este menită să permită micilor întreprinzători să se dezvolte în economia de piaţă, în 
condiţiile în care se obţin foarte greu credite bancare fără garanţii imobiliare. 
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 Programul propus de guvernul USL constă în acordarea unei linii de credit întreprinderilor mici şi mijlocii, 
pentru capital de lucru, garantată de către stat în proporţie de maxim 50% din valoarea finanţării, exceptând 
dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.  
 Programul se va întinde pe o perioadă de 36 de luni şi va avea o limită a plafonului de garantare de 2 miliarde 
lei. Valoarea maximă a unui credit garantat va fi de 5 milioane lei pentru un IMM, pe o perioadă de maxim 24 de 
luni, cu posibilitatea de prelungire pe maxim 12 luni. 
 Nu vor fi eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului IMM-urile din sectoarele: intermedieri 
financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de 
armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate 
stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie. 
 Măsura este una benefică şi care s-a dovedit a fi absolut necesară în urma consultării reprezentanţilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii din România. Nu rămâne decât să aşteptăm implementarea ei şi să îi urmărim 
rezultatele. 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
 

Rezultat pozitiv al conlucrării delegaţiilor României şi Republicii Moldova la sesiunea APCE 
 
 
 La începutul acestei luni, mai precis între 30 septembrie – 4 octombrie, la Strasbourg, pe perioada 
desfăşurării sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, delegaţia Parlamentului României, pe care am 
onoarea să o conduc a înregistrat un succes care merită menţionat. 
 Este vorba de rezultatul obţinut în acţiunea de sprijinire a Republicii Moldova, care a făcut un nou pas înainte 
pe drumul spre integrarea în Uniunea Europeană. Şi acest pas înainte s-a datorat unei eficiente colaborări între 
delegaţiile parlamentare ale celor două ţări. 
Concret, în urma demersurilor pe care împreună le-am efectuat, s-a adoptat un amendament care evocă explicit 
perspectiva încheierii monitorizării în condiţiile îndeplinirii recomandărilor cuprinse în proiectul de rezoluţie. 
Această formulare poate fi interpretată ca stabilind o foaie de parcurs către etapa de postmonitorizare la APCE şi 
confirmă satutul Republicii Moldova de „performeră a reformelor” faţă de celelalte state ale Parteneriatului Estic 
(PaE), în perspectiva summit-ului de la Vilnius. 
 S-a adoptat acest amendament deşi iniţial Raportul de Monitorizare al Republicii Moldova la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei avea într-o bună măsură un ton critic. Niciun alt raport raport de monitorizare 
recent al APCE nu a inclus o asemenea prevedere.  
 Foarte buna colaborare şi mobilizare a celor două delegaţii - a României şi Republicii Moldova pentru 
susţinerea necesară îmbunătăţirii textului raportului şi recomandării este reflectat de cele 15 amendamente depuse 
împreună de ambele părţi, de intervenţiile în plen şi inclusiv de mandatarea mea, de a prezenta în plen punctul de 
vedere al Grupului Liberalilor şi Democraţilor Europeni (ALDE) referitor la raport. 
 Chiar dacă cele două delegaţii nu au reuşit să obţină sprijinul necesar încheierii imediate a procedurii de 
monitorizare, rezultatul obţinut este unul pozitiv, fiind practic o recunoaştere evidentă a progreselor realizate de 
Republica Moldova pe calea reformelor. 
 Comportamentul parlamentarilor români la Adunarea Parlamentară a Consilului Europei în problema 
prezentată mai sus, demonstrează că angajarea României în sprijinirea Republicii Moldova în parcursul integrării în 
Uniunea Europeană nu constituie un aspect declarativ, ci unul practic. Sprijinirea Republicii Moldova pentru a deveni 
membră a Uniunii Europene nu se face prin declaraţii televizate sau prin degustări de vinuri urmate ulterior de 
reproşuri şi certuri – aşa cum s-a întâmplat într-un regim recent de care nu vreau să-mi aduc aminte, relaţia cu 
Republica Moldova nu trebuie să se limiteze doar la colectarea de voturi ale celor care au cetăţenie română dincolo 
de Prut. Sprijinirea Republicii Moldova trebuie să se bazeze pe acţiuni concrete. Adică aşa cum au procedat 
parlamentarii români la Strasbourg. Şi cum vor proceda şi în viitor.  
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Deputat 
Ionuţ Stroe 

 
*** 

 
 

 Dintre multele rele existente în viaţa de zi cu zi, politizarea învăţământului reprezintă unul chiar periculos. Şi 
acest lucru este pe cale să se întâmple la Liceul “Petre Pandrea” din Balş, judeţul Olt. 
 Concret este vorba de numirea unei doamne, director al acestei prestigioase unităţi de învăţământ din judeţ. 
Printr-o astfel de numire, Liceul Petre Pandrea intră sub tutelă politică. Şi nu pentru că respectiva doamna este şi 
consilier local şi în foarte scurt timp ar putea redeveni preşedinte a organizaţiei PDL Balş – moment în care trebuie să 
aleagă între funcţie şi mandatul de consilier. Ci, în special, pentru teroarea politică pe care a semănat-o în perioada în 
care a fost şefă a Inspectoratului Şcolar Judeţean.  
Stau şi mă întreb cum poate conduce un liceu care se bucură de un mare prestigiu, o persoană care de fapt a fost un 
duşman al învăţământului în judeţul Olt?  O persoană care a schimbat conduceri de unităţi de învăţământ după bunul 
plac în perioada în care a fost şefă a Inspectoratului judeţean. O persoană din cauza căreia chiar liceul “Petre 
Pandrea” a avut de suferit.   
 Cum poate conduce o unitate şcolară o persoană care nu iubeşte elevii şi care s-a opus acordării de ajutoare 
pentru copiii proveniţi din familii cu situaţii financiare modeste sau dificile? Este celebru ordinul dat de fosta doamna 
inspector cu ocazia deschiderii anului şcolar 2011/2012, când a cerut directorilor de şcoli să interzică politicienilor 
participanţi la festivităţi să “împartă ghiozdănele, rechizite şi aşa mai departe”.  Când dădea acest ordin inuman, 
dânsa avea o leafă de 3.940 lei pe lună, ocupând locul 6 în topul celor mai bine plătiţi profesori din ţară. Un astfel de 
om care refuză, nu o mică bucurie, ci unele necesităţi elementare pentru un elev cu posibilităţi matariale reduse, se 
poate afla în fruntea unei unităţi de învăţământ? 
Şi nu în ultimă instanţă, numirea doamnei drept director este nocivă şi din alt unghi de vedere: pentru că a fost o 
adeptă fidelă a ideilor prin care Daniel Funeriu a pus umărul la nenorocirea învăţământului românesc, a fost şi este 
un critic acerb, un duşman chiar, al politicilor USL, al programului USL de guvernare, din domeniul educaţiei. şi nu 
de mult timp a declarat public despre actualul  ministru : “Domnul Pricopie este o marionetă în mâna celor care au 
distrus sistemul de învăţământ ”  
 Şi în acest caz, mă întreb cum este posibil să acceadă astfel de oameni în funcţiile de directori de şcoli? Cum 
pot ei conduce o unitate de învăţământ din moment ce nu recunosc politicile în domeniu şi nu acceptă reforma 
adevărată în domeniu.      
 

Deputat 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
 

Stimaţi colegi, 

Declarativ, absorbţia fondurilor structurale a fost o prioritate asumată de Guvernul Boc. În  practică, slaba 
alocare de resurse (în primul rând resurse umane competente), legislaţia, mecanismele de implementare şi atitudinea 
factorilor de decizie faţă de beneficiarii POSDRU, a demonstrat lipsa de viziune, de profesionalism şi de minimă 
preocupare pentru aplicarea bunelor practici din alte ţări ale Uniunii Europene în domeniu. Degeaba au încercat să 
atragă atenţia reprezentanţii sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor nonguvernamentale care implementau proiecte 
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cofinanţate din POS DRU, asupra deficienţelor în funcţionarea autorităţii care gestionează acest program, deoarece 
nimeni nu a fost preocupat. 

Veştile sunt însă bune acum! Odată cu venirea USL la guvernare, soarta multor domenii s-a schimbat în bine, 
astfel că şi rata de absorbţie a fondurilor europene în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU) a crescut de la 5,5% în luna mai 2013 la 24,6% în septembrie. 

Acest lucru a fost posibil pentru că Guvernul a înţeles nevoia de:  
 Depolitizare a AM POSDRU;  
 Creştere a transparenţei activităţii Autorităţii de Management şi respectarea principiilor de 

integritate în gestionarea fondurilor;  
 Management financiar la nivelul AM POS DRU şi Organisme Intermediare;  
 Asistentă tehnică, prin Axa 7 a POS DRU;  
 Cadru stabil şi uniform în ce priveşte regulile şi procedurile de implementare;  
 Realocare a resurselor gestionate de AM POS DRU; 
 Clarificare a rolului ACIS - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi 

asumarea de către aceasta instituţie a rolului său. 
În condiţiile în care rezultatele acestor proiecte aduc valoare adăugata educaţiei din România şi contribuie la 

creşterea participării pe piaţa muncii, nu putem decât să salutăm rezultatele înregistrate în acest domeniu şi să ne 
preocupăm ca aceste procente să crească cât mai mult, într-un timp cât mai scurt.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Thuma Hubert 

 

*** 
 

Respectarea calendarului pentru adoptarea bugetului României pentru anul 2014 şi întărirea rolului 
Parlamentului 

  
Stimaţi colegi,  
 Mă adresez Dumneavoastră, dar şi Guvernului României în mod egal, dorind să subliniez importanţa 
respectării calendarului de adoptare a bugetului de stat pentru anul viitor. Am în vedere, în mod special, asigurarea 
timpului necesar analizei şi dezbaterii proiectului de buget de către Parlamentul României, ca unică autoritate 
legiuitoare a ţării.  
 Premierul a declarat în urmă cu câteva zile că proiectul de buget va fi prezentat în Guvern până pe 15 
octombrie, urmând ca pe 1 noiembrie să fie pe masa Parlamentului, termenul final de adoptare fiind 1 decembrie. 
Respectarea acestui calendar este necesară, aşa cum ni s-a spus şi cum, de altfel, suntem pe deplin conştienţi, pentru 
ca instituţiile să-şi poată începe proiectele chiar din luna ianuarie a anului viitor.  
 n acest moment, pe masa Guvernului mai sunt o serie de proiecte deosebit de importante România, precum 
este cel referitor la regionalizare, codul rutier, decizii privind TVA-ul sau contribuţiile la asiguări etc. Astfel de 
proiecte complexe şi, de altfel, extrem de necesare, au un impact bugetar semnificativ. Definirea lor şi definirea 
bugetului anual sunt în strânsă corelaţie. Din păcate, timpul necesar articulării lor poate lucra, dacă îmi permiteţi 
această exprimare, în defavoarea respectării calendarului de adoptare a bugetului României pentru 2014. Îmi exprim 
speranţa că, în cele din urmă, legislativul României va avea timpul necesar pentru dezbaterea şi amendarea 
proiectului de buget.  
 Istoria adoptării bugetului anual în România ultimelor decenii a fost una care a defavorizat puterea legislativă 
şi instituţia parlamentară, în raport cu executivul. Deşi respectarea calendarelor de adoptare a cunoscut o ameliorare 
de-a lungul timpului, consider că mai sunt necesare eforturi – atât din partea noastră, a parlamentarilor şi a instituţiei 
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în ansamblul ei, cât şi din partea Guvernului – pentru a transforma adoptarea bugetului într-o dezbatere de înaltă 
calitate. Îmi doresc să îi conferim Parlamentului locul cuvenit în definirea politicilor publice  naţionale şi în 
articularea strategiilor de dezvoltare a ţării noastre. Fundamentarea acestor politici şi strategii se poate face doar cu 
implicarea reală a Parlamentului României, care poartă legimitatea oferită de funcţia sa reprezentativă. 
 Îmi exprim speranţa că începând cu această legislatură vom putea da un exemplu bun privind întărirea rolului 
Parlamentului în procesul de adoptare a bugetului naţional. 
 Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Corneliu-Mugurel Cozmanciuc 

 
*** 

                                                
 Subiectul Roşia Montană este departe de a fi încheiat. Subiectul Roşia Montană continuă în dezbaterea 
publică şi pe site-urile de socializare, polarizate irevocabil în două tabere, pro şi contra, aşa cum continuă protestele 
la Universitate ale celor care se declară împotrivă şi care au intrat în cea de-a şaptea săptămână de protest. 
 În acelaşi timp, tema este dezbătută şi în Parlament, în cadrul Comisiei speciale creata pentru a discuta 
Proiectul de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia 
Montană. Parlamentul va decide şi vom afla în cele din urmă dacă firma Roşia Montană Gold Corporation va începe 
exploatarea aurului în acest perimetru şi dacă garanţiile de mediu sunt respectate, iar zona nu avea avea de suferit. 
 Acest subiect nu este singular pe harta economică şi minieră a României. Un proiect asemănător se dezvoltă 
şi în judeţul Hunedoara, în zona perimetrului aurifer de la Certej, acolo unde firma Eldorado Gold Corporation a 
demarat prin intermediul societăţii Goldfields Deva cercetările pentru găsirea unor resurse de aur. 
 Singurul obstacol pe care această firmă canadiană îl mai are de trecut pentru exploatarea auriferă din judeţul 
Hunedoara îl reprezintă decizia instanţei, pentru că avizul acordat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Timişoara a fost contestat în 2012 la Tribunalul Bucureşti. Trei asociaţii de protecţie a mediului au protestat faţă de 
acest aviz, iar Ministerul Mediului s-a sesizat şi a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului să ceară în 
instanţă anularea avizului acordat proiectului de la Certej. Mai mult, directorul Agenţiei Regionale de la Timişoara a 
fost demis pe motiv că nu a informat autoritatea naţională de mediu privind emiterea acordului. 
 Mai mult, lucrurile nu s-au oprit aici, în aşteptarea deciziei magistraţilor. Acţionarii canadieni au anunţat că 
vor începe lucrările de exploatare la perimetrele aurifere de la Brad, Deva şi Muncel, după ce la începutul anului, 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a acordat prin ordin trei licenţe în acest sens firmei Goldfields 
Deva. 
 Ca şi în cazul discursului de susţinere a exploatării de la Roşia Montană, cei care susţin proiectul de la Certej, 
invocă beneficiile importante aduse economiei româneşti, prin crearea de locuri de muncă. În ambele cazuri, 
discursul autorităţilor competente pentru evaluarea şi reţinerea unor garanţii asiguratorii pentru mediu nu există. 
 În mod aparent paradoxal, opinia publică nu contestă exploatarea. Nu ne face cinste, nouă, 
politicienilor, această constatare, dar trebuie observat faptul că diferenţa de anvergură între cele două proiecte 
justifică acordul tacit al opiniei publice în legătură cu exploatarea de la Certej.  
 Adevăratul paradox este constituit de atitudinea diferită a autorităţilor de mediu: foarte permisivă cu Roşia 
Montană Gold Corporation şi foarte drastică cu Goldfields Deva. 
 Fac un apel la Ministerul Mediului să explice nuanţat poziţia, în caz contrar concluzia care se desprinde este 
că în stradă se găsesc acum, printre protestatari, persoane mai informate, eventual mai bine intenţionate în legătură cu 
interesele României. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 Una dintre marile aşteptări ale mediului de afaceri este legată de adoptarea unor decizii privind fie reducerea 
CAS cu câteva puncte procentuale, fie reducerea TVA, după un prim pas făcut în acest sens prin reducerea TVA la 
pâine.  
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 Aceasta este şi concluzia întâlnirii Forumului Investitorilor Autohtoni de săptămâna trecută care a reunit mari 
investitori autohtoni din diferite ramuri ale economiei româneşti.  
 Până acum, politicile economice ale Guvernului au avut în vedere continuarea ajustării fiscale, fără a tăia din 
veniturile populaţiei, destul de afectate de măsurile iresponsabile ale guvernării Basescu – Boc din perioada 2009-
2011, găsind totodată soluţii de relansare a economiei.   

În 2013, potrivit estimărilor Fondului Monetar Internţional, România va avea o creştere economică de peste 
2%, peste angajamentul asumat prin bugetul de stat pe acest an. Au fost deblocate fondurile europene şi am obţinut 
de la Uniunea Europeană posibilitatea de a absorbi până în 2015 fondurile alocate în exerciţiul bugetar 2007-2013, 
ceea ce înseamnă 2 mld. de euro în plus pentru firmele româneşti. 

România are cea mai mare creştere a lucrărilor de construcţii din Uniunea Europeană. De asemenea, am atins 
un nivel record de exporturi, avem un deficit de 2 ori mai mic decât în aceeaşi perioadă din 2011 şi am câştigat 
credibilitate externă, împrumutându-ne la niveluri minime. În 2013, România a înregistrat mai mare creştere a 
producţiei auto din Europa şi a atins locul 2 la nivel European privind creşterea producţiei industriale. Toţi aceştia 
sunt indicatori care arată că lucrurile merg într-o direcţie bună. 

În ceea ce priveşte măsurile pentru viitor, PNL a anunţat deja că doreşte reducerea CAS cu 3 puncte 
procentuale, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. Mai mult, Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că va rescrie Codul 
Fiscal, măsură fără precedent în legislaţia economico-financiară a României şi cerută insistent de mediul de afaceri, 
în cadrul căruia doreşte să introducă prevederi favorabile companiilor de holding. 

Iniţiativa Ministerului de Finanţe este binevenită în contextul în care nu există o legislaţie care să permită 
organizarea companiilor în structuri de tip holding în România, iar veniturile obţinute din câştigul de capital sunt 
taxate cu impozitul pe profit.  

Pe de altă parte, rescrierea Codului Fiscal este o acţiune de durată, care vizează corelarea tuturor 
modificărilor fiscale făcute în ultimii zece ani. Obiectivul principal este acela de a avea un instrument mai clar, 
structurat, care să cuprindă pe larg toate explicaţiile necesare.  

Aceste demersuri demonstrează preocuparea Ministerului de Finanţe de a veni în întâmpinarea mediului de 
afaceri, de a realiza o legislaţie stabilă şi predictibilă care să permită atragerea de investitori în România, de a crea 
cadrul necesar relansării activităţii IMM-urilor, măsuri care pot genera păstrarea şi crearea de locuri de muncă, 
precum şi dezvoltarea economiei româneşti. 

 
Deputat 

Erland Cocei 
 

*** 
 

 Camera Deputaţilor a organizat săptămâna trecută o dezbatere privind stadiul absorbţiei fondurilor europene 
şi demersurile făcute de autorităţi pentru pregătirea exerciţiului bugetar european 2013-2020, eveniment la care au 
participat premierul Victor Ponta şi ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.  
 Este motivul pentru care, de aici, de la tribuna Parlamentului, voi face câteva consideraţii referitoare la acest 
subiect extrem de important pentru societatea românească.  

Îmbunătăţirea semnificativă şi imediată a gradului de absorbţie a fondurilor structurale reprezintă o condiţie 
esenţială pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi limitarea datoriei externe.  

Este motivul pentru care, încă de la preluarea mandatului guvernamental în 2012, USL a avut ca prioritate 
mărirea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi deblocarea programelor stopate din cauza  neregulilor 
constatate între anii 2009 şi 2011. Auditurile efectuate asupra modului în care au fost derulate programele sectoriale 
în perioada guvernărilor PDL au scos la suprafaţă abateri şi probleme grave. În consecinţă, Comisia Europeană a 
anunţat, la 25 octombrie 2012, presuspendarea a trei programe: POS CCE, POR şi POS Transport.  

Ca atare, obiectivul principal al guvernului USL a fost acela de a remedia toate deficienţele identificate şi de 
a repara ce s-a greşit în acea perioadă pentru a putea fi deblocate programele. Datorită acestor eforturi şi a modului 
eficient în care autorităţile române au rezolvat problemele identificate pe axele respective, Comisia Europeană a decis 
la sfârşitul lunii aprilie a acestui an deblocarea a patru din cele cinci axe presuspendate în cadrul POR, iar pe 25 iunie 
a fost ridicată presuspendarea celor două axe de pe POS Transport.  

Mai mult, Comisia Europeană a hotărât pe 8 octombrie să deblocheze şi  programul de competitivitate pentru 
România, în urma evaluării pozitive a măsurilor derulate de Guvernul USL pentru reluarea programului.  
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Practic, în acest moment toate programele sectoriale sunt deblocate şi se primesc cereri de rambursare la 
Comisia Europeană. În zilele următoare, CE va trimite României 196 de milioane de euro pentru proiectele deja 
depuse. România a încasat peste două miliarde de euro de la Comisia Europeană în acest an, valoarea totală a 
rambursărilor ajungând în prezent la un nivel aproape dublu faţă de sfârşitul anului 2012. Cu alte cuvinte, suma 
încasată în 2013 este aproape egală cu cea returnată de Comisie în întreaga perioadă 2007-2012.  

Cea mai mare sumă a fost rambursată în cadrul Programului Operaţional Regional - peste 572 milioane de 
euro. Pe locul al doilea, din punct de vedere al fondurilor rambursate, se situează Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul căruia au fost returnate fonduri în valoare de peste 571 milioane de euro.  

Prin Programul Operaţional Sectorial Mediu au fost rambursate fonduri de peste 441 milioane de euro, iar 
prin Programul Operaţional Sectorial Transport a fost returnată o sumă de peste 429 milioane de euro.  
 Astfel, în momentul de faţă rata de absorbţie pe toate programele europene a ajuns la 24%, fapt care 
demonstrează eficienţa măsurilor implementate de USL şi care oferă perspective încurajatoare în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea capacităţii României de a accesa fondurile puse la dispoziţie în viitoarea structură bugetară europeană 
2013-2020. 
 

Deputat 
Titi Holban 

 
*** 

 
 Una dintre marile provocări ale României în materie legislativă a fost crearea cadrului legislativ privind 
conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor. În acest sens, în anul 2003 a fost adoptată Legea nr. 161/2003, 
lege cadru care reglementează unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

Din păcate, după 10 ani de la promulgarea acestei legi, subiectul este departe a fi rezolvat. La momentul 
actual, legislaţia românească nu oferă un cadrul legislativ coerent şi unitar în ceea ce priveşte regimul 
incompatibilităţilor, fapt care poate fi demonstrat printr-o simplă căutare pe site-ul Camerei Deputaţilor a Legii nr. 
161/2003. 
 De la momentul promulgării în anul 2003 până acum, au survenit peste douăzeci de modificări şi completări 
ale legii prin diferite acte normative, ceea ce îngreunează aplicarea ei, cu efecte vizibile în practica judiciară şi în 
activitatea ANI, fapt care a generat şi generează soluţii contradictorii pronunţate de instanţe privind regimul 
incompatibilităţilor.  
 Reunirea într-o singură lege a tuturor situaţiilor de incompatibilitate care se aplică celor în funcţii publice pe 
diferite paliere, aleşi sau funcţionari, ar da posibilitatea acestora de a le verifica rapid şi de a se conforma în practică, 
evitându-se astfel cazurile neclare de până acum. 
 În acest context, solicit Ministerului Justiţiei elaborarea cu prioritate şi  în colaborare cu parlamentarii din 
comisiile de specialitate şi cu instituţiile implicate, a unui Cod al incompatibilităţilor care să reunească toate 
prevederile existente în legislaţie şi care să fie prezentat în regim de urgenţă spre dezbatere şi aprobare Parlamentului.  
 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Calitatea mierii distribuite in cadrul PEAD 2013 
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 Domnule Ministru, 
  
 În urma apariţiei în presă a unor semnale îngrijorătoare în legătură cu probabilitatea distribuirii de miere 
falsificată în cadrul PEAD 2013 şi a discuţiilor pe această temă, pe care le- am purtat cu apicultori şi procesatori din 
colegiul meu, asupra competenţei şi bunei- credinţe cărora nu planează nicio îndoială!, prin prezenta, doresc să vă 
aduc la cunoştinţă şi să vă aflu punctul de vedere în legătură cu câteva aspecte, pe care le consider extrem de 
importante, având convingerea că şi dumneavoastră sunteţi animat de aceleaşi bune- intenţii ca şi mine pentru 
rezolvarea acestei situaţii fără precedent. 
 
 1. Referitor la modul de organizare a achiziţiei: 
 Deşi, la nivel naţional, avem elaborat un Program Apicol 2011- 2013, al cărui conţinut l-am putut studia 
chiar pe site- ul Ministerului şi am aflat, astfel, că are ca scop „îmbunătăţirea condiţiilor de producere şi 
comercializare a produselor apicole în Uniunea Europeană”, am constatat, cu surprindere, că nici asociaţiile de 
apicultori şi nici procesatorii importanţi din România nu au fost stimulaţi să participe la Programul „Furnizare miere” 
in cadrul PEAD 2013. 
 Nu sunt specialist în domeniu, dar, având în vedere, pe de o parte, contribuţia consistentă a acestui sector la 
susţinerea economiei naţionale şi pe de alta- eforturile pe care statul le face pentru dezvoltarea apiculturii, precum şi 
faptul că, spre deosebire de alţii, apicultorii sunt foarte bine organizaţi în asociaţii şi cooperative, care pot fi cu 
uşurinţă contactate, nu înţeleg de ce nu a existat o colaborare foarte serioasă cu aceştia pentru întocmirea Caietului de 
sarcini şi, ulterior, pentru invitarea lor la licitaţie. 
  expoziţii dedicate apiculturii româneşti, pe care s- au cheltuit foarte mulţi bani europeni şi nu numai, exact la 
o licitaţie de o asemenea anvergură nu a reuşit să se califice nicio organizaţie DE PROFIL românească? 
 Care este lista firmelor care au aplicat şi, dacă se ştie, cum au obţinut aceastea informaţii în legătură cu 
organizarea licitaţiei? 
 Ce a făcut, concret, APIA pentru informarea apicultorilor autohtoni în legătură cu evenimentul? 
 
 2. Referitor la conţinutul Caietului de sarcini „Furnizare miere” in cadrul PEAD 2013 şi rezultatul... 
previzibil al licitaţiei 
 În pofida accentului care se pune la nivel european pe CALITATEA mierii şi a politicilor prezentate în 
Programul Naţional Apicol 2011- 2013, Compartimentul Ajutoare Alimentare, din cadrul Direcţiei Măsuri de Piaţă a 
APIA, a elaborat un Caiet de sarcini care mută centrul de greutate pe preţul, ambalajul şi graficul de livrare ale 
produsului, fără să facă nici cele mai mici conexiuni între informaţii existente, semnale primite, politici publice, 
experienţe proprii anterioare (triste! - vezi cazul uleiului de anul trecut- import Bulgaria!), trenduri economice etc. 
 Mierea nu este hârtie igienică, astfel încât, eu, stat, să aleg rola cea mai ieftină! 
 Mierea este un produs alimentar special, cu efecte excepţionale pentru sănătatea omului, ale cărui calitate şi 
prestigiu trebuie apărate, aşa cum, de fapt, UE o face de foarte mulţi ani, falsificarea mierii fiind sancţionată drastic 
iar produsul respectiv fiind distrus prin ardere! 
 Cum este posibil ca Ministerul Agriculturii să susţină, pe toate căile, producerea mierii în condiţii ecologice, 
ferită de antibiotice, ierbicide, insecticide etc., iar pe de alta- APIA să fie interesată IN PRIMUL RÂND de preţ, 
ambalaj, etichetă şi grafic de livrare? 
Astfel, potrivit Caietului de sarcini, „furnizorul va prezenta o ofertă CANTITATIVĂ şi oferta de transport!” 
 Iar în ceea ce priveşte eventualele reclamaţii privind calitatea, subiectul este expediat prin două paragrafe: 
„7.7 Reclamaţiile referitoare la calitatea mierii furnizate, pot fi prezentate la A.P.I.A. de reprezentantul organismului 
desemnat în termen de 30 de zile de la furnizare/receptie si numai pentru cantitatile de miere aflata in depozitele 
specificate in anexa nr. 1. 
7.8 In cazul în care reprezentantul organismul desemnat va reclama unele deficienţe de calitate ale mierii ce a fost 
furnizata, un reprezentant al A.P.I.A. va efectua imediat un control organoleptic al produsului pentru confirmarea 
existenţei deficienţelor semnalate.” 
 Cum este posibil să faci referire la un control ORGANOLEPTIC (gust, miros, aspect), făcut de un funcţionar 
APIA, care să ÎŢI CONFIRME existenţa unor deficienţe DE CALITATE în cazul MIERII??? 
 În ceea ce priveşte preţul, APIA a fost atenţionată de către procesatorii români, încă din luna mai, că, la 
nivelul propus de aceasta, prin Caietul de sarcini, NU este posibil să obţină miere de calitate- fie ea şi polifloră- 
deoarece costurile de achiziţie şi de ambalare aproape că depăşesc suma oferită de către licitator. Mai mult decât atât, 
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APIA a fost avertizată şi că, la nivelul preţului propus prin Caietul de sarcini, riscul este de a i se oferi doar miere 
din import non- UE, de slabă calitate, în amestec cu sirop, zahăr ori alţi îndulcitori, ceea ce, se pare că s- a şi 
întâmplat până la urmă. 
 Iar dacă APIA avea îndoieli asupra afirmaţiilor făcute de către procesatorii români, de ce nu a deschis site- ul 
Ministerului Agriculturii să citească, aşa cum am făcut şi eu, concluziile Studiului privind Evoluţia preţului de 
achiziţie engross la procesator şi preţului de desfacere cu amănuntul în pieţele agroalimentare, ori măcar să 
întrebe, prin telefon, 2- 3 producători şi s- ar fi edificat! 
 Cât de greu a fost pentru reprezentanţii APIA să pună cap la cap aceste informaţii şi SĂ LE VALORIFICE în 
momentul livrării? 
 AVERTIZATĂ fiind, nu era LOGIC să verifice, la livrare, ÎNAINTE DE A DA MIEREA ÎN CONSUM!, 
dacă produsul corespunde condiţiilor de calitate precizate în Caietul de sarcini?  
 Din câte cunosc, în România, încă de a fi devenit stat membru UE, falsificarea produselor destinate 
consumului uman este considerată infracţiune, cu atât mai gravă cu cât ar putea pune în pericol viaţa sau sănătatea 
consumatorilor. 
 Ce intenţionează APIA, ca organism contractant, să întreprindă în situaţia de faţă? 
 Cum intenţionează România, ca stat membru să gestioneze această situaţie de criză? 
 Nu a trecut mult timp de când am fost puşi la zid, nevinovaţi, pe subiectul „carnea de cal”. 
 Acum este vorba de un program european, de bani de la UE iar consumatorii înşelaţi sunt exact persoanele 
cel mai vulnerabile din punct de vedere material şi medical, deci, cu atât mai mult, merită atenţia noastră! 
 Dacă analizele vor dovedi că, într- adevăr, mierea este falsificată şi că, într- adevăr, substanţele străine 
existente sunt cancerigene, APIA se va limita la inlocuirea cantităţii de miere găsită neconsumată în depozit şi 
amendarea furnizorului cu 5% din valoarea acesteia? 
 Cine va verifica ce va face furnizorul cu mierea retrasă? Cine va garanta că nu va ajunge în raftul 
magazinului? Şi cum vor fi despăgubiţi cei care deja au ridicat mierea din depozit şi chiar au consumat-o? 
 Ce laborator şi- a permis să elibereze certificat de calitate conform pentru un astfel de produs? Mai are acesta 
licenţă de funcţionare? 
 Şi de ce, la o asemenea cantitate şi valoare şi în astfel de circumstanţe, nu se fac analize de certificare a 
calităţii? 
 După cum vedeţi, sunt extrem de multe întrebări, deocamdată- fără răspuns. 
 3. Referitor la viitor 
Dincolo de cauzele şi efectele acestui incident, sunt convinsă, domnule Ministru, că şi dumneavoastră, ca şi mine, vă 
gândiţi ce putem face pentru ca, anul viitor şi de aici încolo, apicultorilor români şi consumatorilor români să nu li se 
mai întâmple aşa ceva. 
 Vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi transmite, în scris, punctul dumneavoastră de vedere privind 
soluţionarea aspectelor expuse şi proiectele Ministerului pentru viitoarele acţiuni similare, pentru ca, la rândul meu, 
să pot să îi informez pe apicultorii din colegiu, care mi s- au adresat. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Graţiela Gavrilescu 

 
*** 

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

Posibilitatea emiterii unei Hotărâri de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în luna iulie a.c. în comuna Topliţa 

din judeţul Hunedoara 
 
Stimate domnule Ministru, 
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Comuna Topliţa din judeţul Hunedoara  este o localitate foarte afectată de ploile din luna iulie a.c., aşa cum reiese şi 
din Procesul verbal privind evaluarea şi validarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidromereorologice 
întocmit de către Comitetul Judeţean pentru  Situaţii de Urgenţă Hunedoara. 
  Puhoaiele de apă au distrus conform unei centralizări primite la cabinetul meu parlamentar terasamente, 
drumuri comunale şi vicinale, podeţe şi punţi din această localitate. Din cauza acestor calamităţi,  topliţenii  nu mai 
pot avea acces la celelalte localităţi din judeţ, până nu vor fi refăcute drumurile si podeţele care fac legătura cu 
localităţile învecinate.  
  Domnule Ministru, ţinând cont de cele mai sus prezentate, vă rog să-mi răspundeţi la următoarea întrebare : 
Există posibilitatea emiterii unei Hotărâri de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în această perioadă în judeţul Hunedoara?  
Aştept răspuns scris. 

 
Deputat 

Carmen Hărău 
 

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

Posibilitatea în limita prevederilor legale  a eliberării licenţei clasa 3 pentru activităţile de precolectare, 
colectare şi transport al deşeurilor menajere pentru comuna Şoimuş, judeţul  Hunedoara 

 
Am primit la cabinetul meu parlamentar, o sesizare din partea primăriei comunei Şoimuş, prin care semnalează 
respingerea emiterii licenţei clasa 3 pentru activităţile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor menajere, 
inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere de către Autoritatea Naţională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în luna iulie a.c. 
Motivaţia respingerii o reprezintă neîndeplinirea ”cerinţelor minimale de capabilitate tehnică prevăzute de 
Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice” 
Primarul comunei Şoimuş  susţine că a depus documentaţia de licenţiere, în conformitate cu prevederile art 21 al  
Regulamentului precizat mai sus, din luna mai, şi că nu a primit de la ANRSC niciun motiv întemeiat pentru 
respingerea emiterii licenţei,  
 Domnule Ministru, ţinând cont de cele mai sus prezentate, vă rog să-mi răspundeţi la următoarea întrebare : 

Există posibilitatea ca în limita prevederilor legale, să se reanalizeze dosarul depus de către Primăria Şoimuş 
înregistrat la ANRSC cu nr 105485 pe data de 31 mai a.c. pentru eliberarea licenţei clasa 3 pentru activităţile de 
precolectare, colectare şi transport al deşeurilor menajere ? In cazul respingerii licenţei, se pot preciza motivele 
lămuritoare pentru această speţă, pentru o eventuală redepunere a dosarului? 
Aştept răspuns scris. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informaţională    
Domnului Ion Smeeanu, Director General al Administraţiei Poştale - Compania Naţională Poşta Română S.A. 
 

Restructurările exagerate din cadrul Poştei Române SA, în judeţul Cluj 
 
 
Domnule Ministru, 
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Domnule Director General, 
 

“Începând cu luna septembrie 2013 din cadrul Poştei Române vor fi disponibilizaţi 3650 de angajaţi pe baza 
unui set de criterii stabilite de comun acord cu Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România. Aceste criterii sunt 
construite pe baza evaluării competenţei profesionale, abaterilor disciplinare cât şi a opţiunilor individuale. Procesul 
de disponibilizare va fi aplicat fără să fie afectată derularea normală  a activităţilor Poştei Române la nivel naţional.” 

Acesta este un comunicat al conducerii Poştei Române de acum câteva săptămâni, prin care se anunţa că, 
pentru eficientizarea activităţii companiei, trebuie disponibilizat un număr de lucrători, dar fără să fie afectată 
activitatea per ansamblu şi populaţia. Dar acest lucru nu se întâmplă în judeţul Cluj, mai precis în comunele Tureni şi  
Poieni, din Colegiul 9, localităţi care au rămas total descoperite pe segmentul serviciilor poştale, adică fără nici o 
persoană care să deservească populaţia ca factor poştal. Astfel, mii de oameni sunt afectaţi de faptul că nu mai are 
cine să presteze serviciile poştale în comunele lor, fiind efectiv în situaţia de a nu-şi mai primi pensiile, alocaţiile 
pentru copii, pachetele şi banii de la rudele care muncesc în străinătate. Practic, le este îngrădit accesul la comunicare 
şi nu mai pot beneficia de drepturile normale ale cetăţenilor europeni, întorcându-se astfel cu două secole în urmă. 

Vă întreb dacă nu este posibilă reanalizarea disponibilizărilor  factorilor poştali în aceste localităţi şi în altele 
cu situaţie similară, deoarece locuitorii din Tureni din Colegiul 9 Cluj vor să blocheze drumul european E60, până la 
soluţionarea acestui neajuns şi mă voi alătura şi eu acestora. 
Doresc  răspunsul în  scris. 
 

Deputat 
Elena Uioreanu 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
   

 Activitatea parlamentară 
 
 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal 
  
 
 
 
Către: BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat şi al art. 74 alin. (4) 
din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare Propunerea legislativă privind 
amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de  operatorii economici care nu încasează creanţele la 
termenul de scadenţă de la instituţiile publice, spre a fi supusă dezbaterii şi adoptării Parlamentului României. 
 
 
Iniţiatori, 

Gheorghe Ialomiţianu, deputat PDL 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 27 - 2013 săptămâna  14 - 18 

octombrie 2013   

 

90

Dezvoltarea economică şi crearea de noi locuri de muncă se bazează pe încurajarea firmelor private şi 
sprijinirea acestora, dar şi pe asigurarea unei administraţii prietenoase cu mediul de afaceri. De aceea prezenta 
iniţiativă legislativă are ca scop  evitarea blocării activitaţii economico-financiare a operatorilor economici, care, deşi 
sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină dificultăţi în achitarea obligaţiilor fiscale din lipsă de lichidităţi. 
Cauza principală a neachitării obligaţiilor fiscale de către aceşti operatori economici o reprezintă neîncasarea 
creanţelor la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.  

Pentru a evita intrarea în blocajul financiar şi chiar în faliment a operatorilor economici care nu pot încasa 
creanţele de la instituţiile publice la termenul de scadenţă se impune acordarea de facilităţi fiscale acestor operatori 
economici sub forma amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate şi scutirea de la plată a majorărilor de 
întârziere şi a penalităţilor aferente acestor obligaţii. Aceste facilităţi fiscale, potrivit iniţiativei legislative se acordă 
operatorilor economici numai pentru obligaţiile fiscale care nu au putut achita aceste obligaţii din cauza neîncasării 
creanţelor la termenul de scadenţă de la instituţiile publice . 

Acordarea amânării la plată a obligaţiilor fiscale şi scutirea majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente 
acestor obligaţii, se impune, deoarece statul nu asigură resurse financiare suficiente instituţiilor publice pentru 
achitarea obligaţiilor faţă de operatorii economici, iar aceştia nu îşi pot achita obligaţiile fiscale faţă de stat. 

În momentul de faţă, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50 /2013 de aceste facilităţi fiscale 
beneficiază contribuabilii care nu îşi pot achita obligaţiile fiscale din cauza  neîncasării sumelor solicitate la 
rambursare în baza contractelor de finanţare cu autorităţile ce au competenţă în gestionarea fondurilor europene. 
Considerăm că şi contribuabilii care au obligaţii fiscale ce nu pot fi achitate din cauza neîncasării creanţelor de la 
instituţiile publice ar trebui să beneficieze de acelaşi tratament fiscal. 
 
 
Iniţiatori, 
 
Gheorghe Ialomiţianu, deputat PDL 
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                           SENAT 

 

 

LEGE 
privind acordarea unor facilităţi fiscale operatorilor economici care nu încasează creanţele la termenul de 

scadenţă de la instituţiile publice 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
Art. 1 - (1) Contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la instituţii publice în baza 
contractelor încheiate pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări, denumite în continuare instituţii publice 
debitoare, pot solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului 
general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau 
transmise spre recuperare acestei autorităţi, denumite în continuare obligaţii fiscale. 
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(2) Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la instituţiile publice debitoare şi în ordinea vechimii 
obligaţiilor fiscale. Limita sumei de încasat se analizează în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot forma obiectul 
deciziei de amânare la plată prevăzute la art. 3 alin. (1) sau  art. 3 alin. (2) lit. a) din prezenta lege, după caz. 
(3) Amânarea la plată nu se acordă: 
a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei; 
b) contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de 
la autorităţile competente; 
c) contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Art. 2 - (1) În scopul amânării la plată, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a 
amânării, precum şi documentul emis de instituţia publică debitoare, în original, prin care se certifică cuantumul 
sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la aceasta. Documentul este valabil 20 de 
zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amânare la plată.  
(2) Documentul prevăzut la art. 2 alin. (1) se emite de către instituţia publică debitoare  la cererea contribuabilului, în 
termen de 5 zile de la data solicitării. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare 
prin care renunţă la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente 
creanţelor de încasat de la instituţia publică debitoare  în cauză. În acest caz, în documentul emis, instituţia publică 
debitoare confirmă că a luat act de notificarea contribuabilului. 
(3) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amânare la plată, ori de câte ori este cazul, cu 
respectarea limitei prevăzute la art. 1 alin. (2). 
(4) După primirea cererii, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl 
comunică contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării amânării la plată nu este 
supusă taxei extrajudiciare de timbru. 
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de atestare fiscală cuprinde 
obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia. 
Art. 3 - (1) Cererea contribuabilului se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data 
depunerii, prin decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii sau prin decizie de respingere, 
după caz. 
(2) În cazul aprobării cererii şi dacă contribuabilul a renunţat, potrivit art. 2 alin. (2), la perceperea sau încasarea de 
dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la instituţia publică debitoare în 
cauză, organul fiscal emite: 
a) decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale; 
b) decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice fel, aferente 
obligaţiilor fiscale principale amânate la plată. 
(3) Instituţia publică debitoare efectuează plata sumelor datorate contribuabilului într-un cont  disponibil deschis la 
Trezoreria Statului pe numele contribuabilului în scopul încasării creanţei de la această instituţie. Virarea sumelor se 
efectuează cu condiţia prezentării de către contribuabil a ordinului de plată prin care îşi achită obligaţiile fiscale 
amânate la plată. 
(4) Pe perioada amânării la plată, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată contribuabilii nu datorează 
dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, dacă au renunţat, potrivit art. 2 alin. (2), la perceperea sau încasarea 
de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la instituţia publică debitoare în 
cauză. 
(5) În situaţia în care contribuabilii nu au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de 
orice natură, aferente creanţelor de încasat de la instituţia publică debitoare în cauză, aceştia datorează dobânzi, 
penalităţi de întârziere sau accesorii, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată, potrivit legii. Dispoziţiile 
art. 119 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
aplicabile în mod corespunzător. 
(6)  Ori de câte ori, anterior finalizării amânării la plată, instituţiile publice debitoare prevăzute la art. 1 alin. (1) 
notifică organului fiscal că suma înscrisă în documentul emis potrivit art. 2 alin. (1) nu mai este datorată, în întregime 
sau în parte, amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, total sau parţial, după caz. În acest caz, contribuabilul 
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datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură, potrivit legii, pe întreaga perioadă de 
amânare la plată. 
Art. 4 - (1) Pe perioada amânării la plată: 
a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile fiscale amânate la plată; 
b) nu se sting obligaţiile fiscale ce fac obiectul amânării la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează 
pentru stingerea acestora. 
(2) În situaţia în care sumele individualizate în deciziile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau, după caz, art. 3 alin. (2) lit. a) 
se sting în totalitate, organul fiscal comunică contribuabilului decizia de finalizare a amânării la plată. În situaţia în 
care contribuabilul a renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente 
creanţelor de încasat de la instituţia publică debitoare în cauză, potrivit notificării prevăzute la art. 2 alin. (2), odată 
cu decizia de finalizare a amânării la plată organul fiscal emite şi decizia de anulare a dobânzilor, penalităţilor de 
întârziere sau accesoriilor individualizate în decizia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b). 
(3) În situaţia în care, în termen de 2 ani de la data comunicării deciziilor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau, după caz, 
art. 3 alin. (2), amânarea la plată nu a fost finalizată, aceasta încetează, caz în care organul fiscal comunică 
contribuabilului decizia de încetare a amânării la plată. În acest caz, contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de 
întârziere sau accesorii, potrivit legii, pe întreaga perioadă de amânare la plată. 
(4) Notificarea prevăzută la art. 2 alin. (2) poate fi depusă şi pe perioada amânării la plată. În acest caz: 
a) instituţia publică debitoare emite un nou document care înlocuieşte documentul emis iniţial potrivit art. 2 alin. (1); 
b) în baza documentului prevăzut la lit. a) organul fiscal revocă decizia de amânare la plată emisă potrivit art. 3 alin. 
(1) şi emite deciziile de amânare la plată potrivit art. 3 alin. (2). 
(5) Pentru contribuabilii care au de încasat creanţe  de la  instituţiile publice debitoare, nu începe sau se suspendă 
executarea silită a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1 alin. (1) în limita creanţei de încasat  pentru care termenul de 
încasare a creanţei  a fost depăşit. În acest caz instituţia publică debitoare emite un document prin care certifică 
întârzierea sumelor de plată şi cuantumul sumei solicitate la plată. Suspendarea încetează în cazul emiterii unei 
decizii de respingere a amânării la plată. 
Art. 5 - (1) Contribuabilii care au încasat, după termenul de scadenţă,  creanţe de la instituţiile publice debitoare, 
înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de 
întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsă 
între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt 
validate de către instituţia publică debitoare; 

b) dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii 
cererii; 

c) contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, 
aferente creanţelor de încasat de la instituţia publică debitoare în cauză. 
(2) Contribuabilii care au de încasat creanţe de la instituţiile publice debitoare cu termenul de plată depăşit, 
beneficiază de amânarea la plată, în limita creanţei de încasat, în vederea scutirii, a dobânzilor, penalităţilor de 
întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după termenul de  încasare 
a creanţei în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt 

stinse la data intrării în vigoare a prezentei legi; 
b) dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii 

cererii; 
c) contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, 

aferente creanţelor de încasat de la instituţia publică debitoare în cauză. 
(3) Scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură potrivit art. 5 alin. (2) se 
acordă după validarea şi plata sumei reprezentând obligaţia fiscală principală care a generat dobânda, penalitatea de 
întârziere sau accesoriul de orice natură, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data 
plăţii. 
(4)  În scopul acordării facilităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1)–(3), contribuabilii depun la organul fiscal competent 
cererea de acordare a facilităţii, precum şi documentul emis de instituţia publică debitoare, în original, prin care se 
certifică, după caz: 

a) valoarea creanţei, perioada de întârziere privind recuperarea creanţei şi încasarea acesteia; 
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b) cuantumul obligaţiilor fiscale principale cuprinse în cererea contribuabilului de amânare la plată 
c) cuantumul obligaţiilor fiscale principale cuprinse în cererea contribuabulului de amânare la plată validate şi 

plătite 
d) dacă contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, 

aferente creanţelor de încasat de la instituţia publică debitoare în cauză. 
(5)  În baza cererii şi a documentului prevăzut la art. 5 alin. (4), organul fiscal stabileşte cuantumul dobânzilor, 
penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură ce pot face obiectul facilităţilor şi emite o decizie de 
amânare în vederea scutirii sau o decizie de anulare a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice 
natură ori o decizie de respingere, după caz. 
Art. 6 - Procedura de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se emite în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
Art. 7 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă. 

 
*** 

 

 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Grupul Parlamentar al Partidului Democrat Liberat 
 
 
 Către:  Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
 În temeiul art. 92, 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi al art. 74 din Constituţia 
României, republicată, vă înaintez alăturat, Propunerea Legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării 
Parlamentului României, în procedură de urgenţă. 
 
 
 Pentru iniţiatori 
 Deputat PDL Mircea LUBANOVICI 
 

*** 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                SENAT 
 
 
 

LEGE 
 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane 

 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 
 

 Articol unic: Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
783, din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
1. Art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  
Art. 12 - (1) Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea ori transportarea ori transferarea ori cazarea sau 
primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori 
înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de starea materială ori imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau 
de a-şi exprima vointa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea 
consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 
(2) Traficul de persoane, săvârşit în următoarele împrejurări: 
    a) de două sau de mai multe persoane împreună; 
    b) s-a cauzat victimei o vătămare grava a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
    se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani şi 
interzicerea unor drepturi. 
  
2. Alin (1) al art. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
(1) Recrutarea ori transportarea ori transferarea ori găzduirea sau primirea unei persoane minore, în scopul traficării 
ori exploatării acesteia, constituie infracţiunea de trafic de minori şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 
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3. La Art. 19 se introduce un nou alineat (3) cu următorul cuprins: 
 
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârşirii infracţiunii prevăzute de Legea 678/2001, 
ori care au servit la săvârşirea acestor infracţiuni vor fi confiscate şi valorificate, iar banii rezultaţi vor fi destinaţi 
unui fond constituit pentru asistenţa acordată victimelor traficului de persoane, a familiilor acestora şi pentru 
desfăşurarea unor activităţi de prevenire. Fondul va fi gestionat de Agenţia Naţională împotriva Traficului de 
Persoane, şi se vor constitui norme de pret pentru fiecare tip de asistenţă. 
 
4. Alin. (2) al art. 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
(2) La desfăşurarea cercetării şi a actelor de procedură precum şi a judecăţii în condiţiile alin. (1) pot asista părţile, 
reprezentanţii acestora, apăratorii, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, consilierii 
juridici desemnaţi de către organizaţiile neguvernamentale acreditate pentru furnizarea serviciilor sociale în domeniu, 
precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de instanţă.  
5. La art. 24, după alin. (2) se intrduce un nou alineat (3) cu următorul cuprins: 
 
(3) Organizaţiile neguvernamentale acreditate pentru oferirea de servicii de asistenţă victimelor traficului de persoane 
au dreptul ca prin consilieri juridici definitivi, să asiste şi să reprezinte  victimele traficului de persoane aflate în 
asistenţa acestora, în procedurile judiciare şi extrajudiciare. 
 
 
 
 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 
 
      Valeriu Ştefan Zgonea          George Crin Laurenţiu Antonescu 
 

 
 

*** 
 
 

 Declaraţii politice 
 

Ziua internaţională a nevăzătorilor – Ziua bastonului alb 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
            Astăzi, 15 octombrie 2013, va fi sărbătorită Ziua internaţională a nevazătorilor, denumită şi „Ziua bastonului 
alb”. Această sărbătoare a fost instituită de Organizaţia Europeană pentru Bunăstarea Nevăzătorilor, în anul 1993, la 
Varşovia. Ulterior, acest eveniment a căpătat valenţe internaţionale, fiind sărbătorit pe întregul mapamond. 

Bastonul alb, simbol al independenţei, a fost inventat în anul 1930 de George A. Bonham, membru al 
Clubului ‘Lions’ din Peoria, statul american Illinois. Un an mai târziu, bastonul alb a ajuns în Franţa, fiind distribuit 
tuturor persoanelor nevăzătoare din această ţară.  

Ca medic oftalmolog, cunosc problemele şi dificultăţile de integrare socială a pacienţilor nevăzători. În 
prezent, există noi modalităţi de abordare diagnostică şi terapeutică pentru pacienţii cu low vision şi nevăzători, 
insuficient utilizate în România. Rezolvarea acestor dificultăţi pentru pacienţii nevazători reprezintă una din 
priorităţile mele ca deputat. 
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Salut toate manifestările care vor fi organizate în toată ţara cu ocazia „Zilei bastonului alb” de Asociaţiile 
nevăzătorilor şi în mod deosebit, activităţile organizate de Liceul Special MOLDOVA din Târgu Frumos, judeţul 
Iaşi. 

Aceste manifestări vizează discuţii despre semnificaţia acestei zile, despre orientarea dificilă a nevăzătorilor, 
dar şi despre posibile soluţii de rezolvare a unor aspecte legate de deplasarea persoanelor nevăzătoare. Din păcate, 
mai sunt multe demersuri pe care autorităţile locale ieşene trebuie să le întreprindă pentru îmbunătăţirea condiţiei 
acestei categorii de persoane. Autorităţile publice din întreaga ţară trebuie să acorde o mai mare atenţie problemelor 
cu care se confruntă persoanele nevăzătoare. De pildă, lipsa semafoarelor sonore, a spaţiilor publice neadaptate la 
nevoile nevăzătorilor, trotuarele inaccesibile, lipsa unui sistem privind transportul public prin care să fie anunţat în 
staţii numărul autobuzelor, reprezintă cele mai importante probleme întâmpinate de persoanele nevăzătoare, în marea 
majoritate a localităţilor din România. 

Guvernul trebuie să se implice activ în elaborarea de politici sociale care să urmărească depăşirea de către 
nevăzători a limitelor impuse de această dizabilitate. Este nevoie de o altă abordare a acestor persoane de către 
societatea românească, dar şi de către guvernanţi. Trebuie să găsească soluţii noi la aceste probleme sau să „importe” 
practici de succes patentate de alte state europene. De exemplu, folosirea câinilor ghizi pentru nevăzători care să aibă 
permisiune să însoţească persoanele cu deficienţe vizuale în spaţiile publice (mijloace de transport în comun, şcoli 
etc). Aceasta reprezintă o metodă propusă în Parlamentul European de o româncă cu deficienţe vizuale, care a 
explicat avantajele în orientarea nevăzătorilor prin folosirea câinilor ghizi. 

În încheiere, permiteţi-mi să îmi exprim întreaga susţinere în rezolvarea dificultăţilor persoanelor 
nevăzătoare, iar, ca deputat, voi încerca să soluţionez problemele legislative pe care le întâmpină pacienţii nevăzători. 

 
Deputat 

Camelia Margareta Bogdănici 
 

*** 
 
 
Doamna Câmpeanu nu este credibilă când promite creşteri de pensii după ce i-a minţit pe români la începutul 

acestui an 
 

Stimaţi colegi, 
Doresc să vă aduc astăzi în atenţie un nou exemplu de încercare de manipulare a opiniei publice din partea unui 
reprezentant al guvernului actual. Este vorba de doamna ministru Câmpeanu care recidivează în declaraţii deopotrivă 
triumfaliste şi demagogice, promiţând de această dată că anul viitor vor fi majorate pensiile. Vă voi explica în 
continuare de ce cred că doamna ministru Câmpeanu şi-a pierdut credibilitatea după ce i-a minţit pe români şi la 
începutul acestui an când guvernul USL a tăiat din indexarea pensiilor prevăzută de Legea 263/2010. 
După 16 luni de la preluarea puterii, principalele coordonate ale guvernării USL rămân promisiunile neîndeplinite, 
scandalurile politice, clientelismul şi nepăsarea faţă de nevoile românilor. USL şi-a dat arama pe faţă şi a arătat unei 
ţări întregi că, de fapt, pensionarii şi bugetarii au fost doar o temă de campanie în 2012. Sub guvernarea USL, pensia 
medie de asigurări sociale de stat a crescut cu numai 4,4% de la 778 de lei în luna aprilie 2012 la 812 de lei în martie 
2013. În acelaşi timp, preţurile au crescut mult mai mult, iar nivelul de trai şi puterea de cumpărare a pensionarilor s-
au înrăutăţit. Pe lângă aceasta, creşterea pensiilor nu numai că a fost o minciună sfruntată marca USL, dar este şi o 
încălcare flagrantă a legii. Conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, începând cu 1 ianuarie, 
pensiile trebuiau majorate cu două valori: 100% din rata inflaţiei - ceea ce reprezintã o majorare de 3,33%; 50% din 
creşterea reală a salariului mediu brut pe anul 2012 - un plus de 1,63%. În urma unui calcul simplu, indexarea 
pensiilor în anul 2013 ar fi trebuit să fie de 4,96% şi nu de 4,4%.  Mai mult decât atât, la începutul acestui an, 
guvernul s-a grăbit să modifice şi modul de calcul al indexării valorii punctului de pensie. Astfel, prin Ordonanţa de 
urgenţă nr. 1/2013, în formula de calcul USL a înlocuit indicatorul rata inflaţiei cu rata medie anuală a inflaţiei, lucru 
categoric în defavoarea pensionarilor. Primul indicator exprimă cu cât au crescut preţurile după 12 luni, în timp ce 
rata medie anuală a inflaţiei măsoară creşterea medie a preţurilor dintr-un an faţă de media preţurilor din anul 
precedent. USL a dorit în acest mod să fie „acoperit” de lege în cazul în care va trebui să dea socoteală celor 6 
milioane de pensionari afectaţi de această măsură. Iată de ce doamna Mariana Câmpeanu nu mai este credibilă când 
promite creşteri ale pensiilor. Doamna Câmpeanu i-a minţit odată pe pensionari şi îi va minţi şi de acum încolo. 
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Vă mulţumesc. 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Planul Nicolăescu de distrugere a transplantului din România 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

Ne întrebam ce obiectiv de pe lista lui Nicolăescu urmează a fi distrus în procesul de demolare a sistemului 
sanitar românesc. A venit rândul transplantului. Aşadar, Eugen Nicolăescu şi-a ales o nouă ţintă, aceea de a îngropa 
activitatea de transplant din România. Într-un mod vădit premeditat, Ministrul Sănătăţii pune cruce unei activităţi 
medicale care aduce renume şi prestigiu medicinei româneşti.  
             În urmă cu o săptămână, Nicolăescu a declarat că, datorită deficienţelor, Agenţia Naţională de Transplant 
(ANT) va fi reorganizată. Declaraţiile sale sunt stupefiante, în condiţiile în care transplantul este unul dintre puţinele 
domenii unde România înregistrează succese pe toate planurile. 
              În conformitate cu declaraţiile Ministrului putem înţelege că cine munceşte şi înregistrează rezultate 
favorabile pe toate planurile, nu este altceva decât un incompetent. Declaraţiile sale, făcute fie cu rea voinţă, fie din 
pură dezinformare, pot fi desfiinţate cu uşurinţă: 

„Agenţia Naţională de Transplant, din punctul meu de vedere, funcţionează ca o instituţie birocratică. 
Nu este o instituţie care să prognozeze, care să ajute la elaborarea programelor, care să monitorizeze şi să ţină 
registrul de transplant aşa cum ar fi normal în orice ţară civilizată. Drept pentru care, având aşa de multe 
deficienţe, trebuie reorganizată", a explicat ministrul Sănătăţii în cursul zilei de ieri. 
„Agenţia Naţională de Transplant funcţionează ca o instituţie birocratică” – Agenţia funcţionează la fel cum 
funcţionează oricare altă agenţie din Europa, în condiţiile în care ANT promovează activităţile de donare şi transplant 
de organe, ţesuturi şi celule umane, conform directivelor şi recomandărilor Uniunii Europene 
• „Nu este o instituţie care să prognozeze...” – prognozele făcute de reprezentanţii ANT, în cursul anului 
trecut, în luna octombrie, sunt conforme cu realitatea. Agenţia a prognozat, cu aproximaţie, creşterea pe care o va 
înregistra transplantul în România 
• „... care să ajute la elaborarea programelor...” – ANT este singura instituţie care îşi face programul, pe 
care mai apoi MS şi-l însuşeşte până la ultima virgulă. Acest lucru s-a întâmplat în mod constant în ultimii şase ani. 
• „... care să monitorizeze şi să ţină Registrul de transplant aşa cum ar fi normal în orice ţară civilizată” 
– Registrul de transplant este funcţional încă din anul 2009. În orice moment se poate prezenta o evidenţă clară, 
indiferent de ceea ce se cere, aşa cum se întâmplă în orice altă ţară din Europa care are în implementare un astfel de 
program de transplant. Registrul de transplant este funcţional încă din 2009, înfiinţat prin Ordinul Ministrul Sănătăţii 
499/2009. 

Cu toate aceste deficienţe enumerate de Nicolăescu, ANT este pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte 
numărul de cazuri de transplant  
  Ceea ce uită Eugen Nicolăescu este faptul că Ministerul Sănătăţii nu a alocat decât un sfert din banii care 
erau prognozaţi pentru funcţionarea ANT. Chiar şi în aceste condiţii, Agenţia a înregistrat performanţele actuale. 
             Reorganizarea, aşa cum o doreşte Nicolăescu este egală cu desfiinţarea ANT. România va deveni prima ţară 
din Europa care-şi va desfiinţa autoritatea competentă, doar pentru că Nicolăescu nu are control total asupra acesteia. 
            Transformarea ANT într-un compartiment obscur din cadrul MS este egal cu moartea activităţii de transplant, 
fapt care este strigător la cer şi care arată, încă o dată, că locul lui Nicolăescu este acasă şi nu în Ministerul Sănătăţii. 
Dacă premierul Ponta n-ar fi atât de ocupat cu activitatea justiţiei, poate ar observa că ceea ce face Nicolăescu poate 
fi uşor catalogat drept atentat la siguranţa naţională şi că face de râs România în întreaga Europă în ceea ce priveşte 
domeniul medical. O şedinţă în CSAT şi un transplant de creier nu ar strica pacientului Nicolăescu. 
 

Deputat 
Petru Movilă 

 
*** 
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Privatizarea Oltchim – doar un circ de ochii FMI 
 

Ministrul interimar al economiei, Daniel Chiţoiu este artizanul circului privatizării Oltchim de anul trecut. Chiar 
colegul său de partid, demisionarul de dezonoare Varujan Vosganian l-a deconspirat când a spus, joi, că „era 
limpede, la momentul privatizării din 2012, că Oltchim nu va fi privatizat la oferta nimănui de pe această planetă”, iar  
privatizarea a fost, de fapt, doar “bifarea unei solicitări a FMI”.  
Ce să înţelegem? Cât a chetuit statul român din banii românilor pentru această mascaradă? A fost sau nu subminat 
interesul economiei şi al românilor? Dan Diaconescu este solicitarea FMI? Privatizare de dragul zgomotului? Guvern 
luat de val, ne conduce spre prăpastie? Un amestec din toate marca USL. Unde nu-i cap, este doar minciună. 
Familiilor cu şomeri nu le serveşte la nimic minciuna. Ei au nevoie de soluţii, de locuri de muncă. Cine să le ofere? 
Declaraţiile demisionarului Vosganian demonstrează că Guvernul Ponta şi ministrul Chiţoiu, cel care conducea 
economia în Guvernul USL 1, s-au jucat în mod conştient şi deliberat cu soarta a peste 2.000 de români, angajaţi la 
Oltchim. 
Privatizarea Oltchim este chintesenţa guvernării USL – totul se face de ochii lumii. Fie de ochii FMI, fie de ochii 
românilor. Guvernarea USL se bazează exclusiv pe aparenţă şi minciună, iar campionii sunt răsplătiţi cu funcţii înalte 
în stat. Într-o Românie normală, Daniel Chiţoiu nu mai avea ce să caute în Guvern pentru că el este ministru pentru a 
conduce economia, nu pentru a face regie la televizor. Proiectul Ponta - Roşia Montană, privatizarea CFR Marfă se 
adaugă şirului de sfidări la adresa românilor şi lipsei de soluţii a USL pentru România. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Salvaţi Judeţul Vâlcea! 
 
Domnule Preşedinte, Doamnelor şi Domnilor Deputaţi, 
La începutul sesiunii noastre parlamentare din această toamnă, am depus în Camera Deputaţilor o Interpelare 

adresată Dlui PONTA, în care îi prezentam degringolada economică ce macină în acest an judeţul Vâlcea. Atrăgeam 
acolo atenţia că platforma chimică Arpechim – Oltchim este îndreptată încet dar sigur spre falimentare de cei doi 
administratori judiciari, respectiv domnii PIPEREA şi BĂLAN. De asemenea, am semnalat că pârtia Transalpina Ski 
Resort, parte a domeniului schiabil Voineasa, realizată în proporţie de 92%, se află în conservare din vară datorită 
lipsei de finanţare. Am constatat şi de această dată că societatea civilă a reacţionat prompt, organizându-se în grupul 
de iniţiativă "Noi vrem să schiem în România – Domeniul Schiabil Voineasa trebuie dezvoltat!". Sindicaliştii de la 
Oltchim şi acest grup de iniţiativă cetăţenească au cerut în repetate rânduri ca executivul actual să vină la faţa locului, 
pentru a identifica împreună soluţiile constructive de redresare a situaţiei. 

I-am solicitat în mod expres Prim-ministrului să stabilească o dată la care se poate deplasa pentru o analiză 
de lucru la Râmnicu Vâlcea. Din păcate, nu am primit până acum un răspuns, vâlcenii aşteptându-l în continuare să 
dea curs invitaţiei făcute. Doar Dna Ministru GRAPINI a transmis un document oficial, în care-şi justifică neputinţa 
ministerială prin lipsa de resurse în alocarea bugetară curentă. Pentru finalizarea investiţiilor aflate în derularea 
Autorităţii Naţionale pentru Turism, fondurile ar fi trebuit asigurate de colegii dânsei de guvernare aflaţi la 
conducerea Ministerului Finanţelor Publice. Însă spre regretul nostru, aceştia nu par a înţelege dezideratele 
dezvoltării durabile şi promovării turismului în România. 

Dle Prim-ministru, lipsa Dvs. de comunicare ne face să revenim în demersul nostru, pentru a mai trage un 
semnal de alarmă şi a vă pune la dispoziţie câteva date statistice elocvente despre evoluţia economică nefavorabilă a 
judeţului în 2013: 
• Vâlcea este în primele locuri la nivel naţional în ceea ce priveşte şomajul şi pe ultimul la capitolul “număr de 
gospodării racordate la canalizare”. Astfel, rata şomajului este de 7,5%, în condiţiile în care mulţi oameni sunt plecaţi 
în străinătate fără a se mai înregistra la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM). În ceea ce 
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priveşte numărul gospodăriilor racordate la canalizare, situaţia este la fel de alarmantă: doar 52,1% din populaţie 
beneficiază de acest serviciu. Ambii indicatori surprind gradul de subdezvoltare al infrastructurii necesare atingerii 
standardelor de viaţă decentă şi starea economiei locale, care colapsează în lipsa unei viziuni coerente de relansare. 
Tragedia este că o mare parte dintre şomeri sunt tineri sau foarte tineri, abia ieşiţi de pe băncile liceelor sau şcolilor 
postliceale. Inutil să vă mai spun care sunt şansele reale de angajare ale acestora pe plan local, într-un mediu de 
afaceri care nu mai ofertează aproape nimic. 
• În aceste condiţii, nu este de mirare că în Vâlcea întârzierile la plata împrumuturilor către bănci s-au triplat în 
ultimul an, ajungând la peste 190 milioane de Euro. Ne situăm pe primul loc şi în acest nedorit top, restanţele 
reprezentând aproape o treime din totalul împrumuturilor acordate. 
• Nici pensionarii vâlceni nu o duc mai bine. Pentru că fac faţă din ce în ce mai greu cheltuielilor zilnice, 
aceştia apelează în număr mare la Casa de Ajutor Reciproc (CAR). Odată cu instalarea toamnei, 1.200 de persoane au 
stat la coadă pentru a lua sume modice: cei de la ţară s-au împrumutat pentru a-şi cumpăra lemne de foc, iar cei din 
mediul urban au avut nevoie de bani pentru plata facturilor la utilităţi şi pentru a-şi procura medicamente. 
• Câteva date statistice din raportul la finalul Semestrului I sunt edificatoare: indicele producţiei industriale, în 
luna mai 2013, comparativ cu luna corespunzătoare din anul anterior, calculat ca serie brută, a scăzut cu 26,1%, iar 
indicele valoric al cifrei de afaceri totale a unităţilor industriale, la nivelul judeţului Vâlcea, a fost mai mic cu 23,2%. 
Exporturile, singure, s-au diminuat cu peste 39%. 
• Potrivit statisticilor furnizate de Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, chiar dacă 
în primele şapte luni au fost înregistrate 1.255 de înmatriculări, în aceeaşi perioadă, de pe piaţă au dispărut peste 
1.700 persoane juridice. Unele dintre acestea şi-au suspendat activitatea, altele au fost dizolvate sau radiate, iar restul 
au intrat în insolvenţă. Pe de altă parte, din cei 1.255 de comercianţi înmatriculaţi în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 
2013, numai 400 sunt societăţi cu răspundere limitată şi o singură societate este pe acţiuni. Restul sunt întreprinderi 
individuale, persoane fizice autorizate sau întreprinderi familiale. Dinamica societăţilor intrate sub incidenţa Legii 
85/2006 – Legea Insolvenţei este de 69,10%, iar acest lucru ne spune cam totul. 
Iată însă că la situaţia disperată înregistrată în economia judeţului nostru guvernul condus de Dvs. răspunde cu 
anunţarea unei măsuri ce va îngropa definitiv şansele de redresare pe termen mediu. O adevărată joacă de-a 
autostrada se întâmplă cu proiectul tronsonului Sibiu – Piteşti, care completează A1 sau ceea ce popular numim 
Coridorul IV. În cazul A1, pe porţiunea Sibiu – Piteşti este vorba de 116 km de autostradă montană, prin zone cu 
teren instabil, costul de construcţie fiind estimat la 3,2 miliarde Euro, dintre care 85% sunt suportate de Uniunea 
Europeană. Ceea ce înseamnă că România va cheltui doar 480 milioane Euro, în vreme ce mare parte din suma 
alocată de Uniunea Europeană va rămâne tot în ţară, prin sumele plătite subcontractorilor şi angajaţilor ce vor fi 
angrenaţi în proiect, ori prin impozitele care se vor întoarce la stat. De altfel, aplicând regula de aur a investiţiilor 
publice de 4:1, respectiv la 4 Euro investiţi în infrastructură, 1 Euro se întoarce la stat, rezultă că simpla construcţie a 
acestei autostrăzi ar aduce statului român un beneficiu de 320 milioane Euro. 
Din păcate, toate aceste argumente sunt ignorate de miniştrii Dvs, care au lansat o teorie eronată, respectiv aceea că 
“în locul autostrăzii Sibiu – Piteşti, care este scumpă şi ne consumă alocarea bugetară din partea UE în exerciţiul 
2014 – 2020, cu aceiaşi bani putem construi mai multe alte autostrăzi, cu cost per kilometru mai mic.” Mă refer la 
propunerea pentru autostrada Sibiu – Braşov ce conţine erori fundamentale de abordare, semnalate de altfel şi în 
presa de specialitate. 

Prima este aceea că din finanţarea Uniunii Europene în exerciţiul bugetar 2014 – 2020 se poate construi 
altceva decât tronsonul din A1 Sibiu – Piteşti sau cel din A6 Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Calafat (fără Craiova). 
Legislaţia Uniunii Europene este fără echivoc, motivele fiind foarte bine întemeiate de interesele globale de transport 
la nivel continental. De aici rezultă şi prima diferenţă majoră între A1 Sibiu – Piteşti finanţată de UE şi autostrada 
Sibiu – Braşov nefinanţabilă de către aceasta: Sibiu – Piteşti ne aduce încă de la construcţie un beneficiu de 320 
milioane Euro, în vreme ce Sibiu – Braşov încă nu se cunoaşte cât va costa net, căci nu s-a finalizat studiul de 
fezabilitate. 

Cea de a doua eroare fundamentală este ignorarea cifrelor de trafic în perspectivă. Fie că vorbim de 
autostrada Sibiu – Piteşti, sau că vorbim de autostrada Sibiu – Braşov, niciuna nu se inaugurează mai devreme de 
perioada 2018 – 2020. Deci trebuie să le analizăm din perspectiva traficului din 2020 – 2025, atunci când este de 
sperat că majoritatea autostrăzilor româneşti vor intra în utilizarea cotidiană. Cifrele de trafic previzionate de Centrul 
de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN), organismul oficial din subordinea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) responsabil cu analiza şi previzionarea traficului, arată 
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clar că o eventuală autostradă Sibiu – Braşov, construită înaintea autostrăzii Sibiu – Piteşti, va genera încă din 2020 
un trafic care va depăşi capacitatea viitoarei A3 Comarnic – Braşov. De asemenea, traficul va fi de trei ori mai mare 
decât capacitatea DN1 dintre Ploieşti şi Comarnic. Iar dacă se va continua pe ideea joncţiunii între Autostrada 
Moldova şi A3 la sud de Ploieşti, din 2020 în Bucureşti vor intra prin bulevardele Colentina şi Barbu Văcărescu peste 
100.000 de autovehicule pe zi. Adică tot traficul cumulat de astăzi din cartierele Militari, Băneasa şi Colentina. 
Vorbim astfel de valori de trafic pentru care poarta respectivă de intrare în capitală nu este şi nu poate fi pregătită 
vreodată, oricâte autostrăzi suspendate va mai promite Dl Primar OPRESCU bucureştenilor. 

Cum să interpreteze atunci vâlcenii declaraţia ministrului “Marilor Proiecte” ŞOVA ce susţine senin că: 
“ceea ce finanţează UE nu coincide cu interesul naţional al României”? Pe lângă faptul că Uniunea Europeană 
finanţează exact planul decis cu participarea suverană a României, declaraţia este chiar jignitoare pentru toţi locuitorii 
de pe Valea Oltului, care văd în porţiunea de autostradă Sibiu – Piteşti soluţia de viitor pentru dezvoltarea economică 
a propriilor aşezări. 

Mai mult, Dl ŞOVA dovedeşte că se află într-o totală defazare cu realităţile curente de planificare ale 
Comunităţii Europene. Începând din 1996 statele din Europa de Vest au decis să implice Uniunea Europeană în 
proiectul coridoarelor de transport. Astfel, s-au integrat părţi din cele zece coridoare paneuropene, convenite în Creta 
la Conferinţa Paneuropeană din 1994, în propriul mecanism de planificare, finanţare şi dezvoltare a reţelei de 
transport, respectiv în TEN-T (Trans European Networks – Transport). 

Reţeaua TEN-T este organizată pe trei nivele, în ordine crescătoare a importanţei şi a procentului de finanţare 
cu care Uniunea Europeană participă la respectivele proiecte: normal, principal şi proiecte prioritare.  

Pe teritoriul României, fostul Coridor IV rutier este astăzi înlocuit de Proiectul Prioritar 7, tradus în ruta 
principală de autostradă  Nădlac – Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Calafat şi de ramura Lugoj – Deva – Sibiu – 
Piteşti – Bucureşti – Port Constanţa. De asemenea fostul Coridor IV feroviar este înlocuit de Proiectul Prioritar 22. În 
schimb nu există nici un Proiect Prioritar pe traseul fostului Coridor IX, rutier sau feroviar. 

Cu alte cuvinte singurele autostrăzi din România pe care UE le finanţează cu 85% sunt A1 Nădlac – 
Bucureşti (cu tronsonul Sibiu – Piteşti), A6 Lugoj – Calafat (ruta directă, fără ocol pe la Craiova) şi A0 Centura 
Bucureşti Nord. Atât şi doar atât beneficiază de alocarea programului POS-T, axa de autostrăzi, în exerciţiul bugetar 
2014 – 2020. 

Aşadar, din perspectiva finanţării europene a rutelor de transport, alternativa alocării bugetare 2014 – 2020 se 
discută doar între Sibiu – Piteşti şi Lugoj – Calafat, iar locuitorii din Vâlcea vă cer respectuos Dle Prim-ministru să 
vă aplecaţi mai serios asupra soluţiilor reale ce le pot îmbunătăţi viaţa, fără să mai pierdeţi timpul cu himere 
aducătoare de rating doar la televiziuni. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Romeo Rădulescu 

 
*** 

 
 A doua zi când venim la guvernare ..... 

 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Vă mai aduceţi aminte sintagma „a doua zi când venim la guvernare o să facem ..... o să dregem ....” pe care 

Uniunea Social Liberală a cântat-o la unison mai bine de doi ani, până să ajungă la putere? Nu le-a cerut nimeni ca 
începând din prima zi de guvernare să onoreze tot şirul de minciuni pe care l-au promis. Românii au avut răbdare şi 
le-au acordat un răgaz de timp rezonabil în care, cu o majoritate parlamentară de 70%, USL putea face foarte multe 
pentru ei şi pentru modernizarea statului român. Cu toate acestea, nu au trecut nici 2 zile, nici 2 luni, ci aproape doi 
ani de când au preluat guvenarea şi nici una dintre promisiunile mincinoase nu a găsit transpunere în practică. 

„USL - a doua zi când venim la guvernare o să reducem C.A.S.-ul”. O măsură pe care o pregătise guvernul 
PDL şi pe care în prezent o sprijină prin depunerea unei iniţiative legislative în acest sens. USL a înţeles să-şi 
onoreze promisiunea relaxării fiscale introducând peste 34 de taxe şi măsuri fiscale suplimentare care au anihilat 
orice iniţiativă privată din România. 
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„USL - a doua zi când venim la guvernare o să impozităm marile averi”. Numai un copil ar fi crezut că 
Victor Ponta ar fi onorat această promisiune! Păi social-democraţii de caviar ai domnului Ponta ar fi fost primii 
dezavantajaţi de o astfel de măsură fiscală. Ceea ce nu vrea să ştie Guvernul USL este că nu dimensiunea averilor 
este problema economiei şi societăţii româneşti, ci modul în care aceste averi au fost şi sunt dobândite!  

 „USL - a doua zi când venim la guvernare o să depolitizăm administraţia!”. I-aţi crezut? Pentru că au făcut 
exact pe invers! Au politizat toate funcţiile publice, ajungând spre ruşinea lor până la femeia de serviciu din 
instituţie! 

„USL - a doua zi când venim la guvernare o să stopăm risipa bugetară”. O altă glumă proastă! Au măcelărit 
constant alocările bugetare pentru investiţii şi au dat drumul banilor publici, într-un mod netransparent, către baronii 
locali şi clientela de partid. Aşa că, ar fi de prisos ca cineva să se mai întrebe de ce, pe fondul unei modeste creşteri 
economice, încasările bugetare scad, iar şomajul se amplifică lună de lună. 

Trebuie să recunosc că ceea ce nu am identificat între promisiunile USL din campania electorală este 
problema justiţiei şi a luptei împotriva corupţiei. Nici un cuvânt nu au spus şi nu au scris în programul de guvernare 
despre independenţa justiţiei. Nici un cuvânt nu a fost pronunţat în legătură cu reforma şi continuare luptei 
anticorupţiei.  

Singurul lucru sincer la USL este faptul că nu au promis în opoziţie că nu vor face presiuni la adresa 
magistraţilor. Nu au promis în opoziţie că vor continua lupta anticorupţie, ci dimpotrivă, i-au promis lui Dogaru că se 
vor ţine de cuvânt şi vor desfiinţa ANI şi DNA. Să sperăm că nu este singura promisiune pe care şi-o vor ţine.  

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Ioan Bălan 
 

*** 
 

Guvernul ne ia de proşti! 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Sub norul de fum mediatic şi de demagogie dusă la extrem, Victor Ponta ascunde zi de zi incapacitatea sa în 

a guverna ţara pentru şi în folosul românilor. Cifrele vorbesc de la sine, fără a mai lăsa loc interpretărilor că eu sau 
alţi colegi din opoziţie ne legăm de Guvern doar de dragul de a o face. Şomajul, indiferent ce metodologie de 
numărare am folosi, a depăşit valoarea pe care o avea în plină criză economică. Creşterea Produsului Intern Brut 
lăsată de Guvernul Boc la 2,5% în anul 2011 a fost îngenunchiată de USL la un modest 1%-1,5%. La evaziune fiscală 
am întrecut şi unele ţări africane, impactul asupra bugetului de stat fiind de peste 7,5 miliarde de lei. Investiţiile în 
infrastructură sunt la mai puţin de jumătate decât în perioada guvernării de dreapta a PDL, iar, cu toate acestea, Şova 
şi Ponta au neobrăzarea să iasă la taiat panglici pentru investiţii finalizate superficial, pentru care nu au nici un merit. 
Dacă am adăuga, la toate acestea, şi batjocura dusă la extrem asupra activelor unor companii cum ar fi Oltchim sau 
CFR Marfă, nu putem să afirmăm decât că „guvernul ne ia de proşti!”. 

Lipsiţi de soluţii la problemele economiei reale, mai marile căpetenii ale USL s-au încolonat disciplinate, una 
câte una, la sărutat moaştele binefăcătoare ale Sfintei Parascheva, crezând că doar mătăniile îi va mai ajută să 
ascundă noroiul sub covor. 

Stimaţi colegi. Românii trebuie să ştie că, dacă la nivelul guvernării, USL a brevetat reţeta cea mai rapidă şi 
mai sigură pentru a falimenta economia şi a subjuga mediul privat, la nivelul deciziilor în interes personal şi de grup 
se pricep de minune. Când spun asta mă refer la cadourile pe care Victor Ponta le face cu deosebită consecvenţă 
aliaţilor săi.  

Astfel, cadoul de nuntă oferit baronilor locali a luat forma intimidărilor la adresa DNA şi ANI. „Atenţie 
procurori! Eu sunt jupânul!” le-a spus indirect Ponta procurorilor curajoşi de la DNA, cu gândul de a-i mai linişti pe 
Dragnea, Oprişan, Constantinescu de la Constanţa sau Nicolescu de la Argeş, care nu mai pot dormi noaptea liniştiţi 
şi nu mai pot fura ca odinioară. 

Şi, cum se apropie sărbătorile de iarnă, Victor Ponta vrea să fie şi Moş Crăciun pentru baronii locali. Ce 
cadou vrea să le lase Ponta sub brad? Descentralizarea! DA! Această împărţeală necinstită şi total netransparentă a 
ţării le va da lui Dragnea, Oprişan, Constantinescu, Nicolescu şi celorlalţi jupâni locali potenţă locală absolută. De 
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parcă nu ar fi fost îndeajuns că tot ce mişcă prin judeţe stă la mâna nemiloasă a acestora, de Crăciun vor primi şi 
cadrul legal de care se mai împiedicau. 

Victor Ponta, guvernatorul ordonaţelor de urgenţă, îşi dă pe zi ce trece măsura potenţei sale şi ne 
demonstrează că nu el, copilotul, guvernează, ci baronii locali, aceşti tarabostes care se mai împiedică doar de o 
justiţie ce se încăpăţânează să rămână în zona independenţei. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

Mafia din pieţele bucureştene! 
 

Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 

Dintotdeauna ţaranul roman a făcut parte din categoria socială cea mai afectată de comunism, iar astăzi , în 
aşa zisul capitalism, acesta are cea mai mică pensie, sau deloc, munceşte pământul fără să căştige. 

De ce acest ţaran cinstit, care nu fură şi care a ajuns la capatul răbdării  nu poate avea o viaţă decentă ?Pentru 
că la noi din muncă cinstită este greu să răzbeşti sau măcar sa ai un nimim de existenţă. 

Pe piaţa legumelor şi fructelor din pieţele bucureştene se află, la ordinea zilei, minciuna, evaziunea fiscală, 
manipularea iar scopul este acelaşi mereu: creşterea artificial a preţurilor la aceste produse şi îmbogătirea 
speculantului intermediar cu “ carnet de producător”, speculant care face legea în pieţe. 

Domnule Ministru Daniel Constantin aţi promis reducerea TVA pentru producătorii agricoli, o măsură care 
nu îi încălzeşte deloc pe aceştia , atâta timp căt autorităţile nu stârpesc mafiile din pieţe, evaziunea fiscală este clară, 
iar mafia cotizează pentru a se proteja, şmecherii căştigă iar ţaranul pierde, pierde şi iar pierde. 

Milioane de ţărani traiesc doar din munca câmpului iar aceşti speculanţi fac averi în detrimentul acestora dar 
şi în detrimentul  statului roman, taranii continuă să  îşi văndă marfa la coltul străzilor sau în faţa curţilor pentru că 
legea o fac şmecherii, care nu au avut şi nici nu au vreo legătură cu agricultura. 

Nu trebuie uitat faptul că circa 75% din legumele si fructele care vin în ţară la negru sau cu facturi false fac 
ca proprietarii de reţele en-gros să păcălească statul cu 3-4 miliarde euro pe an, iar legumele şi fructele noastre se 
strică pe câmpuri. 

Da, acesta este adevărul crunt,  pieţele bucureştene sunt pline de intermediari, de care nu mai au loc cei care 
trudesc pământul, intremediari cu acte false procurate direct de la primării. 

Care sunt măsurile luate de ministerul dumneavoastră stimate domnule ministru, pentru a ajuta ţaranul 
simplu , de la colţ de stradă? Care este soluţia pentru a termina, odată pentru totodeauna cu specula, cu intermediarii 
care căştigă fără efort din munca ţaranului roman? De ce autorităţile refuză să vadă realitatea cu ochii deschişi? Cum 
eliminaţi definitiv această speculă şi ce ajutor le daţi oamenilor să se asocieze sau să îşi facă centre de colectare şi 
ambalare. 

 
Deputat 

Daniel Geantă 
 

*** 
 

Guvernul U.S.L. se pricepe să taie:  
taie din veniturile românilor şi, mai nou, taie panglici!  

„Studiu de caz” – Podul de la Ioneşti 
 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
La un an şi jumătate de când peste România s-a abătut dezastrul U.S.L., ţara se confruntă cu probleme din ce 

în ce mai grave: rata şomajului este într-o continuă creştere, puterea de cumpărare a românilor scade, investiţiile sunt 
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din ce în ce mai puţine, micii întreprinzători şi agricultorii sunt sufocaţi de biruri, iar acest Executiv ne demonstrează, 
pe zi ce trece, neputinţa de a remedia vreuna dintre aceste probleme.  

Mai mult, dorind să mascheze această incompetenţă, ce defineşte azi Guvernul U.S.L., miniştrii şi 
reprezentanţii autorităţilor locale s-au specializat în ... taiatul panglicilor. Să nu ne gândim că s-au apucat să taie 
panglicile proiectelor demarate de ei. Nu! Astăzi vedem cum minştrii sunt prezenţi la inaugurarea fiecărui pod, 
poduleţ, pista de alergat, lift de spital sau oricare alt fragment de proiect. 

Câtă vreme erau în opoziţie, proiectele pe care acum le inaugurează cu mare fast erau vehement criticate de 
coaliţia PSD-PNL-PC. 

Un exemplu de acest tip este recenta „inaugurare” a podului de peste Râul Argeş, de la Ioneşti, jud. 
Dâmboviţa, a domnului ministru Dan Şova. Penibilul situaţiilor în care a reuşit „ministrul marilor proiecte” să intre în 
ultima perioadă nu a făcut notă discordantă nici în acest caz. Astfel, domnul ministru Şova a inaugurat, pe data de 10 
octombrie 2013, un obiectiv ce a mai avut parte de o inaugurare, la 1 octombrie 2013, fără tăiat de panglici, de data 
aceasta. Mai mult, „evenimentul” a avut drept rezultat blocarea circulaţiei timp de o oră şi formarea unei coloane 
kilometrice de maşini ce aşteptau să tranziteze podul. 

Culmea neruşinării nu a fost, însă, inaugurarea de două ori a unui obiectiv doar pentru ca un ministru să îşi 
poată trece în palmares încă o panglică tăiată, ci că la această inaugurare nu au fost invitaţi oamenii care au muncit, 
efectiv, pentru ca acest pod să se transforme dintr-un proiect pus pe hârtie, într-un proiect materializat. Printre aceştia 
se numără deputatul PDL de Găeşti,  domnul Iulian Vladu, şi multe alte persoane care, într-un fel sau altul, au 
contribuit la realizarea acestui obiectiv..  

Această atitudine este specifică actualei conduceri a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, care, în ton cu politica 
dusă la nivel central, doreşte să îşi aroge proiectele predecesorilor, proiecte criticate câtă vreme se aflau în opoziţie.  

Referitor la podul de la Ioneşti, trebuie menţionat că acesta trebuia dat în folosinţă încă din octombrie 2012. 
Pentru acest lucru, Guvernul condus de Emil Boc a alocat suma de 10.800.000 lei, bani care, cu ocazia rectificării 
bugetare din august 2012, au fost tăiaţi de către actualul Guvern, fapt ce a întârziat cu un an darea lui în folosinţă. 

 Fac un apel la întreaga clasă politică aflată la putere să abordeze problemele cetăţenilor cu seriozitate, să nu 
mai minimalizeze eforturile guvernelor anterioare concretizate în obiective de importanţă locală şi să renunţe la 
manifestări şi atitudini ridicole, bine regizate, dar care nu mai pacălesc pe nimeni.  
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Florin Aurelian Popescu 
 

*** 
 

Ce se întâmplă la Televiziunea Română? 
  

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Televiziunea publică este  categoric cea mai avantajată instituţie mass-media din România. Primeşte bani de 

la buget, primeşte bani dintr-un abonament obligatoriu pe care trebuie să îl plătească cetăţeanul (practic un alt 
impozit impus de către stat), primeşte bani şi din publicitate. Aceasta pe lângă faptul că încă din 1990 a moştenit 
toată infrastructura şi monopolul televiziunii din comunism. 

Cu toate acestea Televiziunea română are datorii uriaşe, pe care le rostogoleşte cu ajutorul generos al Statului 
şi a pierdut decisiv cam toate bătăliile pe rating. 

S-au încercat mai multe reforme ale Televiziunii publice în speranţa că aceasta va deveni rentabilă şi nu doar 
o altă gaură neagră bugetofagă. În ultima “reformă” (cu ghilimelele de rigoare), a fost desfiinţat canalul TVR 
Cultural, poate singurul post de televiziune care îşi merita cu adevărat finanţarea de la stat. 

S-a promis, desigur, că celelalte canale de televiziune se vor...”culturaliza”.  Nu ştiu ce înţelege domnul 
Claudiu Elvis Săftoiu prin “cultură”, dar putem fără nicio exagerare să constatăm că s-a îndepărtat de orice formă a 
acestui concept. 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
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Nici ştirile mai recente nu sunt încurajatoare. Deşi este, cum nimerit îl considera o respectabilă jurnalistă “un 
Oltchim al mass-mediei româneşti”, Televiziunea publică nu opreşte cheltuielile inutile. 

Aflu cu uimire că parcul auto al televiziunii  se va bucura de investiţii de 6,5 milioane de euro!  
Aflu cu revoltă că deşi nu au fost în stare să aibă un corespondent al TVR la Washington,  domnul Elvis 

Săftoiu vrea să investească pentru înfiinţarea a trei-patru subredacţii în Las Vegas, Portland, Sacramento şi Phoenix! 
Aflu cu stupefacţie că se încearcă modificarea Legii audiovizualului 54/2002 în sensul în care proprietăţile de 

stat aflate în folosinţa TVR ar trebui să treacă în proprietatea Televiziunii publice! O bună manevră pentru un viitor 
tun imobiliar! 

Aflu cu indignare că actuala conducere a TVR încearcă să obţină creşterea abonamentului Radio-TV! 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Chiar să fie imposibilă reforma TVR? 

Eu cred că nu.  Toată problema s-ar putea rezolva simplu prin câteva măsuri de bun-simţ. Televiziunea publică 
finanţată  de la buget şi abonamentul radio-tv (dacă va mai fi socotit necesar) să se rezume la două posturi tv: 
- un post de ştiri obiectiv, care să se profileze ca model de calitate şi de responsabilitate jurnalistică. 
- un post de televiziune exclusiv cultural, dedicat promovării culturii de calitate şi valorilor autentice. 
- să nu se permită publicitate comercială pentru aceste două posturi tv, garantându-se astfel toate premisele 
obiectivităţii. 
 

 Da. Statul trebuie să protejeze cultura, dar nu să finanţeze subcultura şi divertismentul de slabă calitate. 
De asemenea, este necesară reducerea cheltuielilor inutile.  Să aliniem salariile şi plata colaborărilor la 

nivelul pieţei şi nu să permitem ca, pe bani publici, să se facă concurenţă neloială televiziunilor private (care chiar şi 
aşa au un rating mai bun decât televiziunea publică). 

Ca membru al Comisiei de cultură, arte şi mijloace de informare în masă promit să mă implic foarte serios în 
această problemă. 

 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

 
*** 

 
 

Fabrica de şomeri – singura performanţă a Guvernului USL 
 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Creşterea accelerată a ratei şomajului continuă să producă grave consecinţe în activitatea economică şi 
socială a ţării noastre, ţară care se află sub media europeană în ceea ce priveşte gradul de ocupare şi luptă sub 
guvernarea USL să atingă cea mai înaltă rată a şomajului. Mai mult, şomajul înregistrat în rândul tinerilor, nu 
preocupă pe nimeni din Guvernul Ponta. Tot mai mulţi absolventi de liceu, care nu au promovat examenul de 
bacalaureat, au solicitat deja ajutor de şomaj, deoarece piaţa este incapabilă să le ofere un loc de muncă. 

Singurul răspuns pe care sunt în stare să-l ofere miniştrii USL este „n-avem” sau „nu putem”. Nu investiţii, 
deci implicit nu locuri de muncă. Nu soluţii pentru a echilibra realitatea pieţei muncii cu performanţele şi oferta 
şcoalii româneşti. 

Trebuie să înţelegeţi că investiţiile, în general, sunt asociate cu crearea de noi locuri de muncă. De peste un 
an de zile vă sugerăm să faceţi eforturi bugetare ca să creşteţi salariul minim brut aflat în plată, în condiţiile în care 
diferenţa dintre salariul minim şi ajutorul de şomaj este mică, lipsind de stimul tinerii care doresc să îşi caute un loc 
de muncă. 

Pentru acest guvern piaţa forţei de  muncă ar trebuie să fie subiectul principal, un subiect de actualitate caruia 
acesta nu îi dă atenţie deosebită. 
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1 milion de locuri de muncă! Asta promiteaţi!  
Din nefericire nu aţi demonstrat că sunteţi un guvern care înţelege că o societate sănătoasă este cea care îşi 

formează permanent resursa umană şi că dezvoltarea economică a României este un obiectiv fundamental strâns legat 
de aceste resurse umane. 

În judeţul Maramureş sunt mii de maramureşeni care trăiesc la limita sărăciei, iar conform statisticii Agentiei 
Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă Maramureş, luna trecută se înregistrau un număr de 7.735 de şomeri , iar 
numărul acestora creşte pe zi ce trece, fie că este vorba de absolvenţi de liceu, absolvenţi de facultăţi. 

Speranţele maramureşenilor îndreptate către un guvern susţinut de o majoritate de 70% au fost spulberate zi 
de zi de contraperformanţele pe care le-a demonstrat fiecare ministru în parte. 
 

Deputat 
Mircea Man 

 
*** 

 
 Lăsaţi sindicatele să vină la mine! 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Retrăiesc şi acum, cu un gust amar, campania mincinoasă pe care USL a derulat-o încă de la constituirea ei 

ca alianţă, pe toată perioada opoziţiei distructive. Sindicate, patronate, ONG-uri şi orice altă formă de asociere care 
mişca în România au fost mânjite cu promisiuni şi minciuni pe care şi acum îmi este greu să înţeleg cum de au fost 
crezute cu atâta uşurinţă de alegători. 

Redescopeream cu stupoare zilele trecute atât promisiunile făcute în faţa marelui om de arme, Dogaru, prin 
care USL se obliga să desfiinţeze DNA şi ANI, convenţiile făcute cu ONG-urile de casă, prin care USL se angaja să 
nu se lege de privilegiile bugetare ale pseudo-iubitorilor de animale, precum şi protocoalele încheiate cu 
reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor, care-şi lingeau rănile şi  cicatricile adânci lăsate de criza economică. 

Nu spun că promisiunile făcute oamenilor de afaceri şi sindicaliştilor au fost doar mincinoase, ci acţiunea la 
guvernare a USL a fost chiar împotriva tuturor angajamentelor asumate în faţa IMM-urilor şi milioanelor de angajaţi.  

Mediului de afaceri i-a promis marea cu sarea şi investiţii publice record care să sporească cererea agregată 
şi, implicit, creşterea economică. Ştim cu toţii ce au primit întreprinzătorii privaţi din România în ultimul an şi 
jumătate: 34 de taxe şi impozite noi, investiţii publice reduse la jumătate, controale fiscale dirijate politic şi un nou 
cod al insolvenţei care să asasineze încet şi sigur tot ce mişcă sau a mai scăpat viu în urma crizei economice. 

Am în faţă acum textul protocolului din 28 februarie 2011, încheiat între liderii „imaculaţi” ai USL şi liderii 
celor mai reprezentative confederaţii sindicale. 

Nu poţi să nu rămâi uimit, numărând cele 1 milion de noi locuri de muncă promise şi cât de mare a fost 
demagogia USL, atunci când vâna cu disperare voturile pline de speranţe ale românilor. Nu poţi să nu te cruceşti 
când USL promitea că va susţine în Parlament orice iniţiativă legislativă venită din partea sindicatelor, în scopul 
flexibilizării pieţei muncii şi al creşterii gradului de ocupare. 

Astăzi, când cele 1 milion de locuri de muncă sunt de fapt cei peste 250 mii de şomeri noi, când sindicatele, 
primite odinioară cu pişcoturi şi şampanie la sediu USL, sunt ţinute pe la uşile miniştrilor şi apostrofate cu sintagma 
„n-avem!”, când funcţiile şi rolul parlamentar ale unei majorităţi de 70% sunt luate cu japca de Victor Ponta la 
Guvern ca să legifereze totul prin Ordonanţe de Urgenţă, cred că românii pot însuşi lecţia unei mai bune reflecţii 
asupra programelor de guvernare mincinoase care nu vor fi niciodată puse în aplicare. 

USL s-a născut din minciună, a ajuns la guvernare prin minciună şi continuă să intoxice zilnic ţara cu 
minciuni elaborate în departamente de comunicare plătite din bani publici. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 
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Salarii tot mai mici, concedieri, lipsă de medicamente şi căldură în şcoli 
 

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost, în august, de 2,219 lei, cu 31 de lei (1,8%) mai mic decât în luna 
precedent, iar cel mediu nominal net s-a redus cu 1,9%, la 1604 lei, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de 
Statistică. 

Valorile cele mai mari al cîştigulu salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a 
gazelor natural(3.948 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (884 lei). În luna august 2013, în majoritatea 
activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna iulie 2013. 
Analizând cele prezentate se vede că veniturile au scăzut, numai guvernul USL se laudă cu venituri mai mari. 

La Combinatul Meckel din Câmpia Turzii 134 de angajaţi au primit preavize pentru concediere colectivă. 
La Timişoara lipseşte vaccinul contra hepatitei pentru bebeluşii care se nasc în aceste zile. 
La Zalău în 38 de unităţi de învăţământ nu se furnizează căldură. 
Peste 7000 de membrii ai Sindicatului “Şcoala Prahovei ” au intrat în 7.10. 2013 în grevă de avertisment. 
Toate cele prezentate mai sus sunt efectele guvernării USL, guvern incapabil să rezolve problemele ţării. 
 

Deputat 
Liviu Laza-Matiuţă 

 
*** 

 
 Marea împărţeală! 

Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 Cunoaştem cu toţii că la nivel economic şi social, din cauza incompetenţei vădite în guvernare, USL nu a 
reuşit să împartă cetăţenilor români decât sărăcia. Este sărăcia pe care guvernarea USL a adus-o în România şi pe 
care, prin măsurile pe care le ia zi de zi, nu face decât să o adâncească. 
 Dacă la nivel economic şi social, USL nu este capabil să producă prosperitate pentru cetăţeni, USL se pricepe 
în schimb să împartă ţara, asemeni feudelor medievale, între baronii locali, sub masca descentralizării administraţiei 
publice.  
 Servicii de sănătate şi educaţie extraşcolară, plaje turistice şi gospodărirea apelor, servicii de ocupare a forţei 
de muncă şi tabere şcolare, administrarea centrelor sportive şi de agrement, administrarea patrimoniului cultural şi 
protecţia mediului, administrarea porturilor fluviale şi ... de ce nu administrarea Portului Constanţa, sunt câteva dintre 
„cadourile” pe care Victor Ponta şi Liviu Dragnea vor să le aşeze sub bradul de Crăciun preşedinţilor de consilii 
judeţene, recunoscuţi mai degrabă sub denumirea de baroni locali. 
 Acum patru zile, ministrul transporturilor, Ramona Mănescu, se pronunţa împotriva trecerii Portului 
Constanţa în administrarea municipalităţii, catalogând acest transfer ca fiind o pălărie mult prea mare pentru 
Municipiul Constanţa, din cauza importanţei strategice şi a interesului naţional. 
 Păi nu ziceau cu toţii în cor, în frunte cu Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, că s-au pus de acord şi că 
Portul trece la administraţia locală!? Poate că doamna ministru a lipsit la discuţiile şi înţelegerile dumneavoastră sau 
este un alt episod de curată demagogie la care asistăm. 

Deşi doamna Ministru vrea să pozeze în salvatorul Portului Constanţa, ştim cu toţii că acest obiectiv de 
interes naţional este vânat atât de Consiliul Judeţean Constanţa, cât şi de administraţia locală a Municipiului 
Constanţa.  

Poate că transferul, în cele din urmă, nu se va face! Poate că ministrul va păstra pe hârtie Portul la Ministerul 
Transporturilor. Am însă convingerea că pretenţiile baronilor locali ai USL vor învinge până la urmă, căci interesele 
lor economice prevalează asupra interesului naţional. 
 Episodul Portului Constanţa este unul dintre exemplele cele mai clare ale faptului că „marea descentralizare” 
nu este altceva decât „marea împărţeală” a unei ţări şi populaţii sărace. 
  

Deputat, 
Florin Gheorghe 
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*** 

 
În Guvernul Ponta, fiecare ministru face ce vrea 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

După ce am constatat că fiecare ministru al Cabinetului Ponta are autostrada lui, ca în cazul lui Dan Şova şi 
al fostului ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, la începutul acestei săptămâni, pus în faţa faptului împlinit, 
Nicolăescu a ridicat din umeri în faţa medicilor aflaţi în grevă japoneză şi a replicat, senin, că fiecare face ce vrea.  

Cum este posibil, stimaţi colegi, ca un om pus în fruntea unui minister pentru a-l administra într-un mod 
corect şi pentru binele milioanelor de pacienţi ai acestei ţări, responsabil pentru situaţia şi viitorul miilor de medici, să 
declare cu nonşalanţă că fiecare poate să facă ce doreşte? Cum ar fi ca unui pacient aflat pe masa de operaţie, medicul 
să-i spună că poate să facă ce vrea şi că în loc să-l opereze, îşi ia un scurt concediu? Sau cum ar fi ca atunci când 
pachetul de servicii medicale de bază va intra în vigoare, medicii să spună că fac ce vor şi că nu respectă actele 
normative impuse de Nicolăescu? 

Singurul care se pare că într-adevăr face doar ce vrea este nimeni altul decât Eugen Nicolăescu care, 
probabil, indica medicilor ceea ce ştie şi face în mod repetat de când a preluat, din nou, portofoliul de ministru al 
Sănătăţii.  
Liberalul a făcut doar ce a vrut şi a aruncat sistemul de sănătate în haos. Dacă într-o zi a vrut să desfiinţeze CJAS-
urile, a anunţat că asta va face. Dacă în altă zi a considerat că la spitalele private ajung prea mulţi bani, a anunţat că 
va tăia finanţarea acestora. Şi exemple pot fi multe.  

Din păcate, Nicolăescu face ce vrea, dar nu prea ştie exact ce anume doreşte să schimbe şi mai rău, o face pe 
banii şi pe sănătatea pacienţilor din România. Nu a fost ministru mai schimbător şi mai haotic în decizii decât Eugen 
Nicolăescu.   

În campania electorală, acelaşi liberal trâmbiţa că sănătatea este prost administrată şi că, deşi sunt bani, sunt 
furaţi de către cei care se aflau la putere. Însă, de când a devenit ministru, întregul sistem medical a intrat în colaps 
tocmai din lipsei banilor şi a proastei lor administrări.  

Mai mult, din cauza declaraţiilor sale  iresponsabile şi contradictorii, atât medicii cât şi pacienţii sunt, la acest 
moment, bulversaţi. Nimeni nu mai are siguranţa faptului că ceea ce a anunţat astăzi ministrul, mâine mai este 
valabil.  

Îmi exprim profundă dezamăgire în legătură cu maniera zeflemistă cu care ministrul Nicolăescu tratează un 
domeniu de importanţă naţională şi consider că altceva înafară de faptul că a învrăjbit lumea medicală şi pacienţii 
perpetuând o continuă stare de incertitudine, nu a fost în stare să facă. 

Faptul că astăzi medicii îşi cer drepturile în stradă sau în spitale, cu banderole la mână, este un semn al 
faptului că Ministerul Sănătăţii nu a mai fost niciodată atât de prost organizat şi consider că Nicolăescu trebuie să 
plece acasă. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Petru Movilă 

 
*** 

 
Protecţie socială, da. Protecţia consumatorului, da. Protecţia întreprinzătorilor, nu. 

 
        Protecţie socială, da. Protecţia întreprinzătorilor, de ce nu? Antreprenorilor, celor care ţin în spate 
întreaga economie românească, de ce statul nu le asigură protecţie? Cui se pot plânge aceştia în cazul în 
care se confruntă cu abuzuri ale instituţiilor de control ale statului?  
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, comisii de specialitate ale  Camerei Deputaţilor din Parlamentul României au avizat negativ cu 
unanimitate de voturi un proiect de lege  depus de către de grupul parlamentar al PDL referitor la protecţia 
întreprinzătorului din România. Oare de ce majoritatea USL-istă din cele două comisii de specialitate au avizat 
negativ unui proiect de lege care ar fi putut ameliora cadrul normativ naţional  şi ar monitoriza mediul de afaceri din 
România ?  Răspunsul e simplu : din motive politice, fiind o iniţiativă legislativă depusă de un grup parlamentar din 
opoziţie, sacrificăm mediul de afaceri din România.  

Proiectul de lege depus de grupul PDL semnalează problemele şi abuzurile asupra mediului de afaceri şi 
propune înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Întreprinzătorului (ANPI). 

Ideea înfiinţării acestei autorităţi apare ca urmare a nenumăratelor sesizări din partea angajatorilor privaţi din 
România profund afectaţi de modul în care statul îi tratează – li se încalcă frecvent drepturi şi libertăţi economice, se 
confruntă cu întârzieri majore în plata prestaţiilor sau lucrărilor efectuate pentru stat, cu penalităţi în plata arieratelor, 
cu abuzuri ale instituţiilor de control ale statului, cu neonorarea angajamentelor contractuale sau chiar cu 
nerespectarea legii.  

Întreprinzătorii privaţi au creat trei milioane de locuri de muncă în România. Ei sunt cei care au reuşit, în 
ultimii ani, să menţină constant numărul de locuri de muncă, să plătească la termen impozitele şi taxele datorate 
statului, să producă, să exporte şi să crească economia românească. Economia se bazează pe întreprinzătorii privaţi, 
iar ei trebuie să fie protejaţi de abuzuri.  

Întreprinzătorul din România nu a beneficiat niciodată de niciun fel de protecţie împotriva abuzurilor 
statului. Carta Contribuabilului, elaborată de ANAF, nu oferă nicio şansă întreprinzătorului de a se apăra împotriva 
abuzurilor. Iniţiativa legislativă prevedea expres drepturile şi libertăţile întreprinzătorului român, obligaţiile acestuia 
şi modalităţile prin care poate fi protejat de abuzuri şi stabilea un cod de conduită clar al statului în raport cu 
întreprinzătorii privaţi.  

Dacă statul nu face plăţile în termenii stabiliţi de contract şi nu  decontează TVA în termenul legal, va trebui 
să plătească penalităţi de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, statul nu va putea aplica penalităţi unui 
întreprinzător privat faţă de care este dator şi care nu şi-a achitat taxele şi impozitele. Statul  va avea obligaţia de a 
onora, la timp, cererile de rambursare pe proiectele europene cu finanţare nerambursabilă şi să plătească despăgubiri 
întreprinzătorului privat în caz contrar.  

O altă obligaţie a statului va fi înştiinţarea întreprinzătorului asupra controalelor fiscale sau ale altor 
autorităţi publice. În plus, statul nu va putea conduce controale abuzive prin autorităţile de control fiscale, sanitare, 
inspectorate de muncă sau de altă natură. ANPI  avea ca principală misiune sancţionarea acelor instituţii care încalcă 
drepturile întreprinzătorului. Aceasta se dorea a fi o autoritate publică autonomă, sub control parlamentar, 
autofinanţată din amenzile aplicate.  

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Întreprinzătorului decide prin vot sancţiuni îndreptate împotriva celor 
care au produs prejudicii pentru întreprinzători, modul de recuperare a prejudiciilor şi răspunderea în solidar a 
funcţionarului şi instituţiei care a produs prejudiciul. Amenzile ar rămâne în bugetul ANPI şi vor asigura 
funcţionarea instituţiei. Întreprinzătorii ai căror drepturi au fost încălcate se vor putea adresa ANPI, în scris sau pe 
baza unui formular online, dacă în termen de 30 de zile aceştia nu vor obţine un răspuns favorabil de la instituţiile 
competente.  

Scopul proiectului de lege era în primul rând de a oferi tuturor întreprinzătorilor din România siguranţa 
respectării drepturilor lor legitime patrimoniale sau nepatrimoniale. 
  Prin avizarea pozitivă a acestui proiect de lege, percepţia asupra mediului de afaceri din România ar fi avut 
de câştigat foarte mult, mai ales din perspectiva potenţialilor investitori străini, care încă reclamă nereguli şi abuzuri 
practicate de instituţiile publice din România. Din păcate,  pentru mediul de afaceri din România, maşinăria de vot a 
USL a funcţionat şi decis altceva.  
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 
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 Un mesaj pentru ministrul Teodorovici 
 

Nu cred ca aţi înţeles de ce v-am invitat săptămâna trecută în Parlament. E vorba de batjocura la adresa Comisiei 
Europene, pentru că aţi transmis două draft-uri jenante pentru o ţară europeană şi, exact când v-am adus aminte, aţi 
încropit un al treilea draft, la fel de neprofesionist. 
 
Vă aduc aminte că nu a trecut nici un an de zile de când vă jeleaţi că România nu a obţinut decât  40 de miliarde  de 
euro pentru următorul exerciţiu bugetar 2014-2020.  
 
La cum va comportaţi, nu o să reuşim să luăm nici 4 milioane. Să ştiţi că nu le pasă experţilor de la Comisia 
Europeană ce poze aţi mai postat pe facebook sau de câte ori ieşiţi la televizor să minţiţi  ce performanţi sunteţi şi 
cum înfloreşte economia românească. 
 
Despre performanţele voastre, cifrele vorbesc. Domnule Orlando, chiar dacă vreme de 13 ani v-aţi plimbat şi prin mai 
multe partide şi prin mai multe instituţii responsabile cu gestiunea fondurilor europene, sper că până la urmă aţi 
înţeles că fondurile europene sunt pentru interes public al României şi nu pentru uzul dumneavoastră personal. 
 
Nu ştiu prin ce minune aţi ajuns ministru, pentru că performanţele dumneavoastră anterioare nu v-ar fi recomandat 
nici măcar pentru o poziţie de execuţie în cadrul ministerului pe care îl conduceţi. 
 
Ştiu însă sigur că din cauza dumneavoastră România a bătut pasul pe loc în absorbţia fondurilor disponibile curente şi 
a ratat cu cel puţin un an utilizarea fondurilor nerambursabile pentru următorul exerciţiu bugetar. 
 
Nu mie şi nu PDL trebuie să ne explicaţi de ce aţi dormit un an de zile şi nu aţi elaborat o strategie demnă de un 
guvern european. Aş vrea să văd dacă aveţi curajul să mergeţi în faţa românilor şi să le explicaţi că nu aţi avut timp 
de emisiunile televizate pentru a încropi o strategie cât de cât decentă. 
 

Deputat 
Cezar Preda 

 
*** 

 
 

 Interpelări 

 
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
De către: Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Riscul dezangajării automate a fondurilor europene nerambursabile 

 
 

Stimate domnule Ministru, 
 

La 21 mai 2013, Comisia Europeană a propus modificarea Regulamentului 1083/2006 care defineşte regulile 
generale de utilizare a fondurilor structurale şi de coeziune, prin extinderea perioadei de implementare a fondurilor 
europene nerambursabile pentru România şi Slovacia pentru anii 2011 – 2012 (regula „n+3”) şi evitarea, în acest 
mod, a dezangajării automate a fondurilor europene. 
În eventualitatea în care propunerea Comisiei va fi aprobată de Parlamentul European, prin aplicarea regulii „n+3” 
pentru alocările aferente anilor 2011 şi 2012, România ar putea evita o pierdere masivă de fonduri prin reducerea 
pragului de dezangajare aferent acestor doi ani. 
Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care este riscul de dezangajare a fondurilor europene pentru România în situaţia în care va fi aprobată 
propunerea Comisiei şi în situaţia contrară? 
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- Ce măsuri pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene aveţi în vedere până la finalul acestui an, în 
cazul în care propunerea de mai sus nu va fi aprobată? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Ramona Nicole Mănescu, ministrul Transporturilor 
De către: Alexandru Nazare  
Obiectul interpelării: Cererile de finanţare privind construcţia podului de la Grădiştea şi a magistralelor de 
metrou M4 şi M5  
 

 
Stimată doamnă Ministru, 

În noiembrie 2011, Guvernul României a aprobat Hotărârea privind indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea 
podului de cale ferată situat pe linia de cale ferată Bucureşti - Giurgiu, între staţiile Vidra şi Grădiştea. Conform 
actului normativ, investiţia are o valoare de aproximativ 59 milioane euro, fără TVA, sursa de finanţare fiind 
asigurată, în urma acordului stabilit cu Comisia Europeană, din fonduri POS-T prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat.  
Demararea execuţiei lucrărilor era estimată pentru anul 2012, ca urmare a atribuirii contractului de lucrări în urma 
unei licitaţii deschise, procedură care nu a avut loc nici până în momentul de faţă. 
Totodată, la sfârşitul lunii aprilie 2013, Comisia Europeană a transmis acordul de principiu cu privire la includerea 
magistralelor de metrou M4 (Parc Bazilescu - Străuleşti) şi M5 (Drumul Taberei - Universitate) în categoria 
proiectelor finanţate prin POS-T, oficialii ministerului estimând, la acea dată, că până în luna septembrie vor fi 
transmise cererile de finanţare în acest sens. 
Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care este stadiul şi ce demersuri au fost efectuate pentru aprobarea finanţării de către Comisia Europeană a 
celor două proiecte menţionate anterior? 
- Ce alte proiecte sunt depuse spre aprobare la Autoritatea de Management a Programului Operaţional 
Sectorial Transport şi la Comisia Europeană? 
- Care este valoarea acestor proiecte depuse? 
- Care este, la acest moment, rata de contractare a fondurilor aferente POS-T şi cât estimaţi că va fi aceasta la 
finalul anului 2013? 
 

*** 
Adresată: domnului Robert Marius Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Raportul Comisiei privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului 
de Cooperare şi Verificare 
  

Domnule Ministru, 
Ultimul raport al Comisiei cu privire la progresele României în cadrul M.C.V. sublinia angajamentul 

Guvernului României privind independenţa sistemului judiciar din România. Mai mult, la capitolul „recomandări”, 
guvernul din care şi domnia voastră faceţi parte se angaja să: 
- introduceţi un cadru clar privind interdicţia de a critica hotărâri judecătoreşti şi de a submina activitatea 
magistraţilor sau de a face presiuni asupra acestora şi asigurarea aplicării eficace a acestor cerinţe; 
- luaţi măsurile necesare pentru asigurarea faptului că miniştrii care fac obiectul unor hotărâri în materie de 
integritate demisionează şi asigurarea aplicării rapide a normelor constituţionale privind suspendarea miniştrilor 
în cazul trimiterii lor în judecată; 
- persoanele care urmează să fie numite la conducerea Ministerului Public şi a DNA-ului sunt alese dintr-un număr 
suficient de mare de candidaţi de înaltă calitate profesională, în urma unui proces deschis şi transparent, că 
îndeplinesc criteriile stabilite în Acordul de colaborare instituţională, în special în ceea ce priveşte competenţa 
profesională, integritatea şi rezultatele înregistrate în acţiunea anticorupţie. Un aviz favorabil din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii va fi un pas important în obţinerea încrederii publicului; 
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 Domnule Ministru. Vă rog să îmi comunicaţi ce demersuri aţi întreprins în sensul implementării acestor 
recomandări, deoarece, în opinia publică şi în plan extern transpare o activitate guvernamentală îndreptată chiar 
împotriva acestor recomandări. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
De către: deputat Liviu Laza-Matiuţă 
Obiectivul interpelării : Proiect privind îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul  Vaşcău, 
judeţul Bihor. 
    
 
  În anul 2007 între Primăria oraşului Vaşcău şi Ministerul Mediului şi Pădurilor ulterior Ministerul Mediului şi 
Devoltării Durabile  s-a încheiat o convenţtie şi act adiţional cu finalitate în anul 2013, 30 septembrie. 
     Acest proiect constă în înlocuirea reţelei de apă în totalitate şi extinderea ei de asemenea înlocuirea reţelei de 
canalizare şi extinderea ei pe raza oraşului. 
     Lucrarea este realizată în prezent de 80%, situaţiile de lucrări şi facturile  achitate sunt în procent de 60%. 
      De la începerea lucrărilor şi până în prezent a existat buget anual şi alocare  financiară anuală. 
     Începând   cu luna iulie 2011 şi până în prezent nu s-a primit finanţare deşi există situaţii de lucrări şi facturi 
întocmite şi neîncasate de 3.000.000 lei noi. 
     Solicit un răspuns scris şi măsurile pe care le ve-ţi întreprinde pentru alocarea sumelor necesare şi finalizarea 
proiectului conform contractelor încheiate. 
 

*** 
 
 
Adresată: doamnei  Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
De către: deputat Liviu Laza-Matiuţă 
Obiectul interpelării: Referitor la veniturile realizate din salarii. 
   
 
   Conform datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică în luna august 2013, salariul mediu net pe economie a 
fost mai mic decât în iulie 2013; care sunt măsurile pe care doriţi să le luaţi pentru ca salariul mediu net să crească nu 
să scadă cum de fapt se întâmplă. 
     Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice                                           
De către: deputat Daniel Geantă 
Obiectul interpelării: Care este poziţia ministerului faţa de ilegalităţile comise de operatorii staţiilor GPL auto 
 
Domnule Ministru, 
 

Foarte mulţi cetăţeni apelează, în ultimi ani, în mod total inconştient, la umplerea buteliilor de aragaz la 
staţiile de distribuţie GPL auto, deoarece sunt mintiti ca  preţul este cu aproape jumătate mai mic decât dacă ar 
cumpăra de la un distribuitor autorizat de butelii aragaz pentru uz caznic. Cetăţenii nu sunt informaţi că sunt puşi în 
pericol deoarece în buteliile de uz caznic fabricate în România nu se pot umple decât cu butan, iar staţiile de 
distribuţie GPL auto folosesc amestec butan-propan care este combustibil auto. Inconştienţa acestor operatori de 
vânzare a combustibilului GPL auto în butelii pentru uz caznic duce la pierderea de vieţi omeneşti, pierderea 
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proprietăţilor oamenilor în urma acestor explozii şi pun în pericol comunităţile de  cetăţeni care plătesc taxe către 
statul român.  

Acest fenomen a luat amploare şi îl întâlnim în întreaga ţară, aşa cum întâlnim şi exploziile provocate de 
aceste recipiente încărcate cu GPL auto, iar autorităţile închid ochii. 

Domnule Ministru, pentru serviciul de încărcare butelii consumatori uz caznic există staţii specializate cu 
personal autorizat care respectă normele existente în România şi care plătesc taxe şi autorizaţii către instituţiile 
abilitate.  

Protecţia Consumatorului, ISCIR, ISU au efectuat câteva controale evazive la aceste staţii de vânzare GPL 
auto combustibil care nu deţin autorizaţie de încărcare butelii aragaz, care încasează bani fără a plăti taxe şi impozite, 
şi care până la urmă pun în pericol viaţa oamenilor, dar nu au reuşit să stopeze acest fenomen. In secolul XXI, într-o 
ţară europeană este inadmisibil să-ţi încarci butelia cu ce cantitate doreşti, cu un combustibil total necorespunzator, 
într-un loc periculos, şi să faci evaziune fiscală în plină stradă. De asemenea, prin acest fenomen se pierd bani la 
bugetul de stat.  

Domnule ministru, dacă doriţi, acest fenomen se poate stopa imediat, deoarece legea o permite si controalele 
se pot efectua corect pentru ca orice statie de incarcare GPL auto este conectata la o camera video. 

Aşa că domnule ministru, vă rog să aveţi amabilitatea să faceţi toate demersurile necesare pentru ca 
distribuitorii acestui gaz GPL auto să înceteze să mai pună în pericol viaţa oamenilor şi să ne comunicaţi care este 
poziţia ministerului în acest sens 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Daniel Geantă 

 
                
 
 

 Întrebări 
 
Adresată doamnei Maria Grapini, ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
 
Transparenţa informaţiilor privind obiectivele de investiţii, achiziţiile publice, cheltuilelile pentru personal şi 

cele pentru deplasări 
 
Doamnă Ministru, 
Lipsa de transparenţă a cheltuielilor publice permite propagarea corupţiei, stimularea risipei şi alocarea ineficientă a 
fondurilor. Consider că transparenţa este o cale sigură de eficientizare a administraţiei publice, pentru diminuarea 
nivelului corupţiei şi prevenirea risipirii banului public. 
 
Doamnă Ministru, ţinând cont ce cele precizate mai sus, vă întreb:  
 
1. Care au fost obiectivele de investiţii pentru anul 2013 şi cele pe care le aveţi în vedere pentru anul 2014, ca 
ministru delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism?  
2. S-au executat achiziţii publice pentru a servi departamentului pe care îl conduceţi? Care au fost sumele 
alocate? 
3. Care este efectivul angajaţilor aflat în subordinea dumneavoastră ca ministru delegat şi care sunt cheltuielile 
cu veniturile salariale ale acestora? 
4. Care este nivelul total al cheltuielilor efectuate pentru deplasări interne şi externe ale dumneavoastră ca 
ministru delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism şi a întregii echipe care v-a însoţit de 
când aţi preluat mandatul până în prezent? Care sunt rezultatele fiecărei deplasări şi beneficiile aduse IMM-urilor, 
turismului sau mediului de afaceri? 
5. La ce sumă s-au ridicat cheltuielile suportate de statul român pentru fiecare dintre vizitele oficiale întreprinse 
în următoarele ţări: Franţa, Marea Britanie, Germania, India, Serbia? 
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6. Care este nivelul cheltuielilor de protocol prognozate şi cheltuite în anul 2013 la Ministerul Economiei şi ce 
procent din acestea este atribuit departamentului condus de dumneavoastră? Care sunt rezultatele benefice aduse 
românilor? 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată do 
 
Adresată doamnei Maria Grapini, ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
 

Promovare şi sprijin pentru turismul din Suceava 
  

Doamnă Ministru, 
 Nordul Moldovei, în special obiectivele situate pe teritoriul judeţului Suceava, reprezintă fără nici un echivoc 
una dintre cele mai importante atracţii turistice din România. Peisajele turistice oferite de munţii Carpaţi, rezervaţiile 
naturale şi ariile protejate, nenumăratele mănăstiri, unele mai vechi de cinci secole, reprezintă obiective unice nu doar 
pentru România, ci pentru întreaga Europă, mare parte dintre acestea făcând parte din patrimoniul cultural mondial. 
 În perioada 2008-2012, din iniţiativă exclusiv privată, dar mai ales ca urmare a proiectelor implementate de 
Consiliul Judeţean Suceava, cu sprijinul Guvernului României, în zona mai sus amintită s-a dezvoltat o infrastructură 
turistică modernă, europeană, capabilă să satisfacă exigenţele turiştilor veniţi de pretutindeni. 
 Din nefericire, în ciuda acestor avantaje competitive extrem de importante, începând din primăvara anului 
2012 turismul sucevean suferă de o slabă promovare la nivel internaţional, lucru resimţit într-un număr progresiv mai 
redus al turiştilor străini şi chiar şi al celor români. 
 În condiţiile în care în ultimii doi ani de guvernare turismul nu a reprezentat o prioritate a guvernelor USL, 
iar la târgurile de turism România a fost extrem de slab reprezentată, vă rog să specificaţi, doamnă Ministru, dacă 
aveţi sau intenţionaţi să implementaţi o strategie de sprijin pentru activităţile economice din turismul românesc, în 
special pentru turismul sucevean.  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ioan Bălan 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Sprijin pentru producătorii de struguri şi de vin din Vrancea 
  

Domnule Ministru, 
 De aproximativ doi ani, producătorii de struguri şi vin din judeţul Vrancea sunt puternic afectaţi, atât de 
contracţia severă a cererii interne, cât şi de concurenţa neloială existentă pe piaţa internă şi puternic tolerată de 
autorităţile române. Astfel, tot mai mulţi producători sunt tentaţi să abandoneze producţia viti-vinicolă, deoarece 
producţia nu este valorificată corespunzător şi cea mai mare parte dintre aceştia înregistrează pierderi. 
 Având în vedere importanţa acestui domeniu de activitate pentru cetăţenii judeţului Vrancea şi pentru 
evoluţia Produsului Intern Brut, vă rog să precizaţi, domnule Ministru: 
- în ce mod intenţionaţi să sprijiniţi, mai ales pentru export, producătorii naţionali de struguri şi vin, în 
condiţiile în care celelalte state membre UE nu ezită să îşi sprijine direct şi indirect proprii producători; 
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- ce să măsuri de asanare a concurenţei pe piaţa internă aţi implementat sau doriţi să implementaţi, deoarece 
băuturile alcoolice contrafăcute sau dumpingul exercitat de importurile nefiscalizate de struguri şi vin îi pun în reală 
dificultate pe producătorii interni. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Situaţia celor 130 de  muncitori disponibilizaţi de la Combinatul Mechel Câmpia Turzii 
 
Domnule Ministru,  

 Începând de luni, 7 octombrie, peste 130 de angajaţi ai fostului Combinat Mechel Câmpia Turzii, îşi primesc 
preavizele de încetare a contractului de muncă. Deşi la Mechel Câmpia Turzii mai rămân circa 230 de persoane care 
aşteaptă depunerea de către administratorul judiciar a planului de reorganizare judiciară, în 5 decembrie, pentru a 
vedea care va fi viitorul combinatului, totuşi situaţia celor 130 de foşti angajaţi împreună cu familiile lor este 
dramatică.  
 Având în vedere situaţia acestor muncitori care vor rămâne fără un loc de muncă şi un venit începând de 
astăzi, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi care sunt soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru asigurarea 
unui trai de viaţă şi acestor 130 de muncitori rămaşi pe drumuri acum în prag de iarnă? 
 Solicit răspuns scris.    
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
Adresată domnului Robert Marius Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Ineficienţa ANP în a diminua infracţionalitate din penitenciare 
  

Domnule Ministru, 
 În ultimul an numărul infracţiunilor săvârşite de către persoanele private de libertate, chiar în mediul 
penitenaciar a crescut îngrijorător. Principalele infracţiuni săvârşite de către deţinuţi sunt legate de înşelăciuni 
realizate cu ajutorul telefoanelor mobile introduse fraudulos şi cu largul concurs al angajaţilor ANP în mediul 
penitenciar, de consumul şi traficul de droguri în mediul penitenciar, precum şi alte tipuri de infracţiuni tolerate de 
către lucrătorii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  
 Având în vedere această situaţie deosebită, vă rog să precizaţi, domnule Ministru, ce măsuri disciplinare aţi 
aplicat la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, mai ales, ce strategie intenţionaţi să implementaţi 
pentru ca persoanele private de libertate să nu mai poată săvârşi infracţiuni din detenţie. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Norma didactică din învăţământul universitar 
  

Domnule Ministru, 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, prevede la art. 287 alin. (2) că norma didactică se compune din: 
activităţi de predare şi de seminar, îndrumare de proiecte, îndrumarea elaborării tezelor de licenţă, masterat şi 
doctorat, activităţi de evaluare, tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice, participarea la comisii şi consilii 
de evaluare a învăţământului, precum şi alte activităţi. La alin. (12) al aceluiaşi articol, se precizează faptul că 
„norma didactică nu poate depăşi 16 ore convenţionale”. 
 În ciuda faptului că alin. (9) prevede expres cuatificarea, în ore convenţionale şi a activităţilor de la alin. (2) 
lit. c-j, metodologiile aprobate de senatele mai multor universităţi din România nu respectă această prevedere a Legii 
Educaţiei. 
 Astfel, tot mai multe cadre didactice din învăţământul universitar mi-au reclamat faptul că, în ultimul an, 
norma didactică a fost extinsă la 16 ore convenţionale, indiferent de funcţia didactică ocupată şi de limitele minime 
specifice acesteia. Mai mult, cele 16 ore convenţionale au fost alcătuite exclusiv în baza alin. (2) lit. a) şi b), 
activităţile cuprinse la alin. (2) lit. c-j fiind totuşi efectuate de aceştia, chiar dacă excedă norma didactică de 16 ore 
convenţionale. 
 Având în vedere aceste probleme sesizate de cadrele didactice din învăţământul superior, vă rog să precizaţi, 
domnule Ministru, dacă intenţionaţi să interveniţi pentru ca norma didactică din învăţământul superior să nu exceadă 
maximum prevăzut de Legea nr. 1/2011 şi să fie constituită din cuatificarea tuturor activităţilor prevăzute la art. 287 
alin. (2) lit. a) – j).  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Măsuri de înlăturare a evaziunii fiscale în sistemul vamal din România 
  

Domnule Ministru, 
 Datele furnizate de Ministerul de Finanţe, privind execuţia bugetară la 8 luni (perioada ianuarie – august 
2013) trag un semnal de alarmă asupra incapacităţii instituţionale de a colecta într-un mod eficient resursele bugetare. 
Astfel, după primele 8 luni ale anului, încasările sunt mai mici şi faţă de proiecţia bugetară, dar şi faţă de perioada 
similară a anului trecut. 
 În ciuda măsurilor de reorganizare a Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare, volumul onorării 
obligaţiilor fiscale nu vor înregistra sporul de venituri bugetare care să conducă România cât mai aproape de media 
europeană în privinţa ponderii acestora raportat la Produsul Intern Brut. 
 În aceste condiţii, vă rog să precizaţi, domnule Ministru, ce măsuri de înlăturare a evaziuni fiscale din 
sistemul vamal românesc intenţionaţi să implementaţi, în mod special în sistemul vamal portuar. Mai mult, vă rog să 
comunicaţi dacă aţi evaluat şi posibilitatea ca sistemul vamal românesc să poată fi, ca în cazul Bulgariei, externalizat. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
Data la care va intra în vigoare o nouă listă de medicamente compensate 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Noile tipuri de medicamente pot creşte considerabil sansa şi calitatea vieţii pacienţilor români, în special a 

celor cu boli cronice. Amânarea repetată de către autorităţile române în ceea ce priveşte avizarea acestor tipuri de 
medicamente şi molecule cu indicaţii terapeutice noi, nu face altceva decât să prelungească agonia bolnavilor cronici 
şi să amplifice impactul bolii asupra lor.  

Este cunoscut faptul că lista medicamentelor compensate pentru anumite afecţiuni sau boli cronice, nu a mai 
fost actualizată de cinci ani. În multe state, precum Belgia (392 zile), Suedia (206) sau Austria (88 zile), perioada 
dintre momentul aprobării unui medicament de către Agenţia Europeană a Medicamentului şi momentul în care 
acesta este prescris în regim compensat de către medici este, după cum putem observa, una foarte scurtă. În România, 
s-a ajuns la situaţia inacceptabilă ca acest interval să dureze aproape 2000 de zile. 

Consider că această situaţie nu mai poate trena la infinit, deoarece atunci când vorbim de vieţi omeneşti, 
unele decizii trebuie luate în regim de urgenţă şi nu suportă amânări repetate, aşa cum aţi procedat Dumneavoastră în 
acest caz.  

Dat fiind faptul că multe dintre medicamentele care trebuie introduse în lista de compensate sunt pentru 
cancer, diabet, hipertensiune arterială, leucemii, boli psihice sau hepatite virale, vă rog, Domnule Ministru, să îmi 
comunicaţi data la care noua listă de medicamente compensate va intra în vigoare. 
Solicit răspuns în scris şi oral. 
 

Deputat 
Camelia-Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Măsurile concrete avute în vedere de Ministerul Educaţiei Naţionale în privinţa transportului şcolar 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
 Vă supun atenţiei o problemă care nu şi-a găsit rezolvarea până în prezent, deşi transportul şcolar vizează în 
mod direct siguranţa elevilor. Nu puţine sunt situaţiile în care viaţa elevilor este pusă în pericol.  

Numărul scăzut sau chiar lipsa microbuzelor din multe zone rurale conduce la situaţii regretabile. Pe de o 
parte, îi determină pe elevi să apeleze la alte mijloace de transport public în comun care, pentru a-şi spori 
considerabil veniturile, uită de regulile minime de siguranţă a călătorilor, astfel că depăşesc cu mult capacitatea 
mijloacelor de transport public.  

Această situaţie este întâlnită chiar şi acolo unde există microbuze şcolare. Elevii sunt efectiv înghesuiţi în 
microbuzele şcolare, depăşindu-se capacitatea acestora chiar şi cu 50%. Este inadmisibil şi lipsit de responsabilitate 
să îngrămădeşti zilnic 30 de elevi într-un microbuz şcolar de numai 16 locuri.   

 
Identificarea tuturor cauzelor care periclitează  viaţa şi sănătatea elevilor, dar şi soluţionarea rapidă a acestor 

situaţii, ar trebui să fie o preocupare constantă pentru Dumneavoastră şi să reprezinte o prioritate pentru Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

Pe de altă parte, întârzierea decontării transportului şcolar generează o serie de probleme care afectează în 
mod negativ buna desfăşurare a procesului educativ. 
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Ţinând seama de cele prezentate mai sus, vă rog, Domnule Ministru, să îmi comunicaţi care este viziunea 
Ministerului Educaţiei Naţionale cu privire la îmbunătăţirea reţelei de transport şcolar din România şi ce 
măsuri concrete veţi întreprinde în acest sens. 
Solicit răspuns în scris şi oral. 
 

Deputat 
Camelia-Margareta Bogdănici 

 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia spitalelor 
 
Domnule Ministru,  
O serie de unităţi spitaliceşti precum Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă – SMURD, Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă pentru 
Copii, datorită acumulării unor datorii restante au depus cereri de sprijin financiar la municipalitatea clujeană pentru 
efectuarea unor lucrări de reparaţii şi achiziţii de aparatură medicală de maximă urgenţă dar şi pentru plata unor 
datorii restante. Toate acestea sunt necesare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii medicale precum şi 
pentru evitarea intrării în incapapcitate de plată. Având în vedere faptul că municipalitatea nu va putea putea plati în 
permanenţă datoriile şi dotarea unităţilor sanitare, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarea 
întrebare: 
 Care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi pentru evitarea unor situaţii similare de imposibilitate de 
plata a datoriilor restate de la unitaţile sanitare? Aveţi în plan o evaluare la nivel naţional a tot ceea ce semnifică 
dotările tehnice  şi nevoile stingente din spitale? 
Solicit răspuns scris.    
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 

Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 

 
Atragerea fondurilor europene 

Domnule Ministru,  
 Ca urmare a recentelor evaluări, s-a evidenţiat faptul că România se afla pe ultimul loc în ceea ce priveşte 
absorbţia fondurilor  europene. România este pe ultimul loc şi în ce priveşte rata de contractare 70 %, în comparaţie 
cu o rată medie de 83% a celor 10 ţări din zona central-est europeană. Perioada luată în calcul a fost 2007-2012, iar 
performerele sunt două ţări baltice, Estonia şi Lituania, care au o rată a plătilor de 59%. Este cunoscut faptul că 
absorbţia fondurilor europene este  puternic afectată de factori precum capacitatea administrativă limitată a 
structurilor responsabile cu gestionarea fondurilor a procedurile anevoioase de achizitii  precum şi a birocraţiei 
execesive dar aceste aspecte sunt întâlnite în majoritatea ţărilor şi cu toate acestea rata  de atragere a fondurilor 
europene este mult peste ţara noastră.  
 Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule ministru, să îmi explicaţi care este strategia  pe care o 
aveţi în vedere pentru atragerea a cât mai multe fonduri europene atât de necesare modernizării şi dezvoltării 
României? 
Solicit răspuns scris.     
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Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură  
 

Stoparea jafului din pădurile ţării 
 
Doamna  Ministru,  

 Este binecunoscut faptul că, pădurile din România au fost în mod sistematic devastate şi distruse de 
defrisările ilegale. În momentul actual, ministerul pe care dumneavoatră îl coordonaţi pregăteşte un Nou Cod Silvic.  
 Având în vedere cele menţionate, vă rog, doamna ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:  
 Care sunt noutăţile cu care vine Noul Cod Silvic? 
 Există prevederi, şi care sunt acestea, pentru a preîntâmpina jaful sistematic la care sunt supuse pădurile din 
ţara noastră? 
Solicit răspuns scris.   
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

                                                  

Adresată domnului Dan Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii 
Străine 
 

Scăderea investiţiilor străine 
 
Domnule Ministru,  
Potrivit unui studiu realizat de Banca Naţională a României, în primele 8 luni ale acestui an, investiţiile 

directe ale străinilor din România au scăzut cu peste 35%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel că, 
pierderile suferite până în prezent în privinţa participaţiilor de capital au fost estimate la peste 779 de milioane de 
euro, ramura economică unde s-a realizat cel mai mare profit fiind în industria prelucrătoare.  
 Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule ministru, să îmi explicaţi care este motivul pentru care 
ţara noastră a înregistrat pierderi atât de mari în domeniul investiţiilor străine? 
 Există o strategie a ministerului pe care îl coordonaţi, de atragere de investitori străini, şi dacă da, consideraţi 
că această strategie este funcţională? 
  
Solicit răspuns scris.    
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Scăderea TVA-ului la carne 
 
Domnule Ministru,  
Este binecunoscut faptul că, evaziunea în sectorul cărnii depăşeşte 230 de milioane de euro anual, ceea ce 

duce automat la imposibilitatea încasării contribuţiilor financiare la bugetul naţional.  
Având în vedere cele menţionate dar şi numeroasele zvonuri cu privire la posibilitatea scăderii TVA-ului la 

carne la 9%, vă rog domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări? 
 Are în plan ministerul pe care îl coordonaţi reducerea TVA-ului la carne? 
 S-a făcut un studiu la nivelul ministerului pe care îl coordonaţi, cu privire la impactul produs de scăderea 
TVA în sectorul cărnii? 
 Solicit răspuns scris.      
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

      

Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Noul impozit pe proprietate 
Domnule Ministru,  
Potrivit unor zvonuri apărute în presă, se vehiculează faptul că noul sistem de impozitare a proprietăţilor, în 

funcţie de destinaţie, ar putea fi aplicat începând cu data de 1 ianuarie 2014. Astfel că, impozitarea proprietăţilor va 
avea automat un preţ mai mare decât cel impus pentru anul curent.  

Având în vedere cele menţionate, vă rog domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări? 
 Care este procentul cu care va creşte tariful de impozitare a proprietăţilor? 
 Care este data până la care contribuabilii îşi vor putea depune noile declaraţii privind impozitul pe 
proprietăţi? 
Solicit răspuns scris.            
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

   
 

Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
                                      

Datorii de care nu ştii 
 
Domnule Ministru,  
Ca urmare a audienţelor susţinute la cabinetul meu parlamentar, s-au prezentat mai mulţi cetăţeni care mi-au 

adus la cunoştinţă faptul că au statut de acţionari la SIF-uri care au repartizat dividente şi pentru acest lucru s-au trezit 
cu datorii la Casa de Asigurări de Sănătate. Paradoxal este că petenţii nu au ştiut că acesta plăţi către CAS trebuie 
efectuate mai ales că nimeni nu le-a adus la cunoştinţă că sunt acţionari ai SIF-urilor prin programul de privatizare în 
masă. Valoarea acestor acţiuni este una extrem de scăzută însă, cu toate acestea, acţionarii au de achitat taxele către 
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stat, indiferent dacă şi-au încasat sau nu dividendele. Astfel că, un acţionar trebuie să achite 44 de lei pentru acţiuni 
de 5 lei, ceea ce este total absurd.  

Având în vedere cele menţionate, vă rog domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări? 
 Care sunt măsurile pe care ministerul pe care îl coordonaţi le va lua, astfel încât aceste neconcordanţe să fie 
soluţionate? 
Solicit răspuns scris.     
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

   
                              

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

Posibilitatea reintroducerii contractului colectiv de muncă 
 
Doamna  Ministru,  
Odată cu dispariţia contractului colectiv de muncă la nivel naţional, a fost eliminată grila minimă de 

salarizare, prin care salariul unui angajat cu studii superioare trebuie să fie cel puţin dublul salariului minim pe 
economie. Astfel că, prin dispariţia acestui tip de contract, drepturile şi interesele salariaţilor români nu mai sunt atât 
de protejate ci, dimpotrivă, sunt vitregite.  

Având în vedere cele menţionate, vă rog, doamna ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:  
 Există posibilitatea reintroducerii contractului colectiv de muncă? 
 În caz contrar, care sunt măsurile pe care ministerul pe care dumneavoastră îl coordonaţi, astfel încât 
angajaţilor cu studii superioare să li se respecte dreptul salarial? 
Solicit răspuns scris.  
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
 

                                                

Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Codul Insolvenţei sau Codul Legal al Falimentului 
Domnule Ministru,  
Potrivit Casei de Insolvenţă Transilvania, Noul Cod al Insolvenţei nu semnifică altceva decât falimentarea 

unor sute de companii mijlocii şi mari, pentru care reorganizarea nu poate dura doar un an iar măsurile prevăzute în 
Cod vor destabiliza mediul de afaceri, în loc să îi ofere o mână de ajutor.  

Având în vedere cele menţionate, vă rog domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări? 
 Aveţi în vedere iniţierea unui dialog cu experţi şi companii, astfel încât noul Cod al Insolvenţei să fie o lege 
care să stabilizeze şi să sprijine mediul de afaceri şi nu să le ducă la faliment iar economia României să fie ucisă? 
Solicit răspuns scris.   
 

Deputat 
Adrian Gurzău 
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*** 
 

                                                   

Adresată doamnei Maria Grapini, ministru delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism  
 

Noul impozit forfetar 
 
Doamna  Ministru,  
Potrivit unui proiect de lege, persoanele juridice din România care au firme în domeniul întreţinerii şi 

reparaţiilor auto, în industria hotelieră, restaurante şi baruri sau în industria alimentară, vor plăti începând cu data de 
1 ianuarie 2014 un impozit forfetar.  

Având în vedere cele menţionate, vă rog, doamna ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:  
 Ce semnifică acest impozit forfetar şi care sunt criteriile pe care o societate trebuie să le îndeplinească pentru 
a achita acest impozit forfetar? 
 Aveţi în plan extinderea acestui impozit şi la societăţile cu alte obiecte de activitate? 
 
Solicit răspuns scris.       
 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Educaţia privind mediul şi dezvoltarea durabilă 
 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 
 

În iulie 2013, la Abidjan (Coasta de Fildeş), Adunarea Parlamentară a Francofoniei a adoptat Rezoluţia 
asupra educaţiei în spiritul protecţiei mediului şi al dezvoltării durabile (EEDD). Rezoluţia încurajează şefii de stat şi 
de guvern, miniştrii, parlamentarii să dezvolte politici, programe şi practici inovatoare în educaţia pentru dezvoltare 
durabilă. Documentul precizează un set de măsuri menite să asigure formarea adecvată a profesorilor în acest 
domeniu. Concret, aceasta a propus şi integrarea EEDD în toate programele şcolare, de la învăţământul primar şi 
până la cel universitar. 

Participând la lucrările Comisiei de educaţie, comunicare şi afaceri culturale din cadrul Adunării 
Parlamentare a Francofoniei (APF) – Abidjan, iulie 2013 – vreau să Vă asigur, Stimate Domnule Ministru, că 
Romania a susţinut problematica educaţiei privind dezvoltarea durabilă, iar concluzia a fost că integrarea în procesul 
de predare şi învăţare a conceptului de dezvoltare durabilă va avea efecte pozitive privind schimbările climatice, 
prevenirea dezastrelor, biodiversitatea, dar şi în ceea ce priveşte reducerea sărăciei, consumul sustenabil, egalitatea de 
gen, diversitatea culturală, drepturile copilului, pace, dezarmare, respect şi înţelegere a diferitelor culturi. 
 

Ca urmare a Planului strategic aprobat de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 2005, sub numele de 
"Deceniul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă 2005-2014", diverşi miniştri ai Educaţiei din ţările francofone, au 
adoptat deja documente care pledează pentru a integra dezvoltarea durabilă în disciplinele şcolare existente, pentru a 
sprijini toate iniţiativele locale care vizează dezvoltarea durabilă în scopul economisirii consumului de energie şi de 
apă în şcoli sau a încurajării utilizării de surse alternative de energie. 
 

Prin urmare, Vă întreb, Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, dacă  luaţi în considerare posibilitatea ca 
România să se angajeze ferm în sensul principiilor EEDD prin programe care să vizeze educaţia în ceea ce priveşte 
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dezvoltarea durabilă, având în vedere şi faptul că va exista un plan de finanţare aferent, axele majore ale programului 
de patru ani fiind validate la Summit-ul Francofoniei care se va desfăşura la Dakar în 2014. 

Rog primirea unui răspuns în scris şi oral. 
 

Deputat 
Sanda Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Adresată domnului  Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Nimicirea microîntreprinderilor prin aplicarea impozitului forfetar 
 
Domnule ministru, 
 

Prin aplicarea impozitului forfetar începând cu 1 ianuarie 2014 - impozit  care ţine seama de rangul 
localităţii, zonă, suprafaţă sau coeficient de sezonalitate - sustineţi că se doreşte impunerea unei discipline financiare. 
Totuşi introducerea acestui impozit a stârnit nemulţumirea micilor întreprinzători, întrucât este un impozit pe care 
unii contribuabili vor fi nevoiţi să-l achite peste profitul înregistrat sau, de asemenea, să plătească impozit fix în 
perioade în care nu înregistreaza profit.  

În domeniile vizate de proiectul privind impozitul forfetar evaziunea fiscală se află la un nivel ridicat. 
Existenţa în piaţă a unor contribuabili care fac evaziune determină o atingere gravă mediului concurenţial şi afectează 
negativ acele afaceri care se desfăşoară în deplină legalitate. Guvernul susţine că a urmărit să găsească o formulă prin 
care să limiteze acest fenomen şi să crească încasările la bugetul statului. 

Impozitul forfetar, prin care se înlocuieşte cota de 16% pe profit sau de 3% pe cifra de afaceri cu o sumă fixă, 
a fost introdus, spuneţi dumneavoastră, pentru a reduce evaziunea fiscală, deoarece acesta se va plăti indiferent de 
ceea ce se declară, profit sau pierdere. 
În aceste condiţii, vă rugăm, domnule ministru , să ne precizaţi: 
- Care va fi impactul pozitiv asupra bugetului de stat al aplicării acestui impozit în contrapondere cu 
impactul negativ asupra micilor întreprinzători?  
- Cu cât va creşte bugetul anului 2014 prin aplicarea acestei măsuri? 
- Care vor fi pierderile generate de posibilele practici de evaziune fiscală încurajate de această lege? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cezar Preda 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 Declaraţii politice 

 
Independenţa Justiţiei 

 
Realitatea ultimelor zile, cea in care cetatenii protestează în ţară cerând independenţa justiţiei, ar trebui să reprezinte 
un semnal de alarmă pentru clasa politică. Acestea demonstrează faptul că există şi la nivelul populaţiei o percepţie 
conform căreia justiţia nu reprezintă “arta binelui şi a echităţii” (Jus est ars boni et aequi), principiul fundamental al 
dreptului roman, ce stă la baza sistemului judiciar.  
Diminuarea încrederii cetăţeanului în justiţie reprezintă un grav prejudiciu adus statului de drept. Justiţia nu trebuie 
să se transforme într-un instrument utilizat de politicieni în preajma campaniilor electorale sau în timpul acestora, ci 
trebuie să reflecte echidistanţă, echilibru şi decizii juste.  
Pentru ca România să devină o ţară cu adevarat integrată în Uniunea Europeană, justiţia are nevoie de libertate, nu de 
presiuni şi de comenzi politice. Justiţia trebuie să reprezinte unul dintre pilonii de rezistenţă ai statului de drept şi nu 
un mijloc de a atinge anumite ţinte politice prin metode situate în afara sferei legalităţii sau a moralităţii. Sunt 
binecunoscute deficienţele cu care se confruntă sistemul judiciar însă, redarea demnităţii acestuia trebuie să constituie 
un proiect pentru fiecare politician, indiferent de orientarea sa politică.  
Reforma juridică ar trebui să înceapă cu un lucru esenţial: absenţa politicului în actul de justiţie. Un sistem de justiţie 
independent şi eficient ar trebui să fie ferit de atacuri politice directe sau indirecte. Atâta timp cât factorii de decizie 
politică îşi manifestă public opiniile referitoare la cum ar trebui justiţia sa soluţioneze anumite dosare sau, prin 
intermediul presei, apreciază pozitiv/blamează modul în care altele au fost soluţionate, justiţia românească nu va fi 
una compatibilă cu cea din ţările membre ale Uniunii Europene. Aceste derapaje pun în pericol independenţa justiţiei 
şi aduc un grav prejudiciu principiului separaţiei puterilor în stat.  
Prin urmare, pledez pentru o separare reală a puterilor în stat, ca premisă necesară unei reformări reale ale acestuia.  
 

Deputat 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
 
Stimati colegi, 
Doamnelor si domnilor, 
 
Ziua Nationala a Holocaustului, comemorata anual la data de 9 octombrie, este momentul care marcheaza inceputul 
deportarii, in 1942, de catre autoritatile antonesciene a peste 250.000 de evrei in Transnistria.  
Holocaustul este– in ciuda unor incercari stangace, neinspirate sau, dupa caz, inepte, de a-l nega din ratiuni 
“patriotice” – un moment grav din istoria nationala. El a avut loc, este un fapt documentat, o realitate efectiva – si 
incercarea de a muta discutia din istoriografia pura in zona edulcorarilor morale nu schimba realitatea si nu ne face 
cumva mai buni sau maidrepti. Fiecare raspunde pentru faptele sale: inclusive Antonescu, inclusiv Romania. Avem 
ca romani datoria si responsabilitatea de a ne reaminti periodic trecutul si de a ni-l asuma in forma sa integrala, 
necosmetizata, chiar daca – sau tocmai pentru ca – el are si momente neonorante. Discriminarile la care comunitatea 
evreiasca a fost supusa in cateva momente istorice grave si speciale nu pot fi uitate sau iertate doar pentru ca in 
general – intr-o realitate chiar seculara – relatia romanilor cu poporul evreu a fost una exceptionala.  
In baza mandatului meu de parlamentar ales inclusiv de cetatenii israelieni proveniti din Romania incerc, pe de o 
parte, sa le apar interesele prezente, iar pe de alta parte sa potentez relatiile istorice, culturale si spirituale dintre cele 
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doua tari. Si trebuie spus astazi, in Ziua Nationala a Holocaustului, ca avem multe de facut pentru a recupera si cinsti 
memoria evreilor pieriti in dezlantuirea fascista din secolul XX. 
Trebuie sa promovam mostenirea comunitatii evreiesti din Romania – monumente, sinagogi, cimitire – cat si 
contributia istorica a evreilor romani la edificarea statului Israel si la aparitia si clarificarea miscarii sioniste.  
Putem cu totii – Guvern, Parlament, autoritati locale – sa facem mai mult, de pilda, pentru cimitirele evreiesti din 
Romania, la care comunitatea din Israel este atat de sensibila. In Romania exista 826 de cimitire evreiesti. Dintre 
acestea multe sunt in paragina sau sufera de diverse forme de vandalism. Unele cimitire evreiesti au devenit gropi de 
gunoi si de lesuri de animale, in perimetrul altora pasc animale, o parte dintre ele se folosesc cateren agricol pentru 
cultivarea de legume, iar de la alta parte gardurile si pietrele funerare au fost furate si folosite la constructia caselor. 
Si toate acestea in conditiile in care majoritatea cimitirelor sunt monumente istorice, avand o vechime de 150 – 200 
de ani. 
In plus, cred ca trebuie sa vorbim mai des despre momente importante precum infiintarea comunitatii Rosh Pinna – 
un mic precursor al statului Israel – in 21 iulie 1882 de catre evreii din Moinesti. Ma gandesc si la importanta 
Congresului Sionist de la Focsani, ce a avut loc in zilele 30-31 decembrie 1881, atunci cand sub conducerea lui 
Samuel Pinelesdin Galati s-a discutat in premiera despre colonizare si s-a intonat,pentru prima data, imnul “Hatikva”.  
Ar fi cea mai fecunda reculegere pe care o putem oferi in amintirea Holocaustului: sa scoatem din uitare ori ignoranta 
aceste valori si urme ale trecerii, in amintirea celor peste 250.000 de evrei deportati aici in timpul celui de-al doilea 
razboi mondial. 
 
  

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raeţchi 

 
*** 

 
 

Să ajutăm persoanele cu dizabilităţi psihosenzoriale să se integreze în societate! 
 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 
Declaraţia mea politică de astăzi se doreşte a fi un apel public la adresa statului de a acorda o mai mare atenţie şi 
preocupare persoanelor cu dizabilităţi psihosenzoriale, în speţă surdo-muţii. Aceşti oameni, aflaţi într-un număr poate 
prea neînsemnat din punctul de vedere al receptivităţii şi implicării electorale, ar trebui să constituie o prioritate 
pentru Guvernul României. Nu de puţine ori, reprezentanţii acestei minorităţi a persoanelor cu dizabilităţi s-au plâns, 
pe bună dreptate, că ar fi discriminaţi faţă de alte categorii de oameni cu probleme din ţară. Consider că nu putem 
minimaliza categoria românilor surdo-muţi, deoarece numărul acestora depăşea, la un ultim inventar, 23.000 de 
persoane. 
Un exemplu de probleme întâmpinate de aceşti oameni este imposibilitatea persoanele surdo-mute de a accesa 
serviciul de urgenţă 112, cu excepţia extrem de rarelor ocazii în care aceştia deţin un videotelefon în sistem 3G. Este 
evident că nu toate persoanele cu dizabilităţi de acest tip îşi pot permite achiziţionarea unui videotelefon, iar statul 
român trebuie să identifice urgent soluţii de finanţare, eventual prin accesarea de fonduri europene, printr-o axă 
specială destinată acestot oameni nedreptăţiţi. Astfel, persoanele cu dizabilităţi, în special auditive, sunt în real 
pericol atunci când au nevoie de ajutor imediat, respectiv probleme medicale, sociale, sau, Doamne-fereşte, un 
cutremur. Mă refer la afecţiuni sau boli care reclamă chemarea unui serviciu de ambulanţă, iar ulterior internarea în 
spital, precum şi de alte nevoi sociale, cum ar fi întocmirea unei procuri notariale, un contract de vânzare-cumpărare, 
sau diferite alte acte administrative, etc.  
Din informaţiile existente se pare că statul român nu are nici un angajat ca interpret în limbajul mimico-gestual, care 
să îi ajute pe aceşti oameni cu nevoi speciale, nici la nivel central, nici la nivelul primăriilor. De altfel, relaţia 
funcţionar - persoane cu dizabilităţi este destul de defectuoasă în prezent în România, iar autorităţile continuă să-i 
trateze cu o oarecare indiferenţă aceste persoane cu probleme reale. O soluţie de luat în calcul este demararea unor 
proiecte cu finanţare europeană, sau chiar din bugetul de stat, dedicate persoanelor cu deficienţe de auz şi de vorbire. 
O altă soluţie ar fi menţinerea prevederilor iniţiale ale OUG nr. 17/2012, care stabilea acordarea de catre Compania 
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Nationala „Loteria Româna” S.A. a sumei de 0,4% din profitul net pentru acordarea unor tichete valorice pentru 
achizitionarea publicatiilor unor anumite categorii ale populaţiei, între care şi surdo-muţilor. 
Pe lângă lipsa acestor interpreţi, persoanele surdo-mute se confruntă şi cu insuficienţa indemnizaţiei lunare de 
handicap, care nu a mai fost actualizată de patru ani. Oamenii sunt nemulţumiţi de numărul mare al persoanelor care 
primesc ajutoare sociale, fiind încadrate în gradul de handicap, în timp ce ei beneficiază de foarte puţine drepturi, cu 
toate că au un handicap real. De asemenea, în lipsa alocării sumelor de bani necesare, nu pot fi tipărite cărţi şi 
manuale în sistemul Braille sau nu pot fi produse cărţile audio pentru nevăzători. 
Am făcut un apel public ministrului Muncii să rezolve cât mai urgent doleanţele acestor oameni. Cred că trebuie să 
devenim un stat european şi din acest punct de vedere, respectiv al respectului pentru persoanele cu diverse 
dizabilităţi, chiar şi dintre cele mai rare. De fapt, vom da dovadă de respect tocmai prin oferirea acelor drepturi pe 
care le au toţi cetăţenii europeni aflaţi în astfel de situaţii nedorite. Persoanele cu dizabilităţi psihosenzoriale au 
nevoie de intervenţia Guvernului, până nu va fi prea târziu… 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 

Limitarea mandatelor aleşilor, un pas mare pentru însănătoşirea politicii româneşti! 
  
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
  
Pledoaria mea de astăzi atinge un capitol sensibil în contextul politic actual, cel al mandatelor politicienilor aleşi prin 
vot liber şi democratic în România. Este un subiect delicat, pretabil la a declanşa o dezbatere publică serioasă, ce ar 
avea drept scop principal însănătoşirea clasei politice româneşti în genere. În opinia mea, mandatele parlamentarilor, 
precum şi ale primarilor şi preşedinţilor Consiliilor Judeţene, trebuie limitate la maximum trei mandate consecutive. 
Este o propunere pe care doresc, ca în perioada următoare să o înaintez public inclusiv Comisiei comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative de revizuire a Constituţiei României. Cu 
permisiunea domniilor voastre, în cele de urmează voi explica iniţiativa de faţă. 
Acest demers ar putea fi catalogat ca fiind anticonstituţional dar, este arhicunoscut faptul că  încrederea populaţiei 
României în puterea legislativă, mai exact în Parlament, cunoaşte an de an o descreştere îngrijorătoare. Această 
realitate, asumată până la urmă de către toţi decidenţii politici, indiferent de formaţiunile politice de provenienţă, 
trebuie să genereze identificarea unor noi variante de abordare a legilor electorale. Adoptarea unei variante mai 
flexibile pentru alegerea senatorilor, deputaţilor, primarilor şi preşedinţilor Consiliilor Judeţene ar avea un dublu rol 
binefăcător. Un prim avantaj ar fi acela că modificarea legilor electorale, respectiv cele ale alegerilor parlamentare şi 
locale, ar avea ca efect redarea simpatiei şi creşterea încrederii românilor în Parlament şi în celelalte instituţii 
beneficiare de aleşi politici ai comunităţilor. Un al doilea motiv  al pledoariei mele pro limitarea numărului de 
mandate ar fi, fără doar şi poate, îmbunătăţirea calitativă a eşichierului politic autohton, intinerirea clasei politice şi, 
implicit, modernizarea instituţiilor a căror activitate este guvernată politic. După cum s-a observat, ultima modificare 
a alegerilor parlamentare, care a consfinţit trecerea la votul uninominal, s-a concretizat în acest mandat în majorarea 
nejustificată a numărului de parlamentari, fapt care a dus la creşterea cheltuielilor statului, dar şi la accentuarea 
neîncrederii românilor în  Parlament,adică în puterea legislativ.  
Nu în ultimul rând, există  şi un argument extrem de pragmatic şi corect politic pentru care susţin limitarea 
mandatelor parlamentarilor şi a celorlalţi aleşi la maxim trei, consecutive exercitate . Este vorba de conştinţa lucrului 
bine făcut! Consider că un parlamentar, primar sau preşedinte de Consiliu Judeţean are suficient timp în 12 ani să 
arate de ce este în stare din punct de vedere politic, managerial şi administrativ. Aceşti 12 ani sunt chiar mulţi pentru 
un om politic care vrea să facă lucruri bune pentru comunitatea sa, indiferent în ce funcţie a fost ales! Adoptând o 
astfel de modificare, vom elimina din start „instituţia politicienilor aleşi pe viaţă”, fie că este vorba de primari, 
preşedinţi ai CJ sau parlamentari, care ar putea fi votaţi la nesfârşit, o dată la patru ani, chiar dacă de cele mai multe 
ori nu au făcut mai nimic,  pentru oameni. Cu tot respectul, există parlamentari care au vechime din 1990, dar în 23 
de ani nu au făcut nici o propunere legislativă, nici un amendament, într-un cuvânt încă nu au învăţat să fie 
parlamentari! La acest capitol ar fi de amintit inclusiv actualul preşedinte al ţării, care într-un mandat şi jumătate de 
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deputat, nu a avut nici o realizare notabilă…Acelaşi lucru se poate spune şi despre mulţi primari din România, 
precum şi preşedinţi de Consilii Judeţene, care, beneficiind de conjuncturi favorabile  sau de susţinere politică şi 
financiară de moment, bifează mandatele succesive în ciuda unor nerealizări vizibile.  
  
Doamnelor şi domnilor,  
  
În accepţiunea mea, nu putem să tolerăm la nesfârşit o stare de fapt dăunătoare bunului mers al societăţii, care 
include şi factorul politic. Modernizarea României trebuie făcută cu responsabilitate şi în toate domeniile, inclusiv în 
mult-hulita clasă politică. Elocvent în acest sens este un recent sondaj de opinie, care plasează pompierii, Armata, 
Biserica şi NATO în topul încrederii românilor, în timp ce instituţiile politice ocupă ultimele locuri, Guvernul şi 
Preşedinţia aflându-se la egalitate cu o cota de încredere de 26 la sută, în timp ce Parlamentul, cu 18 la sută, şi 
partidele politice, cu 13 la sută, sunt pe ultimele locuri. Dacă nu vom modifica cu celeritate legile electorale, 
procentul, oricum poate prea mare faţă de adevărata adversitate a populaţiei vis-a-vis de clasa politică, va continua să 
scadă vertiginos, iar efectele vor fi catastrofale, cel puţin în ceea ce priveşte prezenţa la viitoarele alegeri. 
Limitarea mandatelor senatorilor şi deputaţilor poate fi legiferată prin modificarea Constitiţiei României, după 
modelul preşedintelui României. Astfel, legea fundamentală prevede la Capitolul II, Preşedintele României, art. 81, 
alineatul (4), că „Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două 
mandate. Acestea pot fi şi succesive.” Pentru primari şi preşedinţii Consiliilor Judeţene este nevoie tot de modificarea 
Constituţiei în sensul limitării mandatelor, mai ales că s-a creat deja o disfuncţionalitate prin ultima modificare a legii 
alegerilor locale, prin introducerea prevederii ca primarii să fie aleşi din primul tur de scrutin. 
Consider că România are nevoie de o altă faţă a abordării politice, inclusiv de creşterea rolului autorităţilor alese şi 
îmbunătăţirea climatului democratic de dezbatere. Propunerea mea vine tocmai în această idee, pentru că, după cum 
bine spunea preşedintele american Roosevelt, „Faceţi ceva şi, dacă nu merge, încercaţi altceva”! 
  

 
Deputat 

Constantin Avram 
 

*** 
 
 
 

CODUL INSOLVENŢEI,  - trebuie să fie colacul de salvare şi redresare al firmelor, nu prima treaptă spre 
faliment! 

 
Ordonanţa de Urgenţă 91/2013, promovată de Guvernul României şi care ar trebui să redefinească condiţiile în care o 
companie se poate salva de la faliment şi să redevină un contributor constant la bugetul de stat, a reuşit numai să 
stârnească foarte multe controverse pe tema insolvenţei şi să    recontureze problemele mult mai grave ce privesc 
economia românească sau ceea ce a mai rămas din ea! De la început doresc să arăt că în Europa, la momentul de 
faţă(din câte informaţii  am reuşit să adun), nu există un COD AL INSOLVENŢEI! Intenţia bună a Guvernului, de a 
stopa cât de cât declararea intrării în insolvenţă a unei firme rău platnice prin micşorarea termenului procedurii de la 
3 ani la un 1 an, de la adoptarea unui plan de reorganizare, s-a transformat, sau se poate transforma într-o adevărată 
ghilotină pentru firmele care au solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă, ca urmare a prezenţei în circuitul 
economic a   unor „ţepari” care nu au plătit către solicitant c/v facturilor pentru materialele comandate sau serviciile 
prestate. Ce vină are o firmă care are plătite toate datoriile la stat, sau la furnizori,  că  într-un anume moment o alta 
„o ţepuieşte” neplătind datoriile care conduc cealaltă firmă către insolvenţă sau faliment? La aceste firme nu se 
gandeşte nimeni,  câtă vreme această lege nu este gândită şi făcută pentru toţi operatorii economici din piaţă!!  
Opinez că firmele de consultanţă pe  insolvenţă care au conceput acest Cod, lucrând efectiv cu băncile, (bănci care 
numesc  direct sau indirect administratori în diverse proceduri de insolvenţă), au propus măsuri care în ultimă 
instanţă avantajează net şi clar instituţiile bancare în raport cu debitorii care au cerut deschiderea proceduri de 
insolvenţă! Este drept că o lege trebuie să aibă caracter de universalitate dacă ţinem cont de noul context economico-
social mondial, dar nu putem să trecem cu vederea realităţile economice în care trăim, iar acestea sunt în mod evident 
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controlate de sistemul bancar şi de aceea legiuitorul trebuie să ţină cont de realitate iar norma juridică să nu rămână 
doar cu un caracter ideal şi ruptă complet de contextual social. 
Codul insolvenţei aşa cum a fost propus în ordonanţă, insinuează interse ce nu au legătură cu contextul naţional şi 
este clar că a fost influenţat de reprezentanţii din Asociaţia Română a Băncilor şi la propunerea Băncii Mondiale 
întrucât prevederile codului propus are rolul de a maximiza profitul băncilor în detrimentul celorlalţi creditori şi 
culmea în detrimentul statului român!! Evident mă refer aici la perioada derulării procedurii de insolvenţă şi pentru 
motivaţie arăt că prin actul normativ propus, DOBÂNDA - care este o creanţă nescadentă  - devine o creanţă curentă, 
astfel încât nici un contract incheiat cu debitorul nu poate fi denunţat pentru clauza de insolvenţă, cu excepţia 
contractelor încheiate cu Banca!! Cu alte cuvinte, nici un creditor nu poate executa bunurile debitorului aflat în 
procedură de insolvenţă cu excepţia băncilor…!! Iată că la prima lectură a actului normativ, Planul de Reorganizare 
nu ar funcţiona decât cu buna voinţa băncilor, care şi-ar putea propune să mai stoarcă dintr-o societate comercială, 
“muribundă” o cât de mică dobândă…de parcă cele patru niveluri de garantare impuse de bănci (ipotecă, fidejusiune, 
FNGCIMM  sau analizarea în nume propriu) nu ar fi îndeajuns!! Se naşte aici riscul ca acestui dezechilibru, aceastei  
lipse de simetrie juridică, să i se răspundă cu alt dezechilibru major! Şi toate la un loc ar conduce inevitabil la 
ingenunchierea economiei româniei, sau ce a mai rămas din ea, că oricum în mare parte NU NE MAI APARŢINE!! 
Problema neacceptată de sistemul bancar, de altfel cea mai simplă, este ordinea de prioritate în care debitorul trebuie 
să facă plăţile! Mă întreb dacă nu ar fi mai bine ca, creanţa bugetară să aibă prioritate la plată chiar în condiţiile când 
bunul debitorului este garantat la bancă (când bunul garantat este valorificat)?! 
Şi dacă suntem mai atenţi, am constata că banca ar fi astfel obligată în mod real, să sprijine debitorul să funcţioneze 
în continuare, din dorinţa de recuperare a creanţelor dar şi pentru că timpul de reorganizare în Marea Britanie sau 
S.U.A este nelimitat iar în Republica Franceză reorganizarea unei societăţi comerciale poate dura şi zece ani.  
Propunerea unui an pentru perioada de reorganizare, nu face altceva decât să anuleze toate şansele de reorganizare a 
agentului economic, câtă vreme banca, calculează dobânzi în timpul  derulării procedurii sau îi poate executa 
conturile. Această portiţă de acţiune a băncilor poate produce profit numai băncilor şi firmelor de leasing. Şi dacă 
instituţiile bancare îşi păstrează priorităţile consacrate de garanţii, acest fapt nu poate fi considerat un privilegiu în 
detrimentul celorlalţi creditori? Eu cred că da, dar amintesc că în acest context, că Parlamentul României nu trebuie 
să facă legi care să pună în situaţii favorabile pe unii şi să distrugă afacerile consumatorilor de credite bancare!  
Garanţiile absolute ale băncilor le face intangibile şi ar consfinţi un drept de veto indirect asupra planurilor de 
reorganizare ale agenţilor economici aflaţi în dificultate. 
Din aceste motive cred că problema capătă un interes naţional iar OUG 91/2013 a încercat numai să contrabalanseze 
dezechilibrele dintre bănci şi debitori dar nu reuşeşte decât să pună în poziţii favorabile băncile iar statul român să 
mai piardă un contributor…sau foarte, foarte mulţi în final. Actuala lege a insolvenţei, aşa cum este ea, ar putea 
rezolva problema Guvernului, respectiv de încasare a creanţelor bugetare, prin stabilirea unor alte priorităţi, adică 
recuperarea crenţelor înaintea creditorilor garantati, chiar prin valorificarea bunurilor garantate.  
Acest lucru ar fi foarte, foarte simplu prin modificarea şi completarea L85/2006, la momentul potrivit.  
Dar, mă întreb dacă se doreşte acest lucru! Dacă vrem….sigur da! Dacă nu, ….vom mai număra câteva sute de mii de 
firme închise!  
  
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
Distrugerea fondului forestier 

 
Stimati colegi, 
Doamnelor si domnilor, 
 
Pana in prezent, aproximativ 80% din padurile lumii au fost distruse. Astazi, doar 29% din teritoriile Romaniei sunt 
acoperite cu paduri: un procent redus in comparatie cu media de 40% existenta la nivelul Uniunii Europene. 
Daca in anul 1800, suprafata impadurita era de 8.500.000 ha – adica aproximativ 36% din teritoriu - aceasta suprafata 
s-a redus continuu, in prezent totalul fondului forestier fiind de 6.515.173 ha. 
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Ne confruntam cu o “tragedie” comuna la nivel mondial: disparitia perdelelor forestiere. Amploarea fenomenului 
taierilor ilegale din ultimii 20 de ani ar trebui sa fie o preocupare pentru intreaga noastra societate. Este ingrijorator 
ca in fiecare ora dispar trei hectare de padure. Taierile ilegale in perioada 1990-2011 au avut un volum de peste 80 
milioane mc, valoarea acestor taieri depasind cifra de cinci miliarde euro. Cel mai recent studiu Greenpeace arata ca 
50% din suprafetele despadurite in perioada 2000-2011 se aflau in arii protejate. Conservarea naturii pare sa nu fi fost 
un subiect semnificativ de adus pe agenda publica. 
In schimb, procesul de reimpadurire nu are loc cu celeritate. In perioada mentionata, s-au efectuat lucrari de 
regenerare pe o suprafata infima ce nu depaseste 125.000 de hectare. Numeroase taieri ilegale de material lemnos se 
realizeaza pe fondul neglijentei sau abuzurilor personalului silvic. Acest lucru contribuie la crearea unei imagini 
nefavorabile cu privire la administrarea padurilor din Romania. 
As vrea, stimati colegi, sa va fac cunoscuta situatia perdelelor forestiere din judetul Neamt. In anul 1990 existau in 
proprietatea publica 253.869 ha de paduri, insa in prezent, fondul forestier aproape ca s-a injumatatit ajungand la 
165.329 ha. Acest lucru a fost cu putinta din pricina retrocedarilor care s-au facut cu incalcarea legislatiei si care au 
accelerat procesul de distrugere. De pilda, numai catre familia principiara Sturdza au fost retrocedate  26.000 ha de 
paduri situate pe aria comunelor Ceahlau, Farcasa, Hangu si Poiana Teiului. 
Trebuie sa retinem ca padurile nu sunt importante numai din punct de vedere economic. Rolul principal al perdelelor 
forestiere consta in mentinerea caracteristicilor climei. Defrisarea padurilor este principala cauza ce conduce la 
schimbari climatice. Taierile masive de arbori au efecte devastatoare asupra comunitatii locale, producand inundatii 
si alunecari de teren. 
Principalele cauze ce determina o rata semnificativa a taierilor ilegale sunt legate de situatia financiara a faptuitorilor: 
nivelul scazut al veniturilor si dorinta de obtinere imediata de castiguri. 
Recent, au existat discutii pe tema modificarii Codului Silvic pentru a stopa fenomenul taierilor ilegale de fond 
forestier. Daca in prezent, vinovatii sunt sanctionati doar cu amenda, dupa adoptarea propunerii legislative acestora li 
se va putea aplica pedeapsa cu inchisoarea. 
Stimati colegi, 
Insa, amenzile si pedeapsa cu privarea de libertate nu rezolva efectele nefaste ale defrisarilor masive de arbori. 
Trebuie sa punem la punct o strategie eficienta de reimpadurire pentru a reduce riscul de calamitati naturale. 
Va multumesc! 
 

Deputat 
Vasile-Catalin Drăguşanu 

 
*** 

 
 

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

Munca la negru, un „risc acceptabil” în România? 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
 Un studiu efectuat de Comisia Europeană indică faptul că aproape jumătate dintre managerii companiilor 
consideră riscul de a nu plăti taxele şi impozitele aferente salariilor ca unul acceptabil. Din cele peste 1.000 de 
companii din România care au fost chestionate în cadrul proiectului, 95 la sută consideră că sistemul fiscal şi 
reglementările legislative sunt greoaie, restrictive şi prea costisitoare. 
 În contextul în care munca „la negru” reprezintă un „risc acceptabil” şi cunoscându-vă preocupată de acest 
subiect, vă întreb cu respect: 
1. Care sunt măsurile pe care intenţionează să le ia ministerul pe care îl conduceţi în vederea soluţionării acestei 
probleme? 
2. Există o statistică a persoanelor din România care muncesc „la negru” şi câte dintre acestea sunt în judeţul 
Maramureş? 
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Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

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

Integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Potrivit unui studiu de specialitate, doar circa 12 la sută dintre cele aproape 700.000 de persoane cu dizabilităţi din 
România sunt angajate. Principalele cauze ale acestui procent extrem de redus, care ne plasează în subsolul unui 
clasament european pe tema respectivă, sunt pregătirea inadecvată şi oferta redusă de locuri de muncă. Realitatea 
amintită este generată, între altele, de slaba informare privind posibilităţile existente pentru încadrarea în muncă a 
persoanelor cu dizabilităţi, precum  şi de oferta infimă de locuri de muncă alocate pentru această categorie socială 
defavorizată. Astfel de motive care stau la baza numărului redus de persoane cu dizabilităţi încadrate în piaţa muncii 
reprezintă şi o preocupare a Comisiei Europene, capitolul amintit fiind, precum bine cunoaşteţi, un punct sensibil şi 
în abordarea recentului Acord de parteneriat asumat de România în vederea accesării fondurilor europene pentru 
perioada de referinţă 2014-2020. 
Cunoscându-vă direct implicată în rezolvarea acestor probleme, vă întreb cu respect doamnă ministru: 
1. Câte persoane cu dizabilităţi (adulţi şi copii) există în prezent în România şi câte sunt în judeţul Maramureş? 
2. Câte dintre persoane adulte cu dizabilităţi sunt angajate, şi care sunt domeniile prioritare? 
3. Ce strategie are ministerul pe care îl conduceţi pentru creşterea ratei de ocupare a persoanelor cu dizabilitati? 
4. Câţi dintre copiii cu dizabilităţi din România, şi punctual din judeţul Maramureş, nu frecventează cursurile 
şcolare? 
 Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Titus Corlăţean,  ministrul Afacerilor Externe 
 
 

Expulzarea romilor nomazi, cetăţeni ai României, din taberele ilegale din Europa. 
 
Stimate domnule ministru,  
  
Conform informaţiilor furnizate de mass media, nu există ţară din Europa care să nu fi avut (sau are şi în prezent) în 
ultimii ani tabere ilegale de romi nomazi, cetăţeni români, care, fără adăpost fiind, s-au aciuat ca termitele peste tot, 
spre disperarea autorităţilor locale şi ale guvernelor. Din informaţiile apărute în presă rezultă că, pe parcursul 
ultimilor trei ani cel puţin, numeroşi romi nomazi din România au fost evacuaţi din aceste tabere ilegale, desfiinţate 
în Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, dar şi în alte state europene, până în îndepărtata Norvegie. S-au vehiculat 
ipoteze dintre cele dramatice privind sutele de romi proveniţi din România care au rămas efectiv pe drumuri, fapt 
care a condus implicit la creşterea numărului cerşetorilor şi a infracţiunilor produse de români, pentru că ei deţin acte 
de identitate emise de autorităţile româneşti, în toate ţările Uniunii Europene. 
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După cum sunteţi bine informat în această direcţie, există încă o situaţie de respingere a aderării României la Spaţiul 
Schengen tocmai din cauza problemei încă nerezolvate a invaziei romilor. De asemenea, apropiata liberalizare a 
pieţei muncii pentru cetăţenii români şi bulgari în ţările din Uniunea Europeană, prevăzută a avea loc peste doar două 
luni şi jumătate, contribuie la un nou val de antipatie la adresa României, tocmai din acelaşi motiv: teama Europei de 
un aflux considerabil al romilor.  
În aceste condiţii, vă întreb respectuos: 
1. Are MAE o situaţie oficială sau neoficială referitoare la numărul romilor nomazi - cetăţeni români care au fost 
expulzaţi în urma desfiinţării taberelor ilegale din Europa, în ultimul an?  
2. Care sunt acţiunile misiunilor diplomatice ale MAE pentru prevenirea exodului masiv de romi din România spre 
ţările europene? 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
 
Situaţia unităţilor şi a obiectivelor militare aflate în administrarea MAPN ce ar putea fi folosite în cazul unei 

calamităţi naturale 
 
Stimate domnule ministru,   
În ultimii ani, armata română a fost supusă unui amplu proces de modernizare şi reorganizare ce a condus, în timp, la 
reducerea efectivelor cadrelor militare şi implicit la desfiinţarea unor unităţi militare şi a unor obiective strategice 
(cazărmi, cantine, barăci etc.) aflate sub administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 
Aşa cum ştiţi, specialiştii preconizează că anul acesta va avea loc un cutremur puternic în ţara noastră, ce poate avea 
consecinţe majore asupra populaţiei. 
 În eventualitatea producerii unui astfel de cataclism natural, vă solicit să-mi precizaţi care este numărul unităţilor 
militare dezafectate sau aflate în curs de dezafectare din ţară precum şi al altor obiective strategice (cazărmi, cantine, 
barăci etc.), ce ar putea fi folosite pentru adăpostirea  persoanelor sinistrate.  
Solicit răspuns scris. 
                                                                           

Deputat 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Marius Arthur Ursu, director general Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară 
 
 

Realizarea unei baze de date complete în domeniul imobiliar 
 
Stimate domnule director, 
 
 În ultima perioadă, există numeroase şi diverse speculaţii pe piaţa imobiliară autohtonă, generate şi de lipsa 
de informaţie, respectiv de o anumită netransparenţă impusă cu bună ştiinţă de operatorii din domeniu. Banca 
Naţională a României (BNR) a anunţat că poartă discuţii atât cu asociaţia notarilor, cât şi cu Institutul Naţional de 
Statistică, pentru realizarea unor baze de date despre piaţa imobiliară. Consider însă că instituţia cea mai 
reprezentativă pentru a supraveghea monitorizarea pieţei imobiliare este Agenţia pe care o conduceţi, iar o evaluare 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 27 - 2013 săptămâna  14 - 18 

octombrie 2013   

 

131

cât mai aproape de adevăr a tranzacţiilor va conduce şi la posibilitatea emiterii unor reglementări legislative pentru 
eliminarea disfuncţionalităţilor din acest domeniu în continuă dezvoltare.  
În aceste condiţii, vă întreb cu respect domnule director ce măsuri preconizează ANCPI pentru înfiinţarea unei baze 
de date concrete în domeniul imobiliar, care să contribuie la mult-dorita stabilizare a pieţei şi la înlăturarea 
concurenţei neloiale? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Situaţia poluării din municipiul Braşov 
 
Stimată doamnă ministru,           
 
Revin cu problema pe care v-am mai sesizat-o în câteva rânduri, referitoare la neinstalarea aparaturii de măsurare a 
nivelului mare al poluării din Braşov, care lipseşte cu desăvârşire din custodia Agenţiei Judeţene pentru Protecţia 
Mediului. Mă refer evident la poluarea produsă de către activitatea societăţii Kronospan Braşov, care, culmea, 
efectuează măsurătorile de mediu şi pentru APM Braşov! 
Consider că este inadmisibil ca liniştea celor aproape 300.000 de locuitori ai municipiului Braşov să fie spulberată de 
activitatea societăţii Kronospan. Aceştia sunt condamnaţi la a respira un aer toxic, nociv, atât pentru vârstnici, cât mai 
ales pentru copii. Din cauza formaldehidei produse de societatea respectivă, un număr însemnat de persoane au 
probleme grave de sănătate, dificultăţi de respiraţie, disfuncţii ale glandei tiroide, precum şi malformaţii la copii şi 
chiar cazuri de cancer. Aerul din oraş este irespirabil, mai ales în anumite intervale orare ale zilei, iar numeroasele 
sesizări ale cetăţenilor au rămas fără ecou în rândul autorităţilor abilitate.  
Potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 185/ 6 martie 2003, formaldehida şi substanţele derivate din aceasta 
constituie agenţi toxici deosebit de periculoşi, cu efecte nefaste atât la inhalare, cât şi în contact cu pielea. 
Mai mult, există în vigoare avertizări europene publice, ignorate cu bună ştiinţă de către autorităţi, iar fabrica cu 
formaldehidă continuă să polueze şi să îi ducă la disperare pe braşoveni.  
Având în vedere cele expuse, vă invit să vedeţi la faţa locului situaţia şi vă întreb când va lua Ministerul pe care îl 
conduceţi măsurile necesare pentru reducerea poluării masive din Braşov? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan 

Diaconescu 

 
 Declaraţie politică 

 
 
 

 Fiscalitatea din România frânează dezvoltarea economiei, proliferează evaziunea şi distruge sectorul IMM-
urilor. Soluţiile există în modelele fiscale occidentale 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
Legea de căpătâi a fiscalităţii din România, numărul 571 din 2013 a fost modificată, numai în acest an, de 4 ori prin 
ordonanţe de urgenţă, ordonanţe simple şi legile de abilitare ale acestor acte normative. Guvernarea anterioară a 
operat modificări pe Codul Fiscal de nu mai puţin de 35 de ori în decurs de 4 ani. În acest cadru fiscal este 
condamnată să existe economia privată din România. 
Dominat de incertitudine, cadrul nostru fiscal este din ce în ce mai neatractiv pentru investitorii care, de altfel, sunt 
obişnuiţi cu stabilitate în derularea afacerilor pe care le au pe plan internaţional.  
În acest cadru, micii întreprinzători sunt obligaţi practic de stat să recurgă la metode nebănuite pentru a-şi prelungi 
existenţa în sistem şi, chiar şi aşa, un număr important de IMM-uri îşi încetează activitatea în fiecare an. Contribuţiile 
pe care aceştia le datorează cresc şi fiecare angajat devine o povară fiscală. Deşi aceste lucruri sunt cunoscute, nu se 
întreprinde nici o măsură pentru a readuce în sistemul fiscal entităţile economice care trăiesc la negru. Cu toate că 
statisticile sunt cel puţin îngrijorătoare, guvernul, în loc să relanseze sectorul IMM-urilor prin facilităţi fiscale şi 
stimularea reducerii economiei negre, introduce din nou impozitul forfetar care va scoate din sistem mii de 
întreprinzători mici şi mijlocii.  
 Costurile cu munca reprezintă principala cheltuială pentru persoanele juridice din România. Taxele pe care 
firmele le plătesc pentru fiecare angajat, admiţând faptul că angajaţii primesc banii declaraţi la stat şi nu minimul pe 
economie, aproape că reprezintă dublul venitului net al angajatului. Mai mult decât atât, angajatorii sunt obligaţi să 
plătească aceste taxe, lună de lună. De altfel, după cum ştim, fiecare dintre noi este obligat să vireze la bugetul de 
stat, lunar contravaloarea taxelor. Segmentul de timp în care cu toţii suntem obligaţi să plătim dările la stat este prea 
mic. Eu fac o pledoarie în această declaraţie politică pentru modernizarea sistemului nostru fiscal şi cred cu obstinaţie 
că această modernizare nu se poate realiza decât ţinând cont de probitatea plătitorilor de taxe şi nu se poate realiza 
decât prin acordarea unei măsuri de încredere din partea statului către plătitori.  
Cred că direcţia în care politicile guvernamentale s-au îndreptat şi observă că persistă să se îndrepte este fundamental 
greşită. Guvernul, pentru a asigura finanţarea cheltuielilor publice indiferent că vorbim de cele sociale sau de 
investiţii, s-a îndreptat împotriva celor care produc în România, s-a îndreptat împotriva celor care consumă în 
România şi a crescut consecvent povara fiscală care ştim bine că apasă deopotrivă pe umerii angajaţilor şi 
angajatorilor. Anumite guverne nu s-au oprit aici şi au lărgit baza de impozitare cu aproximativ 5 milioane de 
pensionari. Acum realizăm, puţin prea târziu că această mişcare a fost una perdantă, atât din punct de vedere politic 
cât şi din punct de vedere financiar, dar aceasta este o altă discuţie. Niciodată, cel puţin în istoria recentă a României, 
politicile publice în materie de fiscalitate nu s-au bazat pe principiile care au demonstrat că funcţionează în sistemele 
occidentale. Încrederea, predictibilitatea, relaxarea fiscală şi simplificarea birocraţiei nu au făcut niciodată parte din 
vocabularul tehnic al celor care au responsabilitatea de a construi un sistem fiscal coerent şi cinstit pentru români.  
Soluţiile există stimaţi colegi şi fiecare dintre noi, atunci când are oportunitatea să studieze sistemele fiscale 
occidentale observă că acolo se poate. În acelaşi timp, autorităţile noastre rămân ignorante la anumite măsuri care s-
au demonstrat că funcţionează.  
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Pledoaria pe care o fac prin această declaraţie este pentru un sistem fiscal predictibil şi relaxat care într-un ciclu 
guvernamental de 4 ani poate schimba total abordarea pe care românii o au faţă de plata taxelor. Predictibilitatea se 
poate atinge numai prin semnarea unui pact politic care să consfinţească obligativitatea tuturor partidelor de a 
respecta un set de principii în elaborarea politicilor publice fiscale, indiferent de cine se află la un moment dat la 
guvernare. Avem tehnocraţi care sunt capabili să conceapă un sistem care să se întindă pe o perioadă de timp mai 
mare de patru ani, dar atunci când Codul Fiscal este demontat de o guvernare şi remontat cu totul altfel de alta orice 
strategie fiscală devine caducă.  
Stimaţi colegi, cred că România a ajuns la nivelul de maturitate necesar pentru instituirea unui sistem fiscal modern, 
în care, angajatorul este degrevat total de povara plăţii contribuţiilor sociale pentru angajaţi. Cred, de asemenea, că 
angajaţii au capacitatea de a-şi plăti singuri contribuţiile pentru stat, indiferent de cuantumul acestora, atâta timp cât 
birocraţia din sistem se reduce. Sunt convinsă că instituirea obligativităţii plăţii taxelor pe venit, cel puţin în sistem 
bianual, va creşte considerabil atât rata de colectare, cât şi baza de impozitare prin intrarea în legalitate a unui număr 
mare de contribuabili care, pentru economie nu există. Cu alte cuvinte, o măsură pentru care pledez în faţa 
dumneavoastră stimaţi colegi este încurajarea contribuabilului român de a fi cinstit. A trecut prea mult timp în care 
am considerat cu toţii faptul că românii ar face orice să se sustragă de la plata taxelor şi politicile implementate sunt 
concepute exact în această manieră. Eu propun o măsură inversă faţă de ceea ce s-a considerat normal până acum. 
Sistemul pe care eu îl consider eficient este bazat pe încrederea pe care statul o are faţă de cetăţenii săi că aceştia sunt 
capabili ca, de două ori pe an, să plătească toate contribuţiile pe care le au de plătit la stat, de la taxe pe venit şi până 
la contribuţii sociale. Românii nu ar trebui să fie obligaţi să plătească lună de lună taxele, fie că vorbim de persoane 
juridice fie că vorbim de persoane fizice. În sisteme fiscale ordonate şi predictibile cum ar fi cel olandez sau cel din 
SUA, contribuabilii plătesc taxele la sfârşitul anului. State mult mai greu de gestionat decât România se descurcă să 
plătească lună de lună cheltuielile deşi venitul la bugetul de stat este alimentat o singură dată pe an din taxe şi 
impozite. Angajatorii nu sunt obligaţi să plătească taxele pentru angajaţi, aceştia din urmă pot opta pentru obţinerea 
unui venit care să înglobeze cuantumul taxelor pe care trebuie să le plătească anual şi, la sfârşit de an se prezintă la 
administraţia financiară şi plătesc ceea ce datorează statului.  
În România ne-am îndreptat cu furie împotriva angajatorilor, cel puţin când vine vorba de impozitul forfetar sau 
codul insolvenţei când direcţia în care ar trebui să mergem este total opusă. Nu încurajăm absolut deloc consumul. 
Când contribuabilul este relaxat de faptul că trebuie să plătească taxele de două ori pe an, la sfârşitul anului fiscal şi 
la sfârşitul sau începutul anului calendaristic, atunci consumul creşte şi inevitabil veniturile la bugetul de stat cresc. 
În momentul în care iminenţa plăţii taxelor bate la uşă la finalul fiecărei luni, în condiţiile în care ştim bine că 30 de 
zile este o măsură orientativă pentru plata celor mai multe facturi, contribuabilii se gândesc la numeroase metode 
pentru a reduce costurile, fie că vorbim de costuri cu munca, fie că vorbim de taxe, care reprezintă poate cele mai 
mari cheltuieli recurente ale contribuabililor.  
Astăzi perpetuăm un sistem în care angajaţii nu sunt responsabili şi nu ştiu exact ceea ce se întâmplă cu banii lor, în 
afara celor pe care îi primesc cum spunem noi “în mână”. De fiecare dată când auzim că occidentalii sunt preocupaţi 
de maniera în care statul cheltuieşte banii contribuabililor trebuie să realizăm că această legătură afectivă între 
cetăţean şi utilizarea eficientă a taxelor pe care le plătesc derivă din faptul că aceştia ştiu exact unde se duc banii pe 
care îi dau statului atunci când îşi calculează venitul anual şi îşi calculează taxele. Contribuabilul român este ţinut în 
ceaţă când vine vorba de locul unde banii săi sunt utilizaţi pentru că bugetul nostru, după cum bine ştim se constituie 
în venituri din toate taxele iar cheltuielile sunt calculate ulterior, taxele noastre nu au o destinaţie fixă ci sunt utilizaţi 
după bunul plac al guvernanţilor care finanţează şi bugetul de pensii şi bugetul de asigurări sociale de stat şi alte 
bugete, indiferent de sursa de venit. 
O relaxare fiscală prin reducerea simţitoare a taxelor şi prin degrevarea angajatorilor, în special a celor mici de 
povara taxelor pe muncă ar fi un cumul de măsuri şoc care ar genera o creştere economică simţitoare pe bazele unui 
sistem corect. Trebuie să dăm contribuabilului român timpul necesar pentru a obţine veniturile necesare pentru a plăti 
taxele la stat şi sunt convinsă că după o perioadă de acomodare în care în mod cert statul ar trebui să se împrumute 
pentru plata cheltuielilor recurente sistemul s-ar stabiliza pe baze mult mai solide. Cred că trebuie să dăm oamenilor 
şansa de a fi cinstiţi şi sunt sigură că cei mai mulţi dintre aceştia vor profita de această şansă. Cred, de asemenea că 
sectorul IMM-urilor este sufocat sistematic de zeci de ani şi prin urmare cred că singura soluţie pentru construirea 
unei clase de mijloc puternice este relaxarea fiscală.  
Sunt sigură că această propunere necesită o măsură de curaj din partea decidenţilor dar şi din partea opoziţiei care nu 
a existat niciodată în sistemul nostru public şi sunt convinsă că o astfel de măsură ar atrage după sine schimbări 
majore în felul de a gândi fiscalitatea din România şi rezistenţa la schimbare, ştim cu toţii este mare. Îmi exprim 
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totuşi convingerea că avem şansa să vedem lucrurile altfel prin responsabilizarea contribuabililor, prin 
transparentizarea cheltuielilor publice şi prin instituirea predictibilităţii sistemului fiscal, iar timpul pe care îl avem la 
dispoziţie pentru a profita de această şansă este din ce în ce mai scurt. Nu trebuie să ratăm această oportunitate 
stimaţi colegi, oricât de greu ni s-ar părea că este să producem schimbarea în bine.   
 
 

Deputat 
Ioana Dumitru 

 
*** 

 
 Interpelare 

 
 
 
Adresată: domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministrul României 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul întrebării: studii impact explorare/exploatare gaze de şist 
 
Domnule Prim-Ministru, 
 
Vă rugăm să ne precizaţi dacă există vreun studiu de impact privind consecinţele explorării/exploatării prin fracturare 
hidraulică a gazelor de şist în judeţul Vaslui. Vă solicităm blocarea exploatării Chevron de la Pungeşti, Vaslui până la 
obţinerea unui astfel de studiu de impact. Vă rugăm să ne precizaţi decizia dumneavoastră privind oprirea exploatării 
realizate de Chevron în Vaslui. 
 
Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
 

Costurile de participare a României la Strategia Uniunii Europene pentru  
Regiunea Dunării 

 
 Stimate domnule ministru,  
 
 Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării prin proiecte şi parteneriate strategice la nivel european 
este un document extrem de dezbătut în ultima perioadă. Ţara noastră are nevoie să identifice proiecte relevante, care 
să poată fi puse în aplicare cât mai repede posibil, de către toţi factorii implicaţi: reprezentanţi la nivel naţional, ai 
administraţiei locale, ai mediului de afaceri, ai societăţii civile.  
Având în vedere participarea României la acest demers, vă întreb cu respect: 
1. Care sunt orientările strategiei legate de creşterea economică şi prosperitate de care ar putea beneficia România, şi 
implicit municipiul Brăila? 
2. Ce presupune Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării legat navigabilitatea pe Dunăre şi de protecţia 
mediului? 
3. Care sunt costurile participării României la această Strategie? 
4. Cum se integrează municipiul Brăila în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării? 
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Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Necesitatea înăspririi pedepselor pentru infracţiunile contra minorului şi familiei. 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Drama fetiţei de zece ani violată şi ucisă cu bestialitate de către un individ care-i era unchi a cutremurat întreaga ţară. 
Din nefericire, în ultima perioadă s-au înmulţit astfel de cazuri, în care copii şi tineri, în special de sex feminin, sunt 
siluiţi şi ucişi fără resentimente. Las în seama specialiştilor analiza fenomenului îngrijorător al degradării societăţii 
româneşti, care are efecte distrugătoare chiar asupra viitorului copiilor noştri. Vreau să subliniez însă că uciderea 
unor copii nevinovaţi de către aşa-zişi „oameni” trebuie stopată prin măsuri concrete de către autorităţile abilitate ale 
statului. 
În consecinţă, vă întreb respectuos: 
1. Care este numărul minorilor violaţi şi ucişi în acest an, atât la nivel naţional, cât şi în Giurgiu? (Vă rog să îmi 
prezentaţi şi situaţia din ultimii cinci ani) 
2. Ce prevede în acest moment legislaţia penală la capitolul pedepselor celor vinovaţi de „infracţiuni contra minorului 
şi familiei”? 
3. Câţi făptuitori de infracţiuni precum violul şi omorul, cu victime minori, au fost eliberaţi în ultimul an înainte de 
termen, şi care au fost motivaţiile instanţei? 
4. Ce măsuri concrete are Ministerul pe care în conduceţi pentru a stopa odată pentru totdeauna astfel de fapte? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Problema consilierilor de psihopedagogie şcolară şi a profesorilor de ştiinţe sociale 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Alineatul 4 al articolului 8 din Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2013-2014- anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 6239 din 14.11.2012 obligă 
profesorii consilieri din cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică la efectuarea a minimum 4 ore de predare în 
specialitate în acord cu planul-cadru. 
Atât conducerile unităţilor şcolare cât şi personalul didactic implicat (consilierii în psihopedagogie şcolară şi 
profesorii de ştiinţe sociale) apreciază că această măsură face mari deservicii sistemului educaţional şi scopului de a 
conduce copiii spre performanţă şcolară. Cum în învăţământul preuniversitar, în planul-cadru, nu există ore în 
specialitatea consilierilo psihopedagogi (ore de psihologie, pedagogie etc.), practica majorităţii şcolilor este de a le 
oferi acestora cele 4 ore în specialitatea cultură civică, în detrimentul profesorilor de istorie şi al absolvenţilor 
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facultăţilor de drept, care pot, conform legii, să predea această disciplină şi care pot beneficia în anumite situaţii de 
completarea catedrei. 
 
Vă întreb, domnule ministru, dacă nu cumva credeţi că ar trebui eliminat alineatul 4 al articolului 8 din Ordinul 
Ministrului nr. 6239 din 14.11.2012, în sensul degrevării de obligaţia de catedră a consilierilor psihopedagogi şi a 
directorilor de grădiniţe care, în acest fel, se vor achita mult mai bine de sarcinile prevăzute în fişa postului? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Mihai Deaconu 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Substanţe chimice utilizate de Chevron 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Având în vedere că se vor executa foraje de explorare/exploatare a gazelor de şist în judeţul Vaslui, vă solicităm să 
faceţi publică lista cu substanţele chimice pe care compania Chevron le utilizează în explorarea şi exploatarea gazelor 
de şist.  Aveţi obligaţia de a cunoaşte aceste substanţe şi de a contacta compania Chevron pentru a obţine lista 
completă cu aceste substanţe chimice injectate în foraje. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 
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