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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 10 februarie 
 
 
 
 Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 10 februarie, următoarele proiecte de lege: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de 
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PL-x 500/2013) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.86 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (PL-x 577/2013) - lege 
organică; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2013 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor 
acte normative (PL-x 656/2013) - lege organică; 

4. Propunerea legislativă privind practica elevilor şi studenţilor (Pl-x 538/2013) - lege organică; 
5. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor (Pl-x 516/2013) - lege organică; 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 
507/2013) - lege ordinară. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii 

nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune (PL-x 655/2013) - lege organică a fost retrimis la Comisia pentru cultură în vederea redactării unui raport 
suplimentar, în termen de o săptămână. 

În aceeaşi zi, deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale PDL şi PP-DD au depus moţiunea simplă 
„Îmbogăţirea baronilor PSD, PNL sau reţeta teledeszăpezirii marca Ponta”.  
 

 

*** 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 11 februarie 
 

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 11 februarie, prin vot final, următoarele proiecte de lege : 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de 

garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PL-x 500/2013) - lege ordinară – 242 voturi pentru, 45 
împotrivă, 6 abţineri 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 507/2013) - lege 
ordinară – 260 voturi pentru, 2 împotrivă, 17 abţineri. 

3. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie (PL-x 428/2013) - lege ordinară – 292 
voturi pentru, 5 abţineri. 

4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 227/2013/2014) - lege ordinară – 215 voturi pentru, 
57 împotrivă, 19 abţineri. Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat punctul de vedere al Comisiei pentru industrii, de 
respingere a cererii de reexaminare şi de adoptare a legii cu amendamente. 
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5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei 
de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România (PL-x 523/2013) - lege ordinară – 287 voturi pentru, 1 
împotrivă, 9 abţineri. 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.86 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (PL-x 577/2013) - lege 
organică – 292 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri. 

7. Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2013 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative (PL-x 656/2013) - lege organică – 225 voturi pentru, 59 împotrivă, 17 abţineri. 

8. Propunerea legislativă privind practica elevilor şi studenţilor (Pl-x 538/2013) - lege organică – 294 voturi 
pentru, 4 abţineri. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor (Pl-x 516/2013) - lege organică – se consideră adoptată tacit, prin depăşirea termenului pentru dezbatere şi 
vot final, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. 2 din Constituţie şi ale art. 113 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

 
Au fost retrimise la comisiile sesizate în fond, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele 

proiecte de lege: 
 
1. 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 
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Pl-x 330/2013) - lege ordinară. 
 
A fost amânată dezbaterea pentru săptămâna viitoare în cazul a trei acte normative: 
1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru 

fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (Pl-x 
327/2013) - lege ordinară. 

2. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul 
II al anului 2012 

3. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul I 
al anului 2013 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie - iunie 2014 

(Situaţia cuprinde datele la 14 februarie 2014) 
                       
 

Totalul iniţiativelor legislative 549  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 35
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 13 
23

– votate  23
             din care: - înaintate la Senat      10
                            - în procedura de promulgare 13
                            - promulgate*   0
                            - respinse definitiv   0
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 528
a) pe ordinea de zi 98
b) la comisii  413
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 11
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 
vedere Guvern 

6

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 40
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 40
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
 

     Cele 23 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         12 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
     4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      5  proiecte de legi  
                          11 propuneri legislative 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 7 legi, din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-
decembrie 2013. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

Camerei Deputaţilor 
Şedinţele de luni, 10 şi marţi, 11 februarie 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 71 

        din care: - în dezbatere 
 71

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               5  

9  

   - votate 9
         din care: - înaintate la Senat 4
                        - la promulgare 5
                        - respinse definitiv 0
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 4
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 98

        din care: - în dezbatere 
98

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 9 iniţiative legislative votate privesc: 
               5 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                        din care: 
                       2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  3  proiecte de legi  
               4 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 10 – 14 februarie 2014 

 
 
 
 

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

1.  PL-x 500/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind 
Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii   
 

2.  PL-x 507/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 
alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat  

 
3.  PL-x 428/2013 – Lege privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie  

 
4.  PL-x 227/2013 – Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie 
(Reexaminată la cererea Preşedintelui Romaniei) 
 

5.  PL-x 523/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea   nr. 453/2006 privind 
consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România  
 

  
 
 
 

 
 

 
 

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

1.  PL-x 577/2013 – Proiectul de Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002  

 
2.  PL-x 656/2013 – Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative  

 
3.  Pl-x 538/2013 – Propunerea legislativă privind practica elevilor şi studenţilor  

 
4.  Pl-x 516/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii            nr. 263/2007 privind  

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
�Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată�  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  

Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 
 

 (situaţie la data de 14 februarie 2014) 
 

 
 

 
În şedinţa din data de 29 ianuarie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru cea prima sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 116 de proiecte de legi.  
Dintre cele 116 de proiecte,  81 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  
 

Camera Decizională 
Total 
proie

cte 
În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

 

CD, primă Cameră 
sesizată: 9 

- pe ordinea de zi a Camerei 
Deputaţilor: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

4
5
0

- transmise la Senat: 
- legi în curs de promulgare: 
- legi promulgate:                  

0 
0 

 0

CD, Cameră 
Decizională: 72 

- pe ordinea de zi a Camerei 
Deputaţilor: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

2
3
3 
3

- transmise la Senat: 
- legi în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

33 
1 
0

TOTAL GENERAL: 81  4
7   34 
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  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  14  februarie  22001144)) 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                              
  

          

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 PLx  
4/2014 

Proiect de Lege privind acceptarea Codului de 
siguranţă pentru nave cu destinaţie specială, 
adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională 
prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de 
siguranţă maritime, la Londra, la 13 mai 2008. 
(poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu 
destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a 
Comitetului de siguranţă maritime, la Londra, la 13 mai 
2008.   

CD – OZ Plen 
IND 
 
S –  
 

Raport depus pe 
11.02.2014 de 
adoptare în forma 
prezentată de Guvern 
(24/R 2014) 
 

2 PLx 
 13/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului 
privind comerţul cu arme, adoptat la New York, 
la 2 aprilie 2013, şi semnat de România  la New 
York, la 3 iunie 2013. (poz. I-b-17) 
- Iniţiator: Guvern 

Reglementarea celor mai avansate standarde comune 
pentru reglementarea comerţului internaţional cu arme 
convenţionale, prevenirea şi eradicarea traficului ilicit 
cu arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora 
pe „neagră” corespondentă. 

CD -  OZ Plen 
APAR  
 
S –  
 

Raport depus pe 
12.02.2014 de 
adoptare în forma 
prezentată de Guvern 
(28/R 2014) 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

3 PLx  
657/2013 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
pentru facilitarea de împrumut de tip preventiv 
între Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător şi România, în calitate de 
Împrumutat şi Banca Naţională a României, în 
valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la 
Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg 
la 19 noiembrie 2013 şi a Memorandumului de 
înţelegere între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la 
Bruxelles la 6 noiembrie 2013. (poz. I-b-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de 
tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător şi România, în calitate de Împrumutat şi 
Banca Naţională a României. 

 
CD – OZ Plen 
BUG  
 
 
S -  

Raport depus pe 
13.02.2014 de 
adoptare în forma 
prezentată de Guvern 
(51/R 2014) 
 

4 PLx  
659/2013 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
Intern între reprezentanţii guvernelor statelor 
membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul 
Consiliului privind finanţarea ajutoarelor 
Uniunii Europene în baza cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020, în 
conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE 
şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru 
ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se 
aplică partea a patra din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, semnat la 
Bruxelles, la 24 iunie 2013. (poz. I-b-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii 
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene. 

CD – OZ Plen 
BUG  
  
 
 
S -  

Raport depus pe 
13.02.2014 de 
adoptare în forma 
prezentată de Guvern 
(59/R 2014) 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

5 PLx  
353/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrative-teritoriale 
sunt acţionari unici sau majoritari sau care deţin 
direct sau indirect o participaţie majoritară.  
(poz. I-b-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri care se aplică operatorilor 
economici care funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale şi a Legii 
societăţilor nr.31/1990, precum şi entităţile exceptate de 
la aplicarea acestor măsuri. 

S -  Adoptat pe 
16.12.2013 
 
CD - OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus pe 
05.02.2014 de 
adoptare 
(4/R 2014) 
 

6 
L 

697/2013 
PLx 

579/2013 

Proiect de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan de către persoane 
fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru 
Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare. 
 (poz. I-a-2) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Iniţiator: Guvern 

Stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan de 
către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv, 
cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai 
statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu 
domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-un stat care este parte la Acordul 
privind Spaţiul Economic European (ASEE). 

S – Adoptat pe 
11.02.2014 
 
 
 
CD – OZ Plen 
JUR 
 

Raport depus pe 
13.02.2014 de 
adoptare 
(4/R 2014) 
 

7 PLx 
 3/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Statelor 
Unite ale Americii privind schimburile 
educaţionale şi academice administrate de 
Comisia Fullbright româno-amaricană, semnat 
la Washington, la 22 octombrie 2013.  
 (poz. I-b-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

 

CD -  INV 
pt. raport  
 
 
 
 
S -  
 

 
TDR: 17.02.2014 
 

8 PLx  
114/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002. (poz. I-b-11) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002, în scopul adaptării sectorului audiovizual la 
evoluţia pieţei din acest domeniu şi la evoluţia 
comportamentului operatorilor economici care 
activează pe această piaţă. 

CD - CULT 
 pt. raport 
 
S  - 

TDR: 17.09.2013 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

9 PLx 
 2/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Inţelegere dintre Guvernul 
României şi Consiliul Europei privind Oficiul 
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al 
acestuia, semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 
2013 Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Inţelegere dintre Guvernul 
României şi Consiliul Europei privind Oficiul 
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al 
acestuia, semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 
2013 Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Inţelegere dintre Guvernul 
României şi Consiliul Europei privind Oficiul 
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al 
acestuia, semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 
2013.  (poz. I-b-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul 
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, 
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013. 

CD – JUR 
  
 
 
 
 
 
S -  
 

TDR: 30.12.2013 

10 PLx  
374/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2013 privind unele 
măsuri pentru reorganizarea prin divizare 
partială a Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea Departamentului 
pentru Energie. 
(poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie, prin divizare parţială şi 
transmiterea unei părţi de patrimoniu către 
Departamentul pentru Energie, modificarea unor acte 
normative, precum şi reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Departamentului  pentru Energie. 

S -  Adoptat pe 
08.10.2013 
 
CD – ECON şi 
IND 
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 28.10.2013 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

11 PLx 
592/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. 
(poz. I-b-29) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  
Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 
104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 
– Codul vamal al României, OG nr.92/2003,Codul 
de procedură fiscală. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2013 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 22.11.2010 

12 PLx 
458/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. (poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), 
prin transpunerea directivelor europene incidente în 
domeniul valorilor mobiliare şi modificarea subsecventă 
a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 29.11.2012 

13 PLx 
85/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene 
din acte normative, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare.  
(poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

 Stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative prin 
care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale 
personalului bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, 
începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a 
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 
privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea 
art .11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 

S -  Adoptat pe 
11.03.2013 
 
CD - BUG şi 
MUN pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 02.04.2013 

14 PLx  
97/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară 
activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor 
naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 11.04.2013 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

15 PLx  
105/2013 

Proiect de lege privind subvenţionarea din 
fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 
asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. 
(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de 
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va 
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza 
unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în 
alocarea fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 18.04.2013 

16 PLx 
107/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul 
de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui timbru de mediu  care „prin valori mai 
echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa auto de 
vehicule rulate, să fie în concordanţă cu principiile 
europene în domeniul protecţiei mediului – care pun un 
accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de vehicule 
eficiente (CO2) şi mai puţin poluante. 

S - Adoptat pe 
02.04.2013 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 23.04.2013 

17 PLx  
354/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
02.10.2013 
 
CD – BUG 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 21.10.2013 

18 PLx  
426/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind 
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internationale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internationale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

S - Adoptat pe 
29.10.2013 
 
CD – BUG 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 12.11.2013 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

19 PLx  
503/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2013 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor 
bugetare administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent, la Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa.  
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin 
organul fiscal competent, la Societatea Comercială 
"UCM" -S.A.Reşiţa. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD – ECON  şi 
BUG  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 28.11.2013 

20 

PLx  
16/2014 

L 
650/2013 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. 

S – Adoptat pe 
03.02.2014 
 
CD – BUG 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 20.02.2014 
 

21 

PLx  
17/2014 

L 
659/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.104/2013 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
pentru Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara S.A.  (poz. I-a-23) 
- Iniţiator: Guvern 

Reglementarea unor măsuri financiar – fiscale pentru 
societatea Complexul  Energetic Hunedoara SA. 

S – Adoptat pe 
03.02.2014 
 
CD – BUG 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 20.02.2014 
 

22 

PLx  
18/2014 

L 
660/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.105/2013 privind unele 
reglementări referitoare la cadrul financiar 
pentru fondul de participare JEREMIE.  
(poz. I-a-11) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării 
acestui  act normativ cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. 

S – Adoptat pe 
03.02.2014 
 
CD – BUG 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 20.02.2014 
 

23 
PLx 

524/2011 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de executie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2010. (poz. I-c-1) 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de executie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2010. 

CD +S  
BUG 

 
TDR:19.10.2011 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

24 
PLx 

525/2011 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. (poz. I-
c-2) 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a bugetului asigurărilor 
pentru şomaj pe anul 2010. 

CD +S 
BUG 

 

TDR:19.10.2011 
 

25 
PLx 

427/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2011.  (poz. I-c-3) 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice aferente 
anului 2011.   

CD +S 
BUG 

 

TDR:06.11.2012 
 

26 
PLx 

428/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. (poz. I-
c-4) 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 

 

TDR:06.11.2012 
 

27 
PLx 

413/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.  (poz. I-
c-5) 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 

 

TDR:27.11.2013 
 

28 
PLx 

414/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. (poz. I-
c-6) 
- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 

 

TDR:27.11.2013 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

29 PLx  
166/2012 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor.  
(poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: NU 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD – IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 20.06.2012 
 

30 PLx  
719/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: NU 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD – IND  
 pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 23.12.2010 
 

31 PLx 
104/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere.  
(poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, în 
sensul reglementării mai stricte a modalităţii de ralizare 
a transportului rutier, contra cost, de mărfuri în trafic 
naţional, cu vehicule rutiere a căror masă totală 
maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 
tone, a transportului rutier contra cost de persoane cu 
autovehicule având 9 locuri pe scaune, destinate prin 
construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, 
precum şi a transportului rutier contra cost de vehicule 
rutiere defecte sau care sunt avariate, în scopul 
prevenirii unor evenimente rutiere cu consecinţe extrem 
de grave. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - Retrimis 
pe 07.10.2013 - 
IND pt. raport 
suplimentar  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 25.03.2013 
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crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

32 PLx 
661/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD – IND  
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 13.02.2013 
 

33 PLx 
495/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 
droguri şi a Tabelelor - anexă la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - SAN şi 
APAR 
pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 21.11.2013 

34 PLx 
656/2011 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. 
(poz. I-b-37) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal în vederea aplicării noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere. 

S – Respins  
 pe 14.11.2011 
 
CD – IND 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 08.12.2011 

35 PLx  
508/2013 

Proiect de lege privind invenţiile de serviciu. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Invenţiile de serviciu, în scopul stimulării şi lansării 
mediului de afaceri, dar şi în scopul stimulării 
salariaţilor care prestează o muncă de  creaţie în 
îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu sau prin 
utilizarea experienţei angajatorului, prin stabilirea unei 
remuneraţii echitabile la care aceştia au dreptul ca 
urmare a realizării unor invenţii. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD – IND 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 28.11.2013 
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crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

36 PLx  
468/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-22)   
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune 
Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SAN  pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 29.11.2012 

37 PLx  
580/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 
(poz. I-b 26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.12.2013 
 
CD -  AGRI şi 
JUR 
 pt. raport 
 

 
TDR: 30.12.2013 

38 PLx  
502/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-39) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 
 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport  
 

 
TDR: 25.09.2012 

39 PLx  
233/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală. 
(poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru 
aprobarea Programului privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, 
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi 
în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD  - ADMIN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 10.09.2013 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

40 PLx  
174/2009 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 
asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România. (poz. I-b-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, 

precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali  Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali  din România, transpunând 

prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 7.09.2005 privitor la 

libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor şi 

recunoaşterea calificărilor profesionale în legislaţia 

naţională din sectorul de sănătate. 

S - Adoptat pe 
04.03.2009 
 
CD - Retrimis 
pe 05.05.2009 - 
SAN 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 04.06.2009 

41 
PLx  

460/2012 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul sanitar. (poz. I-b-24)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sanitar, referitoare atât la activitatea 
medicală, cât şi la sursele, şi anume: crearea unui 
cadru legal pentru responsabilizarea autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi implicit  a 
reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi 
coordonarea spitalelor publice. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - SAN  
pt. raport  
 

 
 
TDR: 29.11.2012 

42 PLx  
377/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, vizând modificarea definiţiilor activităţilor 
de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan 
european şi internaţional, posibilitatea accesării 
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică – cum ar fi centrele sau 
laboratoarele înfiinţate în cadrul unor universităţi sau 
institute naţionale, schimbarea procedurii de evaluare a 
institutelor, de cercetare-dezvoltare, introducerea unui 
mecanism de finanţare pe teri nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 
 

TDR: 10.04.2012 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

43 PLx 
394/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare 
arătându-se că modificarea cadrului legal de 
desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului 
de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor 
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea 
urgentă a legislaţiei în materia taxele judiciare de 
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi 
dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale 
acordate părţilor pentru asigurarean unui proces 
echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare 
pentru dezvoltarea infrastucturii, pregătirea 
personalului din sistemul justiţiei etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  
 

 
 
TDR: 05.11.2013 

44 PLx 
 671/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea 
Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii 
international de copii, adoptată la Haga la 25 
octombrie 1980, la care România a aderat prin 
Legea nr.100/1992. (poz. I-b-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.369/2004. 

S - Adoptat pe 
16.12.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  
 

 
 
 

TDR: 13.02.2013 

45 

 
BPi 

48/2014 
L 

173/2013 
 

Proiect de lege privind înfiinţarea Fundaţiei 
"Proiect  Ferentari" 
(poz. I-a-33) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Iniţiator: Guvern 

Înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” a 
Secretariatului General al Guvernului, persoană 
juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de 
utilitate publică, prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S – Adoptat pe 
10.02.2014 
 
CD -  

 
 
 
înregistrată pentru 
trimitere la comisii 

46 

BPi 
49/2014 

L 
499/2013 

PLx 
457/2013 

Proiect de lege privind parteneriatul public-
privat.  (poz. I-a-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Iniţiator: Guvern 

Şi/sau extinderea unui bun ori a unor bunuri destinate 
prestării unui serviciu public şi/sau utilizarea unui 
serviciu public. Urmare a adoptării prezentului proiect, 
se propune abrogarea Legii parteneriatului public-
privat nr.178/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S – Adoptat pe 
10.02.2014 
 
CD –  

 
 
 
înregistrată pentru 
trimitere la comisii 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

47 

BPi 
56/2014 

L 
480/2013 

PLx 
382/2013 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.84/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. (poz. I-a-34) 
- Iniţiator: Guvern 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. 

S – Adoptat pe 
11.02.2014 
 
CD -  

 
 
 
 
 
înregistrată pentru 
trimitere la comisii 
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IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                      
                              

          

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 
L 

242/2013 
PLx 

334/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art.II 
din Legea nr.122/2012 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală. 
(poz. I-a-3) 
- Iniţiator: Guvern 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Modificarea şi completarea Legii nr. 
283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, 
precum şi abrogarea art. II din Legea nr. 
122/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.   

S – AGRI  
 
 
CD - 

TDR:12.02.2014 
 

2 
L 

303/2013 
PLx 

346/2013 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia. 
(poz. I-a-4) 
- Iniţiator: Guvern 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor instituţii aflate în 
subordinea acestuia.   

S – AGRI  
 
 
CD - 

TDR:10.02.2014 
 

3 
L 

504/2013 
PLx 

281/2013 

Proiect de lege pentru completarea art. 43 
din Legea nr.41/1994 privind organizarea 
şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune. (poz. I-a-5) 
- Iniţiator: Guvern 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, cu un nou alineat, 

care să instituie posibilitatea, pentru cele 

două Societăţi, de a constitui persoane 

juridice, cu sau fără scop lucrativ, în ţară sau 

în străinătate, pentru desfăşurarea activităţii 

specifice.  

S – CULT  
 
 
CD - 

Comisia sesizată în fond a depus raportul 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

4 
L 

11/2014 
 

Proiect de lege privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru 
reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului 
precum şi pentru stabilirea altor măsuri.  
(poz. I-a-6) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului, republicată. 

S – BUG  
 
 
CD - 

TDR:19.02.2014 
 

5 
L 

651/2013 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice.   
(poz. I-a-7) 
- Iniţiator: Guvern 

Salarizarea personalului plătit din sectorul 
bugetar în anul 2014. 

S – BUG, MUN 
 
 
CD - 

TDR:26.11.2013 
 

6 
L 

17/2014 
 

Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. I-a-8) 
- Iniţiator: Guvern 

Stabilirea cadrului juridic de func’ionare a 
filierei vitivinicole în ceea ce priveşte 
producerea, atestarea  originii, 
comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S – AGRI, EC 
 
 
CD - 

TDR:26.11.2013 
 

7 
L 

8/2014 
 

Proiect de lege pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol. (poz. I-a-9) 
- Iniţiator: Guvern 

Modul de desfăşurare a activităţilor 
economice , de valorificare de producătorii 
agricoli, persoane fizice, aproduselor agicole 
proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste 
produse. 

S – AGRI 
 
 
CD - 

TDR:12.02.2014 
 

8 
L 

673/2013 
 

Propunere legislativă privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe 
complementare în sectorul zootehnic.  
(poz. I-a-10) 
- Iniţiator: Guvern 

Instituirea unor măsuri referitoare la plăţile 
naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic. 

S – AGRI a 
depus raportul 
OZ Plen 
 
CD - 

Raport-favorabil 

9 
L 

658/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar. (poz. I-a-12 
- Iniţiator: Guvern 
 

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu 
completările ulterioare, în scopul transpunerii 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi 
conţinutul schimbului de informaţii extrase 
din cazierele judiciare între statele membre.  

S – JUR pt. 
raport 
suplimentar 
 
CD - 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

10 
L 

531/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice. (poz. I-a-13) 
- Iniţiator: Guvern 
 

Modificarea şi completarea OUG 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
legislativ în materie. 

S – APAR, 
ADMIN, JUR 
 
CD - 

TDR:19.11.2013 
 

11 
L 

698/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor. (poz. I-a-14) 
- Iniţiator: Guvern 

modificarea art.14 şi 15 din legea 540/2002 
privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul eficientizării procesului  
de recuperare a debitelor stabilite în sarcina 
pensionarilor care au contractat împrumuturi 
de la casele de ajutor reciproc. 

S –MUN 
 
CD - 

TDR:05.02.2014 
 

12 
L 

699/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice. (poz. I-a-15) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea Legii nr. 263/2010 privind  
sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, în 
sensul egalizării vârstei standard de 
pensionare pentru femei şi bărbaţi prin 
creşterea vârstei de pensionare la femei de la 
63 de ani la 65 de ani. 

S –MUN 
 
CD - 

TDR:11.02.2014 
 

13 
L 

9/2014 
 

Proiect de lege privind administrarea 
creanţelor bugetare reprezentând 
comisionul datorat de angajatori 
inspectoratelor teritoriale de muncă.  
(poz. I-a-16) 
- Iniţiator: Guvern 

Administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de 
muncă şi abrogarea textelor similare din 
OUG 17/2011. 

S –MUN 
 
CD - 

TDR:11.02.2014 
 

14 
L 

14/2014 
 

Proiect de lege privind economia socială. 
(poz. I-a-17) 
- Iniţiator: Guvern 

Domeniul economiei sociale, a cadrului 
general de organizare şi funcţionare a 
întreprinderilor care desfăşoară activităţi în 
aceste domeniu. 

S – IND, EC, 
MUN 
 
CD - 

TDR:11.02.2014 
 

15 
L 

22/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.189/2003 privind 
asistenţa judiciară internaţională în 
materie civilă şi comercială. (poz. I-a-18) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea Legii 189/2003 
privind asistenţa judiciară internaţională în 
materie civilă şi comercială, republicată, 
având în vederea evoluţia reglementărilor  
Uniunii Europene în acest domeniu. 

S –JUR 
 
CD - 

TDR:11.02.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

16 

L 
501/2013 

PLx 
337/2013 

 

Proiect de lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării 
actelor de terorism. (poz. I-a-19) 
- Iniţiator: Guvern 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 
2010/78/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 cu privire 
la competenţele diferitelor Autorităţi europene 
de supraveghere, precum şi stabilirea precisă 
a autorităţilor naţionale competente în 
domeniu în scopul informării Autorităţilor 
europene de supraveghere în domeniul luptei 
împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară prin 
OUG nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013. 

S –JUR, BUG 
 
CD - 

TDR:07.02.2014 
 

17 
L 

509/2010 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din 
domeniul educaţiei şi cercetării.  
(poz. I-a-20) 
- Iniţiator: Guvern 

Reorganizarea unor instituţii în domeniu 
cercetării ştiinţifice în domeniul cercetării 
ştiinţifice, stabilirea noilor atribuţii  şi a 
regulamentului d organizarea şi funcţionare a 
acestora. 

S –INV pt. raport 
suplimentar 
 
CD - 

 

18 
L 

660/2011 
 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei. (poz. I-a-21) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea OUG 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, în 
sensul armonizării acestui  act normativ cu 
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011. 

S –INV pt. raport 
suplimentar 
 
CD - 

 

19 
L 

15/2014 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare 
şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului. (poz. I-a-22) 
- Iniţiator: Guvern 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul 
diminuării eforturilor financiare mari pentru 
producătorii de energie termică şi electrică 
pentru achiziţionarea combustibilului şi al 
necesităţii asigurării consumului de energie 
electrică. 
 

S –BUG 
 
CD - 

TDR:12.02.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

20 
L 

23/2014 
 

Proiect de lege privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. 
prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România" (poz. I-a-24) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România" , intervenţii legislative determinate. 

S – EC 
 
CD - 

TDR:19.02.2014 
 

21 
L 

415/2011 
 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-25) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare 
constând în măsuri pentru îndeplinirea 
atribuţiilor CNCFPA. 

S – MUN 
 
CD - 

TDR:08.06.2011 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

22 
L 

13/2014 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.112/2013 privind prorogarea unor 
termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa 
de urgenţã a Guvernului nr.116/2011 
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute 
de Societatea Comercială de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei Electrice"Electrica" -
S.A. şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti 
şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a 
Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. 
Târgu Mureş, precum şi asocietăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice, precum şi a 
termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale 
art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele 
măsuri pentru derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale filiale 
de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice.  (poz. I-a-27) 
- Iniţiator: Guvern 

Prorogarea unor termene prevăzute la art.2 
din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului 
nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu 
privire la vânzarea unor pachete de acţiuni 
deţinute de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
"Electrica" -S.A. 

S – EC 
 
 
 
CD - 

TDR:18.02.2014 
 

23 

L 
26/2014 

PLx 
444/2013 

 

Proiect de lege pentru ratificarea 
Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la 
Strasbourg la 25 ianuarie 1988 şi a 
Protocolului de modificare a Convenţiei 
privind asistenţa administrativă reciprocă 
în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 
mai 2010, semnate de partea română la 15 
octombrie 2012. (poz. I-a-29) 
- Iniţiator: Guvern 

Ratificarea Convenţiei privind asistenţa 
administrativă reciprocă în domeniul fiscal, şi 
a Protocolului de modificare a Convenţiei 
privind asistenţa administrativă reciprocă în 
domeniul fiscal. 
 

S –BUG 
 
CD - 

TDR:12.02.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

24 
L 

12/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.111/2013 pentru reglementarea unor 
măsuri fiscale şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-a-30) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, reglementarea unor 
măsuri de aplicare a unor articole, amânarea  
termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 
148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor 
comerciale prin mijloace electronice. 
 
 
 
 

S –BUG 
 
CD - 

TDR:12.02.2014 
 

25 
L 

10/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect. (poz. I-a-31) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect, cu modificăreile şi completările 
ulterioare, pentru transpunerea Directivei 
36/2005/CE şi a  Directivei 2006/123/CE. 

S – MUN 
 
CD - 

TDR:19.02.2014 
 

26 
L 

2/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.108/2013 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea 
nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate. 
(poz. I-a-32) 
- Iniţiator: Guvern 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al 
art.56 din Legea nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate . 

S – ADMIN 
 
CD - 

TDR:18.02.2014 
 

27 
L 

3/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană". (poz. I-a-35) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul 
"Cooperare teritorială europeană", în scopul 
asigurării unei implementări corespunzătoare 
a proiectelor cu finanţare externă 
nerambursabilă din fonduri aferente 
Instrumentului European de vecinătate şi 
Parteneriat. 

S – CAE, BUG 
 
CD - 

TDR:12.02.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

28 
L 

18/2014 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.114/2013 privind modificarea titularilor 
dreptului de administrare a unor imobile 
aflate în domeniul public şi privat al 
statului şi modificarea unor acte 
normative. (poz. I-a-36) 
- Iniţiator: Guvern 

Propunem reformularea titlului. 
S –APAR 
 
CD - 

TDR:18.02.2014 
 

29 
PLx  

537/2013 
L 

122/2014 

Proiect de Lege pentru aderarea României 
la Protocolul din 2002 la Convenţia de la 
Atena din 1974 privind transportul pe 
mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, 
adoptat la 1 noiembrie 2002. (poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Aderarea României la Protocolul din 2002 la 
Convenţia de la Atena din 1974 privind 
transportul pe mare al pasagerilor şi al 
bagajelor lor. 

 
 
S - EC 
 
CD - Adoptat pe 
04.02.2013 

TDR:11.03.2014 
 

30 PLx 
656/2013 

Proiect de Lege pentru completarea art.15 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2012. 

S  -  
 
CD  - Adoptat pe 
11.02.2013 
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PLx  
227/2013

L 
222/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile 
de energie. (poz. I-a-26) 
- Iniţiator: Guvern 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul stabilirii, 
astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de 
fundamentare, a unor măsuri pentru 
menţinerea predictibilităţii cadrului legislativ 
privind promovarea energiei electrice 
produsă de surse regenerabile de energie.  
 

S - Adoptat pe 
10.02.2013 
 
 
CD - Adoptat pe 
11.02.2013 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

32 PLx  
383/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2013 privind declanşarea procedurii 
insolvenţei la Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu 
Severin. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Declanşarea procedurii insolvenţei la Regia 
Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-
Turnu Severin, operator strategic al 
economiei naţionale şi furnizor de servicii 
publice locale, în scopul evitării încetării 
activităţii acesteia şi al asigurării protecţiei 
juridice necesare pentru siguranţa în 
exploatare, având în vedere incapacitatea de 
plată în care se află această regie. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD – Adoptat pe 
04.02.2013 

La promulgare din data de 12.02.2014 

33 PLx 
500/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2013 privind Programul de garantare 
a creditelor pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii. 
(poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Aprobarea Programului de Garantare a 
Creditelor pentri întreprinderi mici şi mijlocii, 
concretizat în măsuri menite să 
îmbunătăţească accesul acestora la finanţare 
şi, implicit, să stimuleze mediul de afaceri. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptat pe 
11.02.2013 
 

 

34 
PLx 

507/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat. 
(poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, în sensul 
extinderii ariei beneficiarului de lucrări, care 
poate fi şi o persoană fizică autorizată sau 
întreprinzător titular al întreprinderii 
individuale sau familiale, redefinirea 
caracterului ocazional al activităţilor 
necalificate, posibilitatea minorilor cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 16 ani de a presta 
asemenea activităţi cu acordul părinţilor sau 
reprezentanţilor legali, stabilirea de noi 
obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă pentru ambele părţi. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptat pe 
11.02.2013 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                             
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncăşi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională APAR 
15. Comisia pentru politică externă POLEX 
16. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ABUZ 
17. Comisia pentru regulament REG 
18. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
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19. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
20. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
+ Favorabil 
- Negativ 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

 (la data de  14 februarie 2014) 
 
 
 

            
                             

I.  În perioada  10 – 14 februarie  2014   
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 40 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar.  

 

     Comisiile permanente au depus  36 avize. 

 

Cele 40 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 13  

 27 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     1 
     0 

     39 
 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 405 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   60  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

 

La comisii se află  38  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2014.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  825 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 52 

♦ rapoarte suplimentare 134 2 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 0 

TOTAL     771 54 
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DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
            

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în săptămâna  10 – 14 februarie  2014 

 
 

I.Comisia pt. buget, finanţe şi bănci 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. 

 
PLx.554/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal 
4 dep. 

respinsă de 
Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(41/R din 13.02.2014) 

2. 

 
PLx.556/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

3 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(42/R din 13.02.2014) 

3. 

 
PLx.588/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

1 senator 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(43/R din 13.02.2014) 

4. 

 
PLx.623/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanţa 

Guvernului nr.93/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(44/R din 13.02.2014) 

5. 

 
PLx. 624/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(45/R din 13.02.2014) 
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6. 

 
PLx.628/2013 Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura 

diferenţele de majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii 
economici 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere  

(46/R din 13.02.2014) 

7. 

 
PLx.638/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

2 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(47/R din 13.02.2014) 

8. 

 
PLx.639/2013 Propunere legislativă privind facilităţile acordate şomerilor pentru 

transportul intern 

14 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(48/R din 13.02.2014) 

9. 

 
PLx.647/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(49/R din 13.02.2014) 

10. 

 
PLx.652/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(50/R din 13.02.2014) 

11. 

 
PLx.657/2013 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitarea de 
împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător ţi România, în calitate de Împrumutat şi Banca Naţională a 
României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 
5 noiembrie 2013 ţi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 şi a 
Memorandumului de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la   Bruxelles la 6 noiembrie 
2013 – prioritate legislativă 
- primă Cameră sesizată 

Guvern 11.02.2014 Raport de adoptare 
(51/R din 13.02.2014) 

12. 

 
PLx.659/2013 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii 
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul 
Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza 
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, în 
conformitate cu Acordul Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de 
asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se 
aplică partea a patra a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, 
semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013 – prioritate legislativă 

Guvern 11.02.2014 Raport de adoptare 
(52/R din 13.02.2014) 
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 – primă Cameră sesizată 

 
 

II.Comisia pt. industrii şi servicii 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. 

 
PLx.227/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.02.2014 

Raport  de adoptare cu 
amendamente 

 (20/R din 11.02.2014) 
 

2. 
 
PLx.622/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 

15 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2014 

Raport  de respingere 
 (23/R din 11.02.2014) 

 

3. 

 
 
Plx.4/2014 

Proiectul de Lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 
pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă 
maritimă, semnat la Londra, 13 mai 2008 - prioritate legislativă 
– primă Cameră sesizată 

Guvern 
 04.02.2014 Raport de adoptare 

(24/R din 11.02.2014) 

4. 

 
Plx.5/2014 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri 
între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 
2012 – primă Cameră sesizată 

Guvern 05.02.2014 Raport de adoptare 
(25/R din 11.02.2014) 

5. 

 
 
Plx.6/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la 
Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între 
Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre 
ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 
aprilie 2007 –  primă Cameră sesizată  

Guvern 04.02.2014 Raport de adoptare 
(26/R din 11.02.2014) 

6. 

 
 

PLx.598/2013 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. în 
domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local 
al municipiului Dej, judeţul Cluj 
- Raport comun cu comisia pt. administraţie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.02.2014 Raport de adoptare 

(37/R din 13.02.2014) 
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III.Comisia pt. agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. 

 
PLx.492/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.89/1998 

– Legea apiculturii 

15 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2014 

Raport  de respingere 
 (21/R din 11.02.2014) 

 

2. 

 
Plx.456/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupului de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 

17 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2014 

Raport  de adoptare cu 
amendamente 

 (22/R din 11.02.2014) 
 

 
 

IV.Comisia pt. administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. 

PLx. 11/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi alte acte 
normative – primă Cameră sesizată 
- Raport comun cu comisia pt. apărare 

153 parlam. 
 10.02.2014 

Raport de adoptare 
 cu amendamente 

(27/R din 12.02.2014) 

2. 

PLx.480/2013 
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua 
Primarului 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
 

11.02.2014 Raport de respingere 
(33/R din 13.02.2014) 

3. 

PLx.547/2013 
Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

3 parl. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(34/R din 13.02.2014) 
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4. 

PLx.582/2013 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul 
public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Manasia judeţul Ialomiţa, în vederea 
extinderii cimitirului situat în satul Manasia  

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(35/R din 13.02.2014) 

5. 

PLx.595/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor  

12 parlam. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(36/R din 13.02.2014) 

6. 

PLx.598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. în 
domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local 
al municipiului Dej, judeţul Cluj 
- Raport comun cu comisia pt. industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.02.2014 Raport de adoptare 

(37/R din 13.02.2014) 

7. 

PLx.646/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151 din 
15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(38/R din 13.02.2014) 

8. 

PLx.687/2013 Propunere legislativă pentru reintrarea în administraţia Statului a clădirii 
„Casa radio” din Calea Plevnei, Bucureşti, în vederea construirii unui 
complex muzeal şi de săli de conferinţe, cuprinzând inclusiv Muzeul 
Dictaturii Comuniste 

1 senator 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(39/R din 13.02.2014) 

 
 
 
 
 

V.Comisia pt. muncă şi protecţie socială 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. PLx.440/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor  
Raport comun cu comisia pt. învăţământ 

2 dep. 
respinsă de 

Senat 
09.12.2013 Raport de respingere 

(14/R din 10.02.2014) 

2. PLx.493/2013 Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor româneşti 
sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat 

6 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2014 Raport de respingere 

(15/R din 10.02.2014) 
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3. PLx.603/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6 din Legea ® 
nr.61 din 22.09.1993 

19 dep. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2014 Raport de respingere 

(16/R din 10.02.2014) 

4. PLx.507/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri şi a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat – prioritate 
legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.02.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(540/RS/10.02.2014) 

5. PLx.604/2013 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi 
studenţilor  
Raport comun cu comisia pt. .învăţământ 

6 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2014 Raport de respingere 

(17/R din 10.02.2014) 

6. Plx.648/2013 Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice 
1 dep. 

respinsă de 
Senat 

04.02.2014 Raport  de respingere 
 (18/R din 10.02.2014) 

7. PLx.522/2013 Proiect de lege pentru modificarea alin. (2) al art.9 din Legea nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

3 parlam 
adoptat de 

Senat 
04.02.2014 Raport de adoptare 

(19/R din 10.02.2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI.Comisia pt. sănătate şi familie 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. PLx.472/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008, republicată 

3 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(29/R din 13.02.2014) 

2. PLx.476/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(30/R din 13.02.2014) 
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3. PLx.511/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

17 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(31/R din 13.02.2014) 

4. PLx.512/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.237 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

1 dep. 
respinsă de 

Senat 
11.02.2014 Raport de respingere 

(32/R din 13.02.2014) 

 
 
 
 

VII.Comisia pt. învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. PLx.440/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor 
Raport comun cu comisia pt. muncă 

2 dep. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2014 Raport de respingere 

(14/R din 10.02.2014) 

2. PLx.604/2013 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi 
studenţilor 
Raport comun cu comisia pt. muncă 

6 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.02.2014 Raport de respingere 

(17/R din 10.02.2014) 

 
 
 
 

VIII.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. 

 
PLx.579/2013 

Cerere de reexaminare a Legii privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către 
persoanele fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare – prioritate legislativă 

Guvern 
admisă de 

Senat 
12.02.2014 

Raport de admitere în 
parte a cererii de 

reexaminare 
(40/R din 13.02.2014) 
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IX.Comisia pt. apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. 

 
PLx.327/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind 
reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, 
îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 
1961 

5 parlam. 
respinsă de 

Senat 
10.02.2014 

Raport  de adoptare cu 
amendamente 

 (524/RS din 11.02.2014) 
 

2 

PLx. 11/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi alte acte 
normative – primă Cameră sesizată 
- Raport comun cu comisia pt. administraţie 

153 parlam. 
 11.02.2014 

Raport de adoptare 
 cu amendamente 

(27/R din 12.02.2014) 

3 

 
PLx. 13/2014 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, 
adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, şi semnat de România la New 
York, la 3 iunie 2013 – prioritate legislativă 
- primă Cameră sesizată   

Guvern 11.02.2014 Raport de adoptare 
(28/R din 12.02.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 

PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
  
 
 Solidari doar la câştig?!! 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  

Domnilor miniştri, 
 
 Una dintre ultimele măsuri adoptate de guvernul condus de domnul Prim Ministru Victor Ponta a stârnit, spre 
surprinderea mea, o seamă de controverse în societatea noastră. Este vorba de preconizatul ajutor guvernamental 
pentru cetăţenii cu venituri modeste care înregistrează întârzieri la achitarea ratelor bancare. 
 Trebuie să recunosc faptul că n-am înţeles, sub nici o formă, vehemenţa cu care unii concetăţeni, din politică 
sau din mass-media, au atacat această iniţiativă, chiar înainte ca ea să se materializeze. Cât de blamabil poate fi un 
guvern care, în vremuri de cumpănă, hotărăşte să-şi ajute compatrioţii? De fapt, care este, oare, principala menire a 
unui guvern, dacă nu aceia de a sprijini, la vreme de nevoie, oamenii care chiar au nevoie disperată de un asemenea 
sprijin. 
 Să ne amintim doar în ce contest au ajuns aceşti oameni într-o asemenea nedorită şi umilitoare situaţie: cu 
câţiva ani în urmă, după o perioadă de creştere constantă a economiei naţionale şi deci, a veniturilor populaţiei, 
România a fost lovită crunt şi extrem de dureros de o criză financiară ale cărei rădăcini se regăseau pe cu totul alte 
meleaguri şi din cauze total neimputabile oamenilor politici sau cetăţenilor din ţara noastră (aş spune chiar, cu atât 
mai puţin acestora din urmă). Ce soluţie a găsit în acel moment guvernul României? Ei bine, în loc să transfere 
costurile crizei asupra sistemului bancar, spre exemplu, ca  principal vinovat de declanşarea acestui cataclism 
economic mondial, guvernul acelor ani a găsit de cuviinţă să împovăreze contribuabilul de rând diminuându-i 
veniturile salariale cu 25%, fără a ţine seama de faptul că momentul declanşării crizei l-a surprins pe acesta cu 
familie, cu copii şi cu. împrumuturi bancare, contractate în perioada în care salariul său era intact, iar băncile îi 
acordau celebrele „credite cu buletinul”. 
 La ce a condus o asemenea “măsură înţeleaptă” este mai mult decât evident: s-a ajuns la pauperizarea 
constantă a populaţiei, cu consecinţa directă a scăderii consumului şi a acumulării restanţelor bancare. Dacă nu vrem 
să recunoaştem nici măcar o asemenea evidenţă, atunci suntem, cu siguranţă, de-a dreptul rău intenţionaţi. 
 Ce a făcut şi continuă să facă actualul guvern al ţării? Simplu! Asumându-şi, în mod tacit dar cu mare 
nobleţe, gafele săvârşite de un guvern anterior, a trecut la reparaţiile pe care le mai putea face, reîntregind într-o 
primă instanţă veniturile salariale abuziv diminuate anterior şi încercând să-i sprijine, mai apoi, în limita 
posibilităţilor, pe concetăţenii care, aşa cum arătam anterior, au ajuns să cumuleze întârzieri la plata creditelor 
bancare nu din rea voinţă, ci pur şi simplu pentru că erorile economice ale unui alt guvern al acestei ţări i-a împins 
într-o asemenea situaţie. 
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 Mai mult încă, măsura preconizată vine şi în sprijinul sistemului nostru bancar care, nemaiavând cum să-şi 
recupereze restanţele de la aceste persoane fizice, ar fi obligate să găsească o altă soluţie pentru amortizarea 
pierderilor, iar aceasta ar fi, cred eu, una singură: înăsprirea criteriilor de creditare, cu consecinţe grave asupra 
întregii economii naţionale. Crede cineva, cu adevărat, că aceasta ar fi o soluţie dezirabilă pentru oricare dintre noi? 
Sincer, mă îndoiesc că ar fi aşa. 
 Din toate aceste motive, consider că, departe de a fi criticabilă, soluţia găsită trebuie să fie lăudată şi 
încurajată. Căci este o soluţie dreaptă, care sprijină atât cetăţeanul aflat în nevoie, cât şi economia naţională şi care 
vine, zic eu, exact la timp pentru a putea evita prelungirea unei situaţii de care, repet, cetăţeanul român nu se face cu 
nimic vinovat. 
 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
 

Susţinerea sportului de masă, o platformă-program pentru pregătirea unei generaţii a competitivităţii 
 

Stimaţi colegi, 
Sportul de masă a fost întotdeauna, în România, o modalitate de a educa copiii şi adolescenţii în spiritul valorilor, dar 
şi de a provoca performanţa. Generaţii întregi de tineri români au fost motivaţi şi inspiraţi de minunatele noastre fete 
din loturile de gimnastică, de echipele de aur din fotbal, handbal, atletism sau judo. Toţi aceşti sportivi au servit drept 
modele, în nişte timpuri în care modelele adevărate erau foarte greu de găsit. Din păcate, tradiţia s-a frânt undeva în 
timp, iar acum suntem în situaţia în care nu mai avem acele generaţii de modele. Or, tradiţia nu trebuie niciodată 
frântă, ci îngrijită şi lăsată să meargă mai departe. Scopul ei e mereu acelaşi: de a crea noi modele, de a pune din nou 
în lumină importanţa cultivării sănătăţii fizice şi psihice, dar şi de a antrena preformanţa, fie că ea este individuală 
sau în echipă. 
Subliniez, pe această cale, nevoia de a crea şi gestiona un program naţional de educaţie prin sport. Ar fi prima 
platformă-program de acest tip care vizează, prin grija guvernanţilor, sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor, 
propunându-le din nou competiţia sportivă ca valoare primă socială. Un astfel de proiect nu ar presupune o mare 
investiţie din partea statului, dar ar putea aduce rezultate uimitoare prin constanţă în aplicarea sa. Ar arătă că 
înţelegem să ne preocupăm de viitorul României şi înţelegem performanţa la nivelul ei prim, acela al practicării 
sportului pentru sănătate şi în spiritul competiţiei corecte. Un astfel de proiect ar aduce din nou în discuţie valori 
precum munca asiduă, efortul, determinarea, sacrificiul făcut în favoarea rezultatelor excepţionale. Pentru că sportul 
nu se rezumă doar la activitatea fizică în sine: el formează caractere puternice şi oferă noi competenţe de viaţă. 
Această platformă-program poate fi înţeleasă ca o metodă de educaţie pentru dezvoltarea unui alt stil de viaţă, care 
valorizează performanţa. 
Mai departe, un program naţional de educaţie prin sport şi-ar dovedi efectele nu doar asupra tinerilor vizaţi, ci şi 
asupra familiilor lor, prin aceea că ar arăta şi părinţilor că învăţarea unor lucruri noi îi poate ghida înspre a schimba 
viaţa familiei, a obiceiurile nesănătoase sau chiar a felului de a privi succesul social. Acest tip de sesiune de educare 
prin sport era practicat tradiţional de către marele medic clujean Iuliu Haţieganu, care întreprindea, alături de 
studenţii sportivi de la clubul Universitatea şi medicii clinicilor clujene, adevărate incursiuni în mediul rural, în care 
erau promovate activitatea sportivă şi hrana sănătoasă.  
Stimaţi colegi, 
Trebuie să admitem că stilurile de viaţă promovate în general printre tineri nu pun accentul pe importanţa practicării 
unui sport. Trebuie să admitem şi că obezitatea a devenit o problemă în rândul copiilor din România. Dar aici vorbim 
de şi mai mult. Trebuie să admitem că modelele, competitivitatea, efortul şi performanţa sunt tot mai rare în vieţile 
copiilor noştri. În acest context, cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem, şi care ţine de noi, este să 
susţinem promovarea sportului de masă în rândul tinerilor, în România. De ani de zile investim zeci de milioane de 
euro în săli de sport, baze sportive, şi patinoare. E timpul ca toate acestea să fie şi folosite cu un scop util: acela al 
formării de caractere! 
Vă mulţumesc! 
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Deputat 
Aurelia Cristea 

 
*** 

  
O viaţă lipsită de violenţă- dreptul fundamental al fiecărui om 

 
Cu toţii cunoaştem foarte bine care este adevărata însemnătate a violenţei în familie- „o problemă de sănătate globală 
de proporţiile unei epidemii”, aşa cum a fost numită într-un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Cuvântul ne 
trezeşte în minte ideea de: tortură; decese; criminalitate, însă la un nivel mai puţin dramatic ne duce cu gândul la lipsa 
de civilizaţie; nepoliteţe şi insulte.  
 Combaterea fenomenului ce afectează în principal femeile şi copiii din ţările în curs de dezvoltare, dar şi din statele 
dezvoltate, ar trebui să reprezinte o prioritate pentru fiecare dintre noi. Fie că este vorba despre violenţă fizică sau 
psihică-emoţională, statisticile publicate la nivel naţional şi internaţional scot la iveală situaţii cutremuratoare.  
 Pentru început doresc să fac referire la implicaţiile reale pe care abuzul în familie le are asupra copiilor. Pentru 
aceştia actul de violenţă reprezintă mult mai mult decât vânătăile rămase în urma „corecţiilor” aplicate de către 
părinţi. „Cicatricile emoţionale” sunt dureroase şi periculoase, persistând pe termen lung, făcându-i pe micuţi să se 
simtă inferiori sau lipsiţi de valoare într-o societate în care cu toţii ar trebui să fim egali. Consecinţele nefaste se pot 
resimţi însă şi la perioada maturităţii, ei având mari şanse să repete ciclul şi să acţioneze inconştient urmând 
exemplul trăirilor din copilărie. De asemenea, simplul fapt că asistă la scene de violenţă în familie va „ajuta” la 
creşterea nivelului de toleranţă vis-a-vis de agresiuni, fiind predispuşi să le accepte mult mai lesne din partea 
diferitelor persoane.  
 Datele oficiale publicate în studii şi statistici nu fac altceva decât să-mi consolideze convingerea că situaţia din 
România este de-a dreptul îngrijorătoare. Conform Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului, în primele nouă luni 
ale anului trecut au existat peste 9000 de cazuri de copii abuzaţi, exploataţi sau neglijaţi, peste 8600 de evinemente 
petrecându-se în cadrul propriilor familii. În România anului 2013, 63% dintre copii recunosc faptul că sunt bătuţi de 
către proprii lor părinţi. Chiar dacă în ţara noastră există o lege care interzice bătăile şi tratamentele umilitoare asupra 
copiilor, se pare că ea nu este foarte bine cunoscută.  
 În ceea ce priveşte violenţa conjugală, în perioada 2010-2012 au fost înregistrate peste 65.000 de cazuri, iar 800 de 
femei au decedat din acest motiv. Estimările Băncii Mondiale scot la iveală faptul că fenomenul omoară mai multe 
persoane de sex feminin decât malariile şi accidentele rutiere la un loc. Deşi cifrele sunt covârşitoare, ele nu reflectă 
în fapt realitatea. Spun acest lucru deoarece dintr-un studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, realizat pe un 
eşantion de 24.000 de femei din 10 state, reiese că 55% dintre acestea nu au cerut ajutor în momentul în care au fost 
abuzate.  
 Oare cum s-a ajuns la astfel de situaţii, când înainte de `89 în ţara noastră nici nu se discuta despre un asemenea 
fenomen, neexistând sondaje cu date relevante în acest sens. Probabil deoarece la momentul respectiv divorţul nu era 
încurajat la nivel juridic, şi nici nu exista multitudinea canalelor de televiziune care să faciliteze propagarea actelor de 
violentă, aşa cum se întâmplă în zilele noastre. Media reuşeşte acum cu uşurinţă să transmită ideea că în relaţiile cu 
cei din jur primează violenţa.  
 În ciuda faptului că legislaţia care reglementează combaterea abuzurilor în familie a cunoscut evoluţii în ultimii ani, 
mai avem mult de luptat pentru a reduce semnificativ acest fenomen. Sancţiunile pentru cei care comit asemenea 
fapte ar trebui să fie foarte dure, astfel încât să descurajeze suficient posibilii agresori. Un alt pas în combaterea 
violenţei domestice ar putea fi reprezentat de acordarea unei importanţe sporite investigării cauzelor care au dus la 
crearea situaţiilor, dar şi analizării aprofundate a consecinţelor pe care actele le au asupra victimelor  şi societăţii în 
ansamblul ei, pe termen lung.  
 Dezvoltarea continuă a campaniilor care au ca obiectiv conştientizarea violenţei împotriva copiilor şi a femeilor din 
societatea românească va genera cu siguranţă schimbări de atitudine cu privire la aceste practici.  
 Violenţa va da naştere la rândul sau la violenţă. Să dăm deci dovadă de implicare, şi să oprim distrugerea a ceea ce 
statul ar trebui de fapt să protejeze. 

 
Deputat 

Răzvan Ionuţ Tănase 
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*** 
 

 Nu  încurajaţi ascunderea neregulilor din spitale 
 
Nu este prima dată când atrag atenţia asupra neregulilor existente în sistemul sanitar din România, nereguli care lasă 
urme greu de vindecat în viaţa cetăţenilor din ţara noastră, din momentul în care trec pragul spitalelor. Este şi cazul 
infecţiilor nosocomiale, pe care unii pacienţi le „dobândesc” în urma internării pentru diferite tratamente.  
 Analizând statisticile prezentate la sfârşitul fiecărui an, putem spune că situaţia unităţilor medicale depăşeşte idealul. 
Susţin acest lucru deoarece numărul infecţiilor declarate este foarte mic în comparaţie cu media europeană, însă ar fi 
bine dacă cifrele ar reflecta cu adevărat realitatea. În ţara noastră se merge pe ideea negării problemelor existente, 
lucru care nu este admis în spitalele europene.  
 Pe hârtie, la capitolul infecţiilor contactate din spital, România stă foarte bine, deoarece acestea  nu au urcat 
niciodată peste 1-2%, în condiţiile în care media la nivelul Uniunii Europene se clasează între 5%-15%. Începând cu 
anul 1999 ratele acestor infecţii au înregistrat o scădere bruscă de la an la an, probabil ca urmare a emiterii de către 
Ministerul Sănătăţii a ordinului Nr. 984 pentru aprobarea Normelor privind organizarea supravegherii, prevenirea şi 
controlul infecţiilor nosocomiale, în anul 1994. Descreşterea se poate datora atât controalelor riguroase efectuate de 
autorităţi la nivelul spitalelor care au raportări mai mari, dar şi temerilor conducerilor unităţilor medicale de a nu le fi 
afectată imaginea, lucru care s-ar putea reflecta în scăderea numărului de pacienţi, din cauza pierderii reputaţiei 
spitalelor.  
 Deşi legea îi obligă pe manageri să prezinte situaţia infecţiilor intraspitaliceşti cu care s-au confruntat pe parcursul 
fiecărui an, aceeaşi lege îi îndeamnă să distorsioneze realitatea în schimbul funcţiei. Dacă numărul adus la cunoştinţă 
ar fi cel corect, s-ar putea impune măsurile necesare pentru contracararea infecţiilor. Aici intervine şi problema 
finanţării. Că sistemul sanitar, la fel ca şi învăţământul sunt finanţate invers proporţional cu importanţa pe care o au 
pentru societate, este cunoscut de noi toţi, dar ascunderea neregulilor sub preş îngrădeşte şi primirea fondurilor 
modeste destinate remedierii unor astfel de probleme.  
 Judecând după diferenţele semnificative dintre înregistrările din România şi cele din străinătate, nu pot să constat 
decât faptul că autorităţile din domeniu sunt oarecum irealiste. Acestea nu arată nici pe departe faptul că sistemul 
nostru sanitar este superior celor din Europa, ci din contră, denotă o superficialitate crescută, susţinută de 
numeroasele plângeri făcute de pacienţi ca urmare a „pricopsirii” cu diferite infecţii, dar şi de faptul că unii dintre ei 
mor cu zile pe paturile spitalelor din ţara noastră. Limitele impuse de Ministerul Sănătăţii, dar şi sancţiunile drastice 
care merg până la concediere nu vor încuraja niciodată managerii să declare situaţia reală şi astfel să găsească soluţii 
eficiente.  
 Ar trebui să urmăm exemplul statelor vestice, şi ar trebui lăudaţi cei care identifică existenţa problemelor şi 
recompensaţi cei care reuşesc să stopeze transmiterea lor. Din punctul meu de vedere aplicarea penalizărilor 
reprezintă o mare greşeală, care inhibă un procedeu corect de identificare şi eliminare a infecţiilor nosocomiale.  
 Autorităţile probabil nu conştientizează nici implicaţiile pe care acestea le au asupra sistemului sanitar, din 
momentul în care închid ochii la raportările cu date ireale. Pe lângă faptul că pacienţilor le este provocată o suferinţă 
în plus, vindecarea necesită eforturi suplimentare din punct de vedere medical, dar şi cheltuieli care se resimt în 
bugetul Ministerului Sănătăţii şi al bolnavilor, în urma tratamentului cu antibiotice care trebuie administrat.  
 Conchizând, oficialii ar trebui să dea dovadă de o implicare mult mai intensă în protejarea pacienţilor din spitale, şi 
astfel să intensifice lupta împotriva infecţiilor nosocomiale pentru a creşte încrederea cetăţenilor în sistemul sanitar 
din România, dar şi siguranţa acestora. 
 

Deputat 
Răzvan Ionuţ Tănase 

 
*** 
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 Declinul demografic- o problemă importantă pentru România 

 
Dincolo de a prezenta o simplă declaraţie politică, astăzi doresc să supun atenţiei dumneavoastră un fenomen 
îngrijorător care afectează ţara noastră, şi nu numai, de o bună perioadă de timp. Mă refer aici la declinul demografic- 
care ar trebui să reprezinte unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru societatea românească. Deşi este o 
problemă foarte importantă, fie nu este cunoscută de marea majoritate, fie nu este percepută la adevăratul nivel al 
gravităţii sale.  
 Scăderea populaţiei, cu care confruntă atât Europa cât şi România, face parte din faza de “modernitate demografică”. 
Deşi ea ar trebui să se caracterizeze printr-o rată a natalităţii de 1,5 copii/femeie, doresc să adaug faptul că între anii 
1994 şi 2011 , aceasta s-a situat la aproximativ 1,3 copii/femeie în România, însă pentru a asigura o evoluţie pozitivă, 
fiecare femeie ar trebui să nască 2,1 copii.  
 După anul 1989, în ţara noastră natalitatea a continuat să scadă,  ceea ce a condus la reducerea populaţiei tinere şi la 
creşterea gradului de îmbătrânire demografică. Actuala situaţie în care se află România se datorează de asemenea 
evoluţiei mortalităţii, dar şi migraţiei externe care s-a intensificat după anii 1990.  
 Potrivit ultimului recensământ, populaţia numără 19,04 milioane de cetăţeni. Cifrele sunt îngrijorătoare în condiţiile 
în care acest prag a fost atins pentru prima dată în anul 1965. Judecând după actuala rată a natalităţii putem afirma 
faptul că ne aflăm în faţa unui dezastru. Conform studiilor efectuate, la sfârşitul secolului, 34% din populaţia 
României va fi reprezentată de persoane cu vârste de peste 65 de ani. De aici rezultă faptul că actuala nepăsare asupra 
fenomenului de îmbătrânire va avea efecte negative asupra copiilor care vin în urma noastră, în sensul scăderii 
nivelului de trai.  
 Potrivit studiului “Declinul Demografic” publicat de Domnul Profesor Vasile Gheţău, am putea diminua aceste 
efecte doar printr-o rată a fertilităţii de 2,1 copii/femeie începând din anul 2013 şi până în anul 2075. Îngrijorarea 
mea vine din faptul că în 2013 evoluţiile pozitive au întârziat să apară, ceea ce ne duce cu un an mai aproape de 
viitorul “pesimist” în care persoanele vârstnice vor apăsa cu greutate pe umerii semenilor lor. Problema se 
accentuează şi din cauza faptului că activele financiare ale românilor au un nivel redus, fiind de 13 ori mai mici decât 
cele ale unei persoane germane, conform unui raport al analiştilor economici din cadrul Băncii Comerciale a 
României. De aici apar dificultăţile în ceea ce priveşte resursele financiare care pot fi folosite la anii bătrâneţii.  
 Scăderea şi îmbătrânirea populaţiei influenţează în mod negativ economia ţării, în trei moduri: este încetinită 
creşterea economică, se menţine dependenţa României faţă de capitalurile străine şi creşte presiunea asupra bugetului 
de stat.  
 Având în vedere evoluţiile prezentate în cercetările Institutului Naţional de Statistică, presiunea pe sistemele publice 
de sănătate şi pensii va creste puternic până în anul 2035. Spun asta deoarece în anul 1990 fiecare salariat susţinea 0,4 
pensionari, însă începând din 1998 acest raport a cunoscut modificări semnificative, ajungându-se în prezent la 
situaţia în care 1,2 pensionari sunt susţinuţi de un salariat. Evoluţiile sumbre scot la iveală faptul că la începutul lui 
2060, la fiecare salariat vor fi 1,5 pensionari.  
 A venit momentul să tragem un puternic semnal de alarmă, deoarece conform datelor oficiale, în  2013 a fost 
înregistrat cel mai mic număr de naşteri în România, de când ţara noastră este un stat modern. Faptul că sociologii 
anunţă o creştere a speranţei de viaţă cu trei-patru luni faţă de anul trecut nu înseamnă că va creşte şi numărul 
copiilor nou-născuţi. Trebuie să realizăm, chiar şi acum în ultimul ceas, faptul că viitorul statului nostru stă în mâna 
copiilor. Ei sunt cei care pot asigura dezvoltarea prin forţa de muncă, însă la rândul lor trebuie susţinuţi, iar acest 
lucru nu se face cu siguranţă prin alocaţii mai mici decât cele pentru câinii vagabonzi sau pentru puşcăriaşi.  
 De asemenea restabilirea ratei fertilităţii la valorile normale necesită implementarea unei politici demografice clare 
şi concise, bazată pe măsuri economice care au ca scop susţinerea familiei şi a copiilor.  
 Consider că redresarea natalităţii ar constitui principalul pion din lupta împotriva declinului demografic. Însă o astfel 
de problemă nu se poate rezolva de pe o zi pe alta, ci treptat trebuie să creştem încrederea familiilor în siguranţa zilei 
de mâine, oferindu-le astfel certitudinea că le pot asigura copiilor un viitor liniştit şi fără griji. Noi suntem cei care 
avem puterea să clădim acest viitor şi să-i susţinem.  
 Stimaţi colegi, să lăsăm la o parte mărunţişurile care ne împiedică să vedem realele probleme, şi să ne interesăm de 
lucrurile cu adevărat importante, de care depinde viitorul ţării noastre.  
   

Deputat 
Răzvan Ionuţ Tănase 
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*** 

 Învăţământul din România nu mai este de mult gratuit 
 
 

 Conform articolului 34 din Constituţia României „Invăţământul de stat este gratuit”, însă ceea ce se întâmplă de fapt 
în şcolile din ţara noastră, contrazice gratuitatea învăţământului. Atât părinţii cât şi elevii se lovesc zilnic de această 
realitate în momentul în care sunt obligaţi să suporte o serie de cheltuieli: atât pentru rechizite şi materialele 
didactice, cât şi pentru salariile agenţilor de pază şi renovarea sau modernizarea sălilor de clasă. Deşi de foarte mult 
timp practicile au început să facă parte din categoria „firescului”, ţin să specific faptul că ele încalcă atât Constituţia 
României, cât şi legile statului.   
 Cunoaştem cu toţii „costurile ascunse” ale sistemului de învăţământ. S-au tot vehiculat în media plăţile informale pe 
care părinţii sunt constrânşi, chiar de cadrele didactice, să le facă în favoarea lor. Aici sunt incluse cadourile de 
Sărbători, meditaţiile, fondul clasei şi fondul şcolii, despre care s-a spus că ar fi sume colectate ilegal, acţiunea fiind 
încadrată la evaziune fiscală, dar împotriva cărora nu s-a luat nicio măsură.  
 Nu ar trebui să ne întrebăm nici de ce cuantumul meditaţiilor este atât de ridicat. În fapt reflectă calitatea scăzută a 
educaţiei care se oferă în cadrul şcolilor, din cauza investiţiilor reduse.  
 Doresc să vă reamintesc faptul că în anul 2009, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a atras atenţia asupra 
costurilor din educaţia din România. La acea dată a fost sesizat şi Guvernul în sensul adoptării unei serii de măsuri 
pentru a înlătura aceste practici. Constat însă cu dezamăgire că nici acum, după cinci ani, lucrurile nu au evoluat în 
direcţia scontată, lipsurile din sistem traducându-se prin cheltuieli suplimentare pentru şcolarizare, din partea 
părinţilor.  
 De asemenea, în septembrie 2000, România şi-a asumat atingerea obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, ceea ce 
înseamnă că ar trebui să asigure şi îndeplinirea obiectivului de dezvoltare Nr.2, care presupune că până în anul 2015, 
„copiii de pretutindeni, indiferent că sunt fete sau băieţi, vor putea să încheie un ciclu primar complet de studii” . 
Cum oare se va reuşi acest lucru ţinând cont că în ţara noastră rata abandonului şcolar din motive socio-economice 
este destul de ridicată? Aceasta este reflexia unui învăţământ insuficient finanţat. Fie părinţii depun eforturi imense 
pentru a-şi menţine copiii la şcoală, fie copiii se văd obligaţi să muncească pentru a spori veniturile familiei şi 
implicit pentru a susţine cheltuielile de şcolarizare. Implicarea lor în muncă se oglindeşte în scăderea timpului alocat 
învăţăturii, care duce fie la absenteism, fie în cele mai grave cazuri la abandon şcolar.  
 Afirm cu tărie că învăţământul din ţara noastră nu mai este de mult gratuit. Oare când ne vom alinia la standardele 
europene şi ne vom putea mândri cu un sistem asemănător , să zicem, cu cel din Finlanda? Acolo şcoala nu este 
gratuită doar în legi, ci legile sunt respectate, iar părinţii nu sunt nevoiţi să achite nici măcar un cent pentru elevi. Ei 
găsesc în instituţie totul, de la rechizite până la profesori motivaţi şi dornici să-i iniţieze şi mai apoi să aprofundeze 
împreună tainele învăţăturii.  
 Stimaţi guvernanţi, nu luaţi copiilor noştri dreptul la educaţie! Consideraţi vă rog şcoala ca fiind o prioritate 
naţională, în faţa căreia criza să nu reprezinte un obstacol. Situaţia economică a ţării nu trebuie să ne ducă la extrema 
deznădejdei, ci trebuie impusă o investire mult mai serioasă, inclusiv a unor controale riguroase pentru înlăturarea 
„costurilor ascunse” despre care am discutat anterior.   
 Avem legi şi trebuie să le respectăm!  

 Deputat 
Răzvan Ionuţ Tănase 

 
*** 

 
Indemnizaţia persoanelor cu handicap 

  
 

Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, 
 
Sintagma „pensii nesimţite” a rămas în memoria românilor ca fiind punctul de maxim al excesului Guvernului Boc, 
care la indicaţia expresă a preşedintelui Băsescu a adoptat măsura catastrofală a tăierii pensiilor şi salariilor, 
spulberând bruma de prosperitate adunată succesiv de guvernele PSD şi PNL. Vă aduceţi aminte că atunci se dădeau 
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exemple de pensii de sute de milioane de lei, aparatul propagandistic portocaliu uitând să spună că ele sunt de fapt 
excepţii şi că ponderea lor în bugetul pensiilor nu e una semnificativă.  
 
Cuvântul nesimţire are în limba română două sensuri, cel mai obişnuit, acela de aroganţă, de lipsă de simţ moral, dar 
ştim cu toţii că el mai înseamnă şi lipsă de simţire, de compasiune, de grijă şi de solidaritate. Folosind acest al doilea 
sens al cuvântului, aş vrea ca în declaraţia mea politică de astăzi să vorbesc despre indemnizaţii nesimţite.  
 
Aşa după cum probabil foarte mulţi dintre dumneavoastră ştiţi, indemnizaţiile persoanelor cu handicap sunt stabilite 
în cuantum fix. Cea mai mare dintre ele este de 293 lei pe lună şi ea este acordată unor persoane cu handicap sever, 
care nu pot munci şi nici nu pot să se îngrijească singure. Nu cuantumul acestei sume este revoltător. La urma urmei, 
economia românească poate susţine doar ceea ce poate susţine, ştim cu toţii că exigenţele unui buget fără derapaje 
lovesc fără alegere şi impun decizii adeseori dureroase. Problema fundamentală este însă inexistenţa unui mecanism 
legal de indexare anuală a acestor indemnizaţii. În cazul de faţă, de pildă, indemnizaţiile persoanelor cu handicap nu 
au mai fost mărite din anul 2008. În cei şase ani scurşi de atunci, inflaţia cumulată a trecut de douăzeci la sută. După 
cum vedeţi, nu e vorba de sume mari, care să afecteze bugetul în mod semnificativ, ci mai degrabă de grija pentru 
persoanele cu handicap, de grija pentru persoanele cu dizabilităţi.   
 
Ştiu că în multe cercuri, în multe medii sociale, aceste indemnizaţii sunt privite cu neîncredere. Trăiesc printre 
români şi am auzit şi eu nenumărate legende cu privire la modul în care comisiile medicale care certifică handicapul 
pot fi influenţate, sensibilizate. Am citit în presă şi cazuri în care jumătate din populaţia unei comune avea grad de 
handicap şi nu pot nega că în unele judeţe există un număr suspect de mare de beneficiari ai acestor indemnizaţii. Dar 
asta e o altă problemă! E problema procuraturii, e problema organismelor care veghează asupra deontologiei 
medicilor. Eu mă refer în această declaraţie la persoanele care au cu adevărat nevoie şi se încadrează în litera şi în 
spiritul legii în condiţiile de handicap care le fac eligibile pentru acordarea acestei indemnizaţii. Voi spune chiar mai 
mult: eliminarea abuzurilor din acest sistem ar putea fi, ar trebuie să fie în sine resursa prin care indemnizaţiile 
persoanelor cu handicap să crească simţitor.  
 
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi! 
 
Această chestiune, a neindexării indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, am adresat-o ca interpelare şi doamnei 
Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, aşteptând un răspuns tehnic, cu cifre şi 
orizonturi de aşteptare. Vin însă în faţa dumneavoastră fiindcă vreau să vă atrag atenţia asupra lipsei de grijă care a 
făcut ca pe parcursul anilor să nu fie pus la punct un sistem de indexare al acestor indemnizaţii. Fiindcă, de multe ori, 
bani mai mulţi nu putem da. Dar nimic nu ne împiedică să le arătăm celor defavorizaţi că suntem alături de ei, că şi ei 
fac parte din societatea românească.  
 

Deputat 
Cristina Nichita 

 
*** 

 
Principiile descentralizării serviciilor publice şi apropierii justiţiei de cetăţean în pericol 

 
Stimaţi colegi, 
Începând cu data de 31 ianuarie a.c., se află în dezbatere publică un Proiect de Lege privind desfiinţarea, de la 1 iunie 
2014, a 30 de instanţe judecătoreşti, împreună cu parchetele de pe lângă acestea. Între motivele invocate se numără 
recomandările Comisiei Europene, privind continuarea reformelor monitorizate în cadrul MCV, referitoare, cu 
precădere, la necesitatea restructurării instanţelor şi parchetelor, rapoartele anuale elaborate de CSM, privind 
activitatea instanţelor şi parchetelor, precum şi necesitatea alinierii la noile prevederi legislative, odată cu intrarea în 
vigoare a noilor Coduri.  
Iniţiatorii Proiectului de Lege apreciază că măsurile adoptate prin Legea 148/2011, privind desfiinţarea a 12 instanţe 
şi parchetele de pe lângă acestea, au fost insuficiente. 
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Referitor la această problemă, consider că recomandările Comisiei Europene nu trebuie aplicate în abstract, fără o 
adaptare la realităţile noastre socio-economice, fără o raportare la circumstanţele concrete şi specifice în care 
funcţionează instanţele din România, cu un volum de activitate, în general, mult mai mare decât cel al instanţelor din 
străinătate. Dacă vorbim de reformă, de necesitatea restructurării, aceasta trebuie abordată în aşa fel încât măsurile 
implementate să ducă la eficientizare, la creşterea calităţii actului de justiţie, în favoarea cetăţeanului. Ori, prin aceste 
măsuri, aplicate fără studii preliminarii de impact socio-economic şi financiar (asupra bugetelor locale, care se susţin 
în proporţie masivă - aproape 50% - din taxele judiciare şi extrajudiciare de timbru) nu se împlinesc decât premisa 
îndepărtării justiţiei de cetăţean şi certe dezechilibre la nivel de surse de finanţare locală. În plus, acest trend al 
desfiinţării instanţelor mici va conduce negreşit la dispariţia raţiunii pentru care au fost înfiinţate, şi anume, 
asigurarea standardelor de echitate, accesibilitate a actului de justiţie şi, important, descentralizarea serviciilor 
publice, un principiu la mare modă, dar pe care, din păcate, îl ignorăm cu uşurinţă. 
În vremuri de ”tristă amintire”, Guvernul Boc a fost cel care s-a dovedit adept, doar la nivel declarativ, al 
descentralizării, incapabil fiind să găsească soluţii reale de stabilizare a economiei. Prizonier al unor decizii, pe care 
le numim cu îngăduinţă ”cel puţin eronate”, a promovat o serie de acte normative, care vizau, în realitate, 
centralizarea excesivă: desfiinţarea şcolilor, spitalelor, a judecătoriilor, etc.  
Îmi doresc ca pe viitor niciun Executiv să nu mai recurgă la astfel de măsuri şi strategii de reformă haotică, care s-au 
dovedit deja dezastruoase pentru România. Trecutul să ne fie lecţia prezentului! 
Concret, voi enumera câteva argumente, care demonstrează justeţea poziţiei mele, dar şi inconsistenţa şi lipsa de 
oportunitate a acestui demers al administraţiei centrale, de desfiinţare a instanţelor de judecată: 
Criteriul volumului de activitate, exprimat în număr relativ mic de dosare, nu trebuie absolutizat şi nu se poate 
considera, de unul singur, sugestiv şi decisiv pentru luarea unei măsuri radicale, cum ar fi aceea de desfiinţare a 
instanţelor. Oricât de obiectivă şi edificatoare ar părea, la un moment dat, analiza cifrelor şi a procentelor, ea nu 
surprinde întotdeauna esenţa lucrurilor sau cauza reală a fenomenului. Criteriul volumului de activitate (numărul 
minim de cauze soluţionate pe an) nu poate fi apreciat decât prin corelare cu alţi indicatori esenţiali (încărcătura pe 
judecător şi numărul de judecători raportat la numărul de locuitori din circumscripţie). Din acest punct de vedere, 
trebuie să ţinem cont de faptul că zonele deservite sunt preponderent rurale, slab industrializate, cu o populaţie cu 
posibilităţi materiale reduse, astfel încât accesul la justiţie este, de multe ori, considerat un lux. Taxele de timbre, într-
un trend de creştere continuă, determină adâncirea decalajului între zonele rurale şi urbane, sub aspectul accesului la 
justiţie. Costurile enorme cu taxele, expertizele şi reprezentarea în instanţă explică cu uşurinţă reticenţa justiţiabililor, 
de a se adresa organelor competente pentru soluţionarea cauzelor, fapt ce influenţează neîndoielnic numărul de 
dosare ce se află pe rolul instanţei de judecată. Odată ce s-a considerat oportun şi s-a procedat la sporirea taxelor 
judiciare de timbre, trebuie să se asume şi consecinţa directă şi previzibilă a acestui demers, anume diminuarea 
numărului de cauze. Ar fi nedrept ca justiţiabilii din aceste zone să fie supuşi unei duble constrângeri: una de natură 
pecuniară şi una de natura limitării accesului la aceste servicii de interes public. 
Criteriul costurilor ridicate de funcţionare a instituţiilor, raportate la volumul de activitate este, cel puţin, discutabil, 
întrucât se pot considera măsuri uşor aplicabile pentru eficientizarea instituţiilor, în urma unei analize de detaliu cost-
beneficiu. 
Desfiinţarea Judecătoriilor şi Parchetelor ar crea cetăţenilor numeroase dificultăţi de transport, cheltuieli suplimentare 
adiacente, pierdere inutilă de timp, amânarea rezolvării problemelor, neîncredere în autorităţi, tensiuni şi alte 
neajunsuri. Competenţele acestor instituţii se întind pe raze de ordinul sutelor, chiar miilor de km pătraţi, cu populaţii 
de zeci de mii de locuitori. Distanţa dintre aceste localităţi şi cea mai apropiată instanţă din judeţ este, de cele mai 
multe ori, exagerat de mare, iar legăturile de transport sunt departe de a fi simplu de abordat (distanţe de până la 100 
km între localităţile deservite şi instanţa judecătorească în funcţiune). Pe de altă parte, măsura preconizată ridică 
serioase probleme şi personalului care deserveşte aceste instituţii, o parte din acesta urmând a fi, în cel mai bun caz, 
relocat, sub aspectul locului de muncă. Aceasta implică schimbări majore în viaţa acestora, care se vor repercuta, cu 
certitudine, asupra capacităţii de muncă şi, implicit, asupra calităţii actului de justiţie, în general. 
Multe dintre instanţele vizate funcţionează în imobile aflate în proprietatea Ministerului Justiţiei, negenerându-se 
astfel cheltuieli suplimentare cu spaţiile închiriate. 
Aceste măsuri vor încărca nejustificat rolul şi volumul de activitate deja foarte ridicat al judecătoriilor mari, care, 
multe dintre ele, dispun, pentru actualele cerinţe, de spaţii şi dotări materiale insuficiente sau improprii. În aceste 
condiţii, nu mai poate fi vorba de justiţie de calitate. 
Stimaţi colegi, în sfârşit, considerăm că cea mai simplă, oportună şi eficientă soluţie de rezolvare a problemei, 
implicit, de înlăturare a neajunsurilor mai sus menţionate, fie singură, fie corelată cu alte măsuri adiacente, constă în 
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modificarea ariei de competenţă a instanţelor judecătoreşti, arondarea unor localităţi judecătoriile vizate spre 
desfiinţare. Această măsură ar duce la o mai bună împărţire a cauzelor pe judecătorii şi ar putea degreva activitatea 
instanţelor mari deja supra-aglomerate. Totodată, demersul de raţionalizare a instanţelor trebuie să aibă în vedere 
impactul  asupra celorlalte instanţe, asupra personalului instanţelor desfiinţate, asupra populaţiei, precum şi cel 
bugetar. 
În esenţă, orice soluţie de rezolvare este preferabilă aceleia, a desfiinţării instanţelor, inclusiv, în ultimă variantă, 
posibilitatea înfiinţării unor sedii secundare cu activitate permanentă, conform Legii 304/2004, cu modificările şi 
completărilor ulterioare. 
 

Deputat 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
 

Guvernul USL promovează măsuri strategice, care vin în sprijinul concret al familiilor tinere 
 
 
 
Stimate colege,  
Stimaţi colegi, 
 
În declaraţia politică de astăzi voi vorbi despre măsurile strategice promovate de Guvernul USL, măsuri care vin în 
sprijinul concret al familiilor tinere.  
 
Prin promovarea acestor măsuri economico–financiare Guvernul USL urmăreşte stimularea consumului şi 
continuarea creşterii economice şi în beneficiul stabilizării financiare a tinerilor din România.    
 
Tinerii trebuie să continue să fie o prioritate în elaborarea politicilor publice economice şi financiare ale Guvernului 
USL iar măsurile anunţate recent de reprezentanţii executivului confirmă acest lucru. 
 
Familia tânără din România a trecut în ultimii ani prin mult prea multe etape dificile, fapt care a dus la o scădere a 
încrederii tinerilor în însăşi instituţia familiei. A venit timpul ca familia tânără să fie stabilizată atât din punct de 
vedere financiar cât şi din punct de vedere social în România şi acest lucru poate fi realizat prin elaborarea unui set 
bine determinat de măsuri economice, financiare şi sociale care să restabilească un echilibru în societate, care să 
încurajeze creşterea sustenabilă şi consumul. 
 
Este foarte important să ştim de unde am plecat. 
 
În anul 2012, când USL a ajuns la Guvernare, România avea o rată a şomajului de 5,59%. Cunoaştem de asemenea că 
cea mai vulnerabilă categorie socială în faţa fenomenului şomajului este reprezentată de tineri. Institutul Naţional de 
Statistică ne anunţa că la nivelul anului 2012, 22,7% din tinerii între 15-24 de ani erau şomeri.  
 
Spre exemplu, Judeţul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României, s-a aflat în anul  2012  pe primul loc în 
ţară în ceea ce priveşte rata şomajului, aproape dublă faţă de media pe ţară, de aproximativ de 10%.  
 
Tot în anul 2012, firmele din România se aflau într-o situaţie incertă. Sectorul privat a fost blocat de măsuri 
economice care au impus stagnarea economică.  
 
Băncile nu au mai avut cum să evite situaţia executării silite a împrumutaţilor. Numărul creditelor neperformante şi 
numărul creditaţilor care se aflau în imposibilitatea de a-şi plăti creditele a crescut de 10 ori în perioada 2008-2012.  
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Creditele au ajuns rapid o problemă socială. În judeţul Vaslui, în primele luni ale anului 2012, pentru aproximativ 
1500 de pensionari au fost demarate procedurile de executare silită pentru neplata datoriilor la bănci.  
BNR raportează că în prima jumătate a anului 2012, aproximativ 90% din creditele imobiliare din România sunt 
neperformante. Practic, unul din patru români cu credit la bancă plătea ratele cu întârziere.  
 
Dacă adăugăm la tot acest ansamblu de statistici negative tăierea intempestivă a veniturilor bugetarilor cu 25% şi a 
pensiilor cu 5,5% nu are cum să mire scăderea prăpăstioasă a consumului şi stagnarea economiei. Loviturile 
sistematice aplicate sectorului public şi sectorului privat deopotrivă au adus România într-un blocaj şi într-o stare de 
agitaţie socială. 
 
Încotro ne îndreptăm acum? 
Răspunsul este simplu. Guvernul USL a pus bazele unui set de politici publice de creştere sustenabilă a economiei şi 
de consolidare a echilibrului social stricat în anii ghidaţi de măsurile de austeritate luate de Guvernele PDL.  
În antiteză cu austeritatea, acum vorbim de creştere.  
În antiteză cu tăierile de salarii şi pensii, acum vorbim de susţinere pentru categoriile vulnerabile, pentru sectorul 
privat şi, foarte important, pentru tineri.  
 
Avem nevoie de curaj şi de o gândire aparte, nouă şi îndrăzneaţă pentru a ieşi din blocajul sistemic care împiedică 
tinerii şi familiile tinere să aibă un început uşor în viaţa profesională şi un start bun în societate. 
 
Soluţiile există, stimate colege şi stimaţi colegi. Acţiunea guvernamentală de stimulare a consumului şi de asigurare a 
creşterii sustenabile se bazează în sine pe câteva direcţii strategice. Relansarea sectorului bancar şi stimularea 
consumului de credite, crearea masivă de locuri de muncă, în special pentru tineri şi stimularea sectorului privat. 
 
Să le luăm pe rând. Săptămâna trecută v-am vorbit de la această tribună de nevoia de a da o mână de ajutor românilor 
care au credite la bănci. Mai mult, Guvernul anunţă implementarea  primei măsuri care ajută concret  familiile care 
au rate bancare lunare.  
 
În timp ce în 2010-2012 zeci de mii de români erau executaţi silit de bănci pentru neplata ratelor, acum, în 2014 
aproape un milion de români pot beneficia de rate înjumătăţite la bancă, fără nici un cost suplimentar, timp de doi 
ani. 
 
În paralel cu această măsură de stabilizare financiară a românilor care au credite la bănci, Guvernul anunţă prima 
măsură concretă în beneficiul mediului privat din ultimii 6 ani. Toate firmele care creează locuri de muncă vor 
beneficia de o reducere a fiscalităţii de 50% pe cheltuielile salariale. Este, de asemenea, o măsură cu efect 
multiplicator în economie, o măsură care scoate  economia neagră la suprafaţă pe de o parte şi stimulează angajarea şi 
crearea de locuri de muncă pe altă parte.  
 
O alta măsură importantă promovată de actualul Guvern este reducerea CAS-ului cu 5 puncte procentuale. 
Impozitarea redusă a muncii echivalează cu creşterea salariilor dar şi a locurilor de muncă noi. Reducerea CAS-ului 
la angajator a stat pentru atât de mult timp la baza campaniilor electorale, încât românii şi-au pierdut încrederea că se 
va realiza vreodată. 
 
Iată că a venit momentul să spunem că dacă vrem, reuşim. Din vară, toţi angajatorii din România vor plăti mai puţin 
cu 5 puncte procentuale pentru fiecare angajat pe care îl au.  
 
Pachetul de măsuri pentru stimularea mediului privat şi pentru crearea de locuri de muncă include şi scutirea 
impozitului pe profitul reinvestit. Este o măsură cu adevărat binevenită pentru toţi investitorii din România, autohtoni 
sau străini. Comisia Naţională de Prognoză anunţă că investiţiile în România vor creşte, prin această măsură, cu 7,17 
miliarde de lei.  
 
Eu am susţinut întotdeauna că drumul investitorilor în România trebuie să fie netezit de către măsuri atractive şi 
eficiente. Reducerea birocraţiei din sistemul de acordare a vizelor pentru investitorii străini este un obiectiv pe care 
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mi l-am propus încă de anul trecut când am avut întâlniri foarte constructive cu investitori din Asia şi Orientul 
Mijlociu. Toţi investitorii cer condiţii predictibile şi fiscalitate redusă atât pe muncă, cât şi pe profitul reinvestit.  
 
Cred că România are potenţialul să ajungă un etalon regional în ceea ce priveşte atragerea de investitori puternici din 
toate pieţele din lume.  
Trebuie să descătuşăm acest potenţial! 
 
Scutirea de 16% pe profitul reinvestit va aduce României o creştere de cel puţin 0,5% din PIB.  
 
Într-un mediu economic sănătos şi propice pentru dezvoltare, familia tânără poate evolua. Trebuie să ne străduim să 
aducem bunăstarea în casele tinerilor prin crearea de noi locuri de muncă şi prin creşterea salariilor acestora.  
 
Trebuie, de asemenea, să le dăm tinerilor posibilitatea să îşi poată achiziţiona o locuinţă sau un autoturism 
contractând un credit la bancă pe care şi-l pot permite. Eu îmi aduc aminte şi acum cât de dificil a fost până când am 
reuşit să încep să-mi permit o rată la bancă pentru un apartament de două camere în Bucureşti. Ştiu foarte bine prin ce 
trec tinerii din România care vor să se stabilească la casa lor şi să înceapă un drum nou în societate, un drum plin de 
incertitudini. 
 
Toate aceste măsuri pot asigura  restabilirea unui echilibru social normal în care tinerii şi familia tânără redevin cea 
mai importantă piesă pentru viitorul României. Nu ne mai putem permite să aşteptăm la nesfârşit ca lucrurile să se 
rezolve de la sine.  
 
Trebuie să avem încredere că numai mergând pe un parcurs european stabil şi bazat pe principii clare, dublate de 
programe bine coordonate de investiţii şi politici publice în beneficiul românilor şi în special al tinerilor putem să 
recuperăm ani de decizii guvernamentale neinspirate, luate în detrimentul României şi al românilor. 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
Pe ce bani s-a deplasat preşedintele României la întâlnirea unei fundaţii care nu este de interes public? 

  
Constat – ca să îl parafrazez pe preşedintele României – că avem o problemă în interiorul societăţii 

româneşti: ne-am obişnuit de câţiva ani ca ocupantul fotoliului de preşedinte să participe la tot soiul de întruniri, 
private sau politice, dar fără legătură cu agenda Preşedinţiei României.  

Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute, Traian Băsescu, însoţit de un staff de la Palatul Cotroceni, a participat 
la o întrunire la Cluj-Napoca, a unei fundaţii. Fundaţia, numită „Mişcarea Populară”, are, deloc întâmplător, acelaşi 
nume cu al unui partid politic, care – prin străvechiul traseism politic – a declarat recent că ar dispune deja de 15 
parlamentari şi intenţionează să depună şi o moţiune. Prin urmare, argumentul că la Cluj-Napoca s-a întâlnit o 
fundaţie e cusut cu aţă albă. Fundaţia are un singur scop: să grupeze primarii şi aleşii locali care părăsesc PDL în 
favoarea PMP, fără a-şi pierde mandatul, conform legii.  

După aproape zece ani cu Traian Băsescu la Cotroceni ne-am obişnuit ca preşedintele României să nu 
respecte prevederea constituţională care îi interzice orice fel de activităţi politice de partid. Şi la asta şi-au adus 
contribuţia şi decizii cel puţin bizare ale Curţii Constituţionale. Să zicem că n-am observat că lista fondatorilor 
fundaţiei respective conţine cam aceleaşi nume ca lista fondatorilor partidului onomim.  

Altele sunt nedumeririle mele şi aştept ca organele statului să răspundă acestor nedumeriri. Iar cea mai 
serioasă ţine de statutul respectivei fundaţii. Potrivit unei legi similare cu acelea din toate ţările Uniunii Europene, 
fundaţiile şi asociaţiile din România pot obţine, în temeiul unei activităţi susţinute, transparente şi utile societăţii 
româneşti, statutul de fundaţie de interes public. Este un statut care certifică importanţa şi utilitatea publică a 
respectivei organizaţii non-guvernamentale, ca şi certitudinea că, atât cât este omeneşte posibil, organizaţia 
funcţionează corect, legal şi transparent.  
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Fundaţia Mişcarea Populară, cu toată stima, nu beneficiază de acest statut. Este înfiinţată recent şi, în afara 
unei acoperiri pentru activitatea unor consilieri prezidenţiali de a înfiinţa un partid politic, nu a prestat nici un fel de 
altă activitate utilă societăţii româneşti.  Motiv pentru care participarea preşedintelui ţării la reuniunea acestei fundaţii 
– în condiţiile în care acelaşi preşedinte a ocolit de atâtea ori Academia Română, Patriarhia şi alte instituţii cu 
adevărat reprezentative în societate – este mai mult decât dubioasă şi mă îndeamnă, ca reprezentant al naţiunii, să 
adresez câteva întrebări.  

Prima se îndreaptă către Administraţia Prezidenţială: în temeiul cărei necesităţi care ţine de exercitarea 
atribuţiilor constituţionale ale preşedintelui României a participat Traian Băsescu la o întrunire cu o fundaţie care nu 
este declarată, conform legii, de interes public? La ce alte şedinţe ale unor fundaţii sau asociaţii care nu sunt de 
interes public a mai participat Traian Băsescu în cele două mandate ale sale?  

Cea de-a doua este adresată direct Curţii de Conturi: cine a plătit costurile deplasării preşedintelui României 
şi a suitei sale la întrunirea privată de la Cluj-Napoca, întrunire care nu este prin nimic legată de vreun interes 
naţional sau de vreo obligaţie constituţională a preşedintelui României, ci este de interes asociativ strict privat? Este 
legal să fie folosiţi bani publici pentru satisfacerea unor interese personale ale preşedintelui României?  

Până când opinia publică nu va primi un răspuns serios şi responsabil, care să reflecte adevărul, la aceste 
întrebări legitime, orice consideraţii ale lui Traian Băsescu despre corupţia din România sau despre felul în care 
funcţionează justiţia trebuie respinse ca simple încercări de manipulare. 

 
 

Deputat 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 

 
Necesitatea adoptării unui Master Plan pentru absorbţia de fonduri europene pentru transporturi şi 

infrastructură 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 

Anul 2013 a fost, fără îndoială, un an de succes în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene. După doi 
ani de la preluarea puterii de către guvernul USL, astăzi, România se poate mândri cu titlul de ţară cu cea mai mare 
absorbţie a fondurilor europene din 2013. La finalul anului, România atinsese deja o rata a absorbţiei de 33, 47% . 
Judecând după cifrele precedente, 14,9%  la finalul lui 2012 şi 8,5%  în luna mai a aceluiaşi an, putem spune că ţara 
noastră a atins un nou record, de data aceasta pozitiv. De altfel, România conduce detaşat în clasamentul creşterilor 
absorbţiei în 2013 în rândul statelor UE. Totodată, România a înregistrat o creştere de 115% a sumelor rambursate de 
CE în 2013, comparativ cu sumele rambursate în perioada 2007-2012. 

Importante sunt măsurile luate de guvernul Ponta, care au dus la aceste cifre. Astfel, în 2013 a fost 
simplificată procedura de predare a documentelor pentru beneficiarii POS DRU,  au fost angajaţi experţi privaţi 
pentru a evita pierderea de fonduri europene, a fost elaborat un Ghid de bune practici şi evitare a principalelor riscuri 
în achiziţiile publice, dedicat autorităţilor de management şi beneficiarilor, au fost scutiţi beneficiarii privaţi de 
fonduri UE de la procedurile de achiziţie publică, în limita unor plafoane maxime, iar 2014 a început cu  alocarea a  
1,3 miliarde de lei pentru achitarea cererilor de rambursare şi de plată.  

Aceste măsuri de lansare a ratei de absorbţie trebuie să fie însoţite de un Master Plan General de Transport 
care să dea startul accesării de fonduri europene pentru transporturi, în cadrul noului exerciţiu bugetar al Comisiei 
Europene. Master Planul de Transport are rolul de a sta la baza pregătirii Programului Operaţional Sectorial de 
Transport pentru 2014-2020, dar şi la estimarea cererii de transport pe termen mediu şi lung. 

Ministerul Transporturilor, alături de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine au 
datoria de a finaliza cât mai repede Master Planul, în aşa fel încât România să îşi poată continua parcursul de succes, 
început în 2013, în ceea ce priveşte rata absorbţiei fondurilor europene, pentru dezvoltarea de noi reţele de transport 
la standarde europene, reţele ce fac legătura între România şi restul Uniunii Europene.  
 

Deputat 
Vlad Cosma 
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*** 

Tătarii din România 
 

 Stimaţi colegi, astăzi vă vorbesc despre tradiţie, istorie şi respect. Istoria tătarilor din România, care trăiesc în 
Dobrogea, marea majoritate, şi care au un trecut comun cu al nostru, relaţii strânse cu românii, dar şi un puternic 
sentiment de respect al propriilor valori.  

 Sunt aproximativ 25.000 de persoane, urmaşii tătarilor din Hoarda de Aur din Bugeacul şi Crimeea 
învecinate, colonizaţi aici. Dintre aceştia peste 21.000 au declarat la ultimul recensământ că limba lor maternă este 
limba tătară. Cele mai importante centre musulmane din ţară sunt la Babadag, Tulcea, Constanţa şi Hârşova.  
 Am vrut neapărat să amintesc aceste lucruri pentru a înţelege mai bine importanţa păstrării identităţii 
culturale a acestor oameni care îşi iubesc originile şi care cinstesc momentele care le definesc istoria. De altfel, tătarii 
îşi afirmă identitatea nu numai în propria comunitate, ci şi atunci când îşi prezintă obiceiurile şi tradiţiile în faţa 
majorităţii. O astfel de ocazie este data de 13 decembrie, Sărbătoarea etniei tătare din România, când ne încântă cu 
dansurile şi portul popular, cu muzica şi meniul tradiţional. Dar mai ales cu spiritul, cultura şi farmecul aparte. 
 Consider că avem obligaţia să susţinem, la rândul nostru, minoritatea tătară pentru păstrarea istoriei 
nealterate, a tradiţiilor şi a specificului etnic. Lucru la fel de valabil pentru orice altă minoritate din România, care are 
dreptul la recunoaştere şi, mai ales, respect din partea noastră. 
  
 Provin din Dobrogea, un loc în care mai multe minorităţi îşi trăiesc împletit prezentul, dar îşi preţuiesc cu 
respect trecutul. Cred, aşadar, într-o susţinere cu adevărat importantă din partea statului român. Şi sper într-o 
echilibrare a efortului bugetar în aşa măsură încât şi acest capitol aparte să primească atenţia cuvenită. În acest 
context, susţin iniţiativa prin care se prevede ca Ziua tătarilor din România să fie sărbătorită cum se cuvine, fiind 
declarată oficial ca zi liberă. 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 

 
Necesitatea introducerii de noi reglementări în sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
De cele mai multe ori agenda publică este completată de evenimentele ce aduc în discuţie problemele cu care 

se confruntă sistemul, în întreg ansamblul său. Una dintre aceste probleme este funcţionarea serviciului european 112 
în ţara noastră. Evenimentele dramatice de la sfârşitul lunii ianuarie au ridicat problema eficienţei serviciilor 
numărului unic de urgenţă 112 şi modalităţile prin care instituţiile statului se pot implica în rezolvarea problemelor 
acute ale sistemului.  

În ce măsură serviciul 112 este eficient, atât timp cât localizarea apelantului este defectuoasă?  
Cine are responsabilitatea de a asigura serviciile de localizare? 
Care sunt mijloacele tehnice folosite în localizare şi cine le pune la dispoziţia statului? 
Aceste întrebări au ţinut prima pagină a ziarelor în ultimele săptămâni şi ele necesită răspunsuri clare atât din 

partea autorităţilor cât şi din partea celorlalţi factori implicaţi în procesul de localizare.  
Astfel, vă aduc în prim-plan declaraţiile directorului executiv al Asociaţiei Europene a Numărului de Urgenţă 

(EENA), Gary Machado. Acesta susţine că principala corecţie în sistemul de urgenţă trebuie să fie una pe cale 
legislativă. În acest moment, serviciul numărului unic de urgenţă nu obligă operatorii de telefonie mobilă să trimită 
serviciului 112 informaţii despre locaţia exactă a apelantului, ceea ce plasează serviciile de intervenţie rapidă în 
dificultate. Pe de altă parte, dacă legislaţia în vigoare ar fi amendată în consecinţă, operatorii de telefonie mobilă ar 
putea pune la dispoziţia autorităţilor informaţiile necesare.  

Este important de menţionat faptul că serviciul românesc de urgenţă este considerat unul dintre cele mai bine 
organizate servicii, însă lipsa de reglementări pe plan european fac ca unele funcţii ale sistemului să fie problematice. 
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De altfel, pe parcursul anului 2013, guvernul României a făcut numeroase demersuri pe lângă vice-preşedintele 
Comisiei Europene, Neelie Kroes, pentru a dispune luarea de măsuri pe plan european în vederea cererii operatorilor 
de telefonie mobilă date privind localizarea apelantului numărului unic de urgenţă 112.  

În ciuda faptului că la nivel european nu există reglementări pentru cooperarea dintre operatorii de telefonie 
mobilă şi Serviciul european pentru numărul unic de urgenţă 112, România poate fi pro-activă şi să propună o astfel 
de reglementare în cadrul autorităţilor naţionale implicate. De aceea, consider că Parlamentul poate lua iniţiativa 
propunerii de modificări la Hotărârea nr. 227 din 27 februarie 2003 privind aprobarea condiţiilor pentru instalarea, 
operarea, întreţinerea şi menţinerea la nivelul cerinţelor a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum 
şi pentru înfiinţarea unei activităţi pe lângă Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, finanţată integral din venituri 
proprii. 
 

Deputat 
Cătălina Elena Ştefănescu 

 
*** 

 
Partide noi, idei vechi 

 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 Discordia merge mai departe şi îmbracă în acest an haine populare. După un an întreg în care partidul de 
dreapta PDL şi-a conservat forţele şi păstrat la tihnă membrii, noul an îi întampină cu noi recomandări motivaţionale, 
şi anume migraţia către partidul cu moravuri vechi dar siglă nouă: “Mişcarea Populară”. Dacă la suprafaţă noul partid 
politic doreşte să adune democrat-liberalii ce nu se mai regăsesc în ideologia propriului partid, nucleul acestui grup 
este, de fapt, de natură prezidenţială.  
Partidul politic, prin natura sa, este un intrument al opiniei publice iar principiile şi valorile promovate, reflectă 
nevoile cetăţenilor, el însuşi fiind organizat din membri ai comunităţii ce luptă pentru intereselor tuturor celor ce cred 
în doctrina promovată. 
Dacă în debutul său, Mişcarea Populară a fost promovată ca având caracteristicile unei fundaţii dedicate celor 
neimplicaţi politic, sprijinită de preşedintele ţării, a căpătat ulterior trăsături şi aspiraţii de a se afirma ca formaţiune 
politică ce va acţiona ca opoziţie la actuala majoritate parlamentară. 
 Sfera politicului este astfel în pericol de a fi populată de partide fundamentate din motive subiective, cu 
interese pur materiale, ţeluri sporadice şi de durată efemeră. Acest partid fără ideologie, tradiţie şi identitate politică 
nu face decât să adăpostească sub mărul său pe aceia care, în ciuda faptului că au dat greş pe vremea când îşi 
exercitau atribuţiile asumate din poziţia de partid la guvernare, nu doresc să renunţe la funcţiile politice cu toate că 
incompetenţa, în cazul lor, şi-a spus deja cuvântul. 
Dacă singurul obiectiv politic al acestui grup este acela, deja prezentat în mod public, de a-i reprezenta pe cetăţenii 
“nemulţumiţi de USL”, le recomand atunci să consulte sondajele de opinie pentru o mai bună înţelegere a faptului că 
misiunea lor s-a încheiat înainte de a fi început. Singurele voci ce lansează nemulţumiri şi atacuri la adresa USL vin 
din partea administraţiei prezidenţiale, motiv care a stat la baza transferului a opt consilieri prezidenţiali în 
componenţa Mişcării Populare. 
Şi ca orice formaţiune politică ce este caracterizată de regimul Băsescu, iniţiativa de a participa la alegerile 
europarlamentare apare ca o ofensă la adresa românilor ce vor fi, independent de voinţa lor, reprezentaţi de către 
membrii ei în Parlamentul European. Aş dori să adaug aici că ofensa este întărită şi de caracterul submisiv al 
partidului care propune un candidat prestabilit de preşedintele ţării la alegerile europarlamentare. 
 Am dorit pe această cale să clarific intenţiile ce stau la baza acestei mutări disperate de a asigura 
continuitatea vieţii politice a anumitor membri ai familiei prezidenţiale. Iniţiativa, pe scurt explicată, nu este altceva 
decat o manevră asemănătoare celei din 2004, doar că de data aceasta ştim cu toţii ce înseamnă “să trăiţi bine” şi nu 
ne vom lasa păcăliţi de preşedinte sau discipolii săi. 
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Regimul Băsescu este la capăt de drum şi orice tentativă de a se agăţa de mediul politic este din start condamnată la 
eşec. 
Vă doresc succes în noul an! 
 

Deputat 
Vasile Daniel Suciu 

 
*** 

 
Calamităţile produse de înzăpeziri nu trebuie să se repete 

 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 

În iarna anului 1954, din cauza condiţiilor meteorologice foarte grele, Ministerul Gospodăriei Silvice, din 
acea perioadă, a primit sarcina să asigure resursele pentru aprovizionarea populaţiei cu lemne de foc, circa 5 milioane 
tone.  

În acel moment, încălzirea populaţiei cu lemn de foc era în mediul rural aproape de 100%, iar la oraşe, 
inclusiv Bucureşti, 70-80%. În condiţiile sus-menţionate, s-a solicitat din partea ministerului de resort să se treacă 
imediat la tăierea pădurilor din jurul Bucureştiului şi din jurul altor capitale de judeţ, aceasta fiind una din greşelile 
"fără margini" din acea perioadă.  

Faţă de iarna lui 1954, când perdelele forestiere de protecţie şi-au îndeplinit rolul de protecţie a drumurilor, 
căilor ferate şi a comunităţilor locale, în ianuarie 2014 calamităţile au devenit un dezastru, care au „zdruncinat” unele 
instituţii ale statului.  

Comparativ cu 1954, situaţia perdelelor şi a pădurilor a fost complet schimbată în ultimii ani. Perdelele 
forestiere de protecţie au fost practic lichidate, la fel ca şi o parte din pădurile situate de-a lungul sau în apropierea 
drumurilor, căilor ferate şi a comunităţilor locale. Perdelele şi pădurile de protecţie care au mai rămas, fiind foarte 
accesibile, au fost rărite excesiv prin exploatare, astfel că vântul puternic a spulberat şi a transportat zăpada la 
distanţe mari, blocând drumuri, căi ferate şi comunităţi locale.  

În aceste condiţii, trebuie luate măsuri ca aceste catastrofe să nu se mai repete.  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice trebuie să 

stabilească, de urgenţă, un program concret pentru refacerea şi extinderea perdelelor de protecţie forestiere şi a 
pădurilor defrişate, cu prioritate a celor care au existat de-a lungul sau în apropierea drumurilor şi a căilor ferate.  

De asemenea, Ministerul Mediului şi Pădurilor trebuie să schimbe politica de folosire a fondurilor pentru 
mediu, care este în contradicţie totală cu actuala situaţie a fondului forestier naţional, cu programele ONU şi ale 
Uniunii Europene.  

Altfel, degradarea pădurilor va amplifica mai mult calamităţile naturale.  
 

Deputat 
Ion Melinte 

 
*** 

 
Încrezător în noul an 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 
  Mă adresez vouă, în mod oficial, pentru prima dată în acest an, urându-vă “bun venit” şi bine v-am regăsit 
ocupând locurile de onoare, pline de responsabilitate şi semnificaţie. Am luptat alături de dumneavoastră într-un an 
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tumultos, din punct de vedere politic, şi am răzbit printre piedicile impuse de către cei care par a-şi dispreţui ţara şi pe 
cetăţenii ei. Am dovedit că “se poate” celor care nu credeau că Uniunea Social Liberală are dorinţa şi voinţa de a 
guverna pentru oameni dar mai ales, rezistenţa politică de a se opune vechiului regim. 
 Anul 2013 a fost incheiat într-o manieră nu doar pozitivă, ci şi încurajatoare, oferindu-ne satisfacţia reuşitei 
şi făcând loc dorinţei de mai bine. Voi oferi succint exemplele a trei mari succese care alcătuiesc, fundamental, 
amprenta lăsată de USL asupra României: majorări salariale, din aceasta categorie făcând parte nu doar reîntregirea 
salariilor ci şi creşterea efectivă a salariului minim pe economie, creşterea îndemnizaţiilor, alocarea unui număr 
considerabil de subvenţii şi ajutoare sociale; reactivarea programelor europene şi absorbţia majorată a fondurilor 
aferente, şi nu în cele din urmă, România a reuşit să ocupe un loc fruntaş în clasamantul european de creştere 
economică. Acestea sunt demersurile efective ce au plasat ţara pe un trend ascendent şi ale căror rezultate vor fi 
cunoscute şi în acest an. 
 Privesc cu optimism decursul evenimentelor din acest nou an, luând în considerare programul de guvernare 
în care atenţia ni se concentrează asupra dezvoltării domeniului agricol,  infrastructurii, programelor de finanţare a 
mediului de afaceri, sprijinului acordat tinerilor, mediului educaţional, sanitar, şi a altor domenii. Un alt motiv care 
mi-a întărit convingerile că acest an va fi unul de bun augur, este acela care precede debutul anului 2014, marcat de 
negocierile convenite cu Fondul Monetar Internaţional care favorizează piaţa muncii creând taxe mai mici, salarii mai 
mari şi posibilitatea întemeierii altor noi locuri de muncă. 
În lumina acestui început de an consider că puterea PSD a revenit cu forţe proaspete, idei noi şi relevante gata de a fi 
concretizate în iniţiative legislative dedicate celor care ne-au acordat încrederea şi nu numai acelora. 
Vă invit pe toţi să depunem eforturile către împlinirea unui ţel comun, unul de magnitudinea aderării la spaţiul 
Schengen sau independenţa energetică, şi anume restabilirea încrederii oamenilor în instituţiile de stat, în Parlament. 
Voi încheia această scurtă cuvântare dorindu-vă să nu vă lasaţi distraşi de disputele politice, ce acest an poate aduce 
cu sine, ci să ne investim cu toţii energia în a face România un loc promiţător pentru copii noştri. 
 

Deputat 
Vasile Daniel Suciu 

 
*** 

 
Societăţile agricole înfiinţate pe baza Legii nr. 36/1991  

vor fi falimentate de fisc  
 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 

 
 Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură reglementează 

înfiinţarea societăţilor agricole de tip privat, cu capital variabil şi un număr nelimitat şi variabil de asociaţi, având ca 
scop exploatarea agricolă a pământului  uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societăţi, precum şi realizarea 
de investiţii de interes agricol. În acest sens, membrii asociaţi primesc la finalul anului agricol, după impozitarea pe 
profit cu 16%, numai beneficiile fructului pământului proprietatea lor.  

În ultimul timp, agenţiile judeţene ale finanţelor publice, încadrează ca reprezentând dividende produsele 
agricole obţinute şi primite de membrii asociaţi (sau contravaloarea în bani) de pe terenurile aduse în proprietate 
comună.  

Acest tratament fiscal, însă, încadrarea ca dividende, este specific societăţilor înfiinţate în baza Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale.  

În contradictoriu cu această interpretare a organelor fiscale privind Legea nr. 36/1991 şi Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, societăţile agricole sunt forme asociative de tip privat, înregistrate la judecătorie în Registrul 
Societăţilor Agricole din România.  

Societatea agricolă nu are caracter comercial, obiectul de activitate reprezentând exploatarea agricolă în 
comun a pământului, uneltelor, animalelor şi a altor mijloace aduse în societate şi obţinerea de profit, care se împarte 
între membrii asociaţi în condiţiile reglementate de actul constitutiv. 
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Legea nr. 36/1991 prevede că uneltele agricole şi alte utilaje, mijloace materiale şi băneşti, precum şi 
animalele (primite din lichidarea fostelor CAP-uri, sau aduse ulterior), pot fi aduse în proprietate sau numai în 
folosinţa societăţii, după caz. Terenurile agricole au fost aduse numai în exploatarea comună în cadrul societăţii, 
asociaţii păstrându-şi dreptul de proprietate asupra acestora şi implicit a producţiilor obţinute. Terenul nu face parte 
din capitalul social al societăţii şi din patrimoniul social al acestora şi nu constituie acţiuni sau părţi sociale (titluri de 
valoare) pentru stabilirea de dividende. 

Statutul societăţii prevede că munca în societate se efectuează de asociaţi, unităţi prestatoare şi personal 
încadrat cu contract de muncă.  

Organele fiscale apreciază că beneficiile din exploatarea comună a terenurilor şi distribuite membrilor 
asociaţi reprezintă de fapt repartizarea profitului societăţii agricole, încadrându-l ca dividend şi nu o cheltuială 
deductibilă.  

Consider că drepturile distribuite membrilor asociaţi nu sunt peste cota de distribuţie (art. 2 alin. (4) lit. g) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) aceştia primind numai beneficiile fructului pământului proprietatea lor.  

După modul în care încadrează organele fiscale veniturile primite de proprietarii de teren care au ales să 
exploateze pământul în această formă juridică, fără să coroboreze Codul fiscal cu Legea nr. 36/1991, acestora li se 
aplică un tratament fiscal discriminatoriu (impozitare cu 32% - 16% impozit pe profit şi 16% impozit pe dividende) 
faţă de ceilalţi proprietari de teren care îşi exploatează singuri sau într-o asociere, fără personalitate juridică. 

Dacă organele fiscale nu elimină discriminarea cuprinsă în această declaraţie politică, societăţile agricole 
înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991 vor falimenta în masă, mai ales că măsura se aplică şi retroactiv.  

 
Deputat 

Marian Ghiveciu 
 

*** 
 

Stimularea consumului şi creşterii economice prin amânarea  
plăţii ratelor bancare prin ajutor de stat 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
 
Anul 2013 a reprezentat primul an de creştere economică după recesiunea globală, după o perioadă în care 

pieţele au fost îngheţate, consumul în scădere şi investiţiile puse în aşteptare. Măsurile guvernului condus de Victor 
Ponta de a reîntregi salariile bugetarilor tăiate în 2010 şi de a indexa pensiile după rata inflaţiei au avut ca scop, nu 
numai repararea unor nedreptăţi, cât şi creşterea consumului.  

Noua măsură anunţată de către Guvern privind amânarea ratelor bancare ale românilor care au dificultăţi 
financiare se înscrie în aceeaşi linie, aceea de a ajuta repornirea consumului. Astfel, persoanele cu venituri sub media 
naţională, de 1.600 de lei, care au dificultăţi în plata ratelor la bancă, dar care nu au depăşit scadenţa cu mai mult de 
90 de zile, vor avea posibilitatea să beneficieze de o înjumătăţire a ratei pe o perioadă de doi ani, reducere ce nu poate 
depăşi 500 de lei. Totodată, scadenţa creditului va fi prelungită cu perioada pentru care s-a aplicat înjumătăţirea 
ratelor. După încheierea acestei perioade, timp de cel mult doi ani, debitorii vor beneficia de un aşa numit credit 
fiscal, respectiv de o scutire de 200 de lei pe  lună la plata impozitului pe venit. De această măsură vor beneficia peste 
900.000 de români.  

În ciuda argumentelor că amânarea ratelor bancare poate fi o iniţiativă discriminatorie, sau chiar electorală, 
trebuie să luăm în calcul faptul că plusul în economie estimat este de minim 0,3 puncte procentuale şi maxim 0,55 
puncte procentuale în funcţie de câţi debitori vor intra în program, iar impactul bugetar marginal de 0,1% din PIB se 
va simţi abia în 2016. 

Totodată, este important de notat că schema introdusă de Guvern privind reducerile fiscale pentru populaţia cu 
venituri sub medie şi credite bancare restructurate a fost aplicată atât în Spania cât şi în alte ţări.  

Ca orice măsură luată de acest Guvern şi decizia de sprijini familiile cu venituri medii cu rate bancare trebuie 
discutată atât pe linie politică cât şi în forurile de experţi, şi, în mod obligatoriu cu potenţialii beneficiari, cei aproape 
un milion de români care se alfă în dificultatea de a-şi achita datoriile la bănci. De aceea, Parlamentul are datoria de a 
iniţia o dezbatere serioasă pe tema amânării ratelor bancare a celor cu venituri mici, şi de a duce mai departe mesajul 
guvernului în colegiile parlamentare.  
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Deputat 

Andrei Dolineaschi 
 

*** 
 

Zootehnia românească, neorganizată şi departe de posibilităţi. Propuneri pentru un domeniu de viitor 
 
Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi Domnilor Deputaţi, 
 Declaraţia mea politică de astăzi face referire la zootehnia din România, domeniu care, deşi are posibilităţi 
importante de a contribui la bunăstarea generală şi la creşterea exporturilor, pare mai degrabă al nimănui, neorganizat 
şi nesupravegheat la nivel central. Iar din această situaţie decurge starea de astăzi a zootehniei, datele de la Institutul 
Naţional de Statistică demonstrând că lucrurile stau mai rău chiar decât în 1935, vreme la care nu discutam de 
condiţiile de acum şi de toate realizările ştiinţifice care au îmbunătăţit sitaţia în domeniu. 

Astfel, am să exemplific numai cu sectorul bovine, în care, în 1935, în România erau peste 3,6 milioane de 
capete. Domeniul a cunoscut o creştere timp de 40 de ani, până la 7,2 milioane, iar de atunci vedem o scădere 
îngrijorătoare. În 1995, în România erau numai 3,4 milioane, în 2009 doar 2,4 milioane, pentru ca în 2013, cum spun 
datele INS, în România să mai fie doar sub 1,2 milioane de bovine.  

Datele nu sunt mai bune nici în cazul altor specii, iar ele arată că în anii 1985 – 1987 în România se creşteau 
de trei ori mai multe bovine şi de patru ori mai multe porcine decât în 2009. 

E vorba de cifre oficiale, doamnelor şi domnilor deputaţi, de date care arată că România este singura ţară din 
Uniunea Europeană în care se înregistrează un recul al zootehniei, lucru care pune în pericol siguranţa alimentară a 
populaţiei.   

La această situaţie s-a ajuns prin conducerea ineficientă a domeniului, prin măsuri nepotrivite şi prin 
reorganizarea diferitelor instituţii care coordonau zootehnia românească. De exemplu, reorganizarea din 2010 a 
Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare, Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie, acţiune făcută mai mult din raţiuni 
bugetare şi care a lăsar domeniul fără un important sprijin. Au fost desfiinţate centrele regionale pentru ameliorare şi 
reproducţie în zootehnie, cu personalitate juridică, din Iaşi, Constanţa, Bucureşti, Dolj, Arad, Cluj şi Braşov. În plus, 
din cei 850 de angajaţi au mai rămas doar 300. 
 Să amintesc, pe scurt, că Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie are ca obiect de 
activitate identificarea, evaluarea, conservarea şi protecţia patrimoniului genetic naţional din zootehnie. În plus, în 
urma reorganizării, agenţia a căpătat şi atribuţii în ceea ce priveşte controlul calităţii nutreţurilor şi controlul calităţii 
laptelui crud. 

De asemenea, agenţia verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi aprobă programele de conservare şi 
utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure şi asigură 
funcţionarea şi dezvoltarea băncii de gene animale, în colaborare cu asociaţii sau organizaţii şi alte instituţii. 
 Toate acestea, doamnelor şi domnilor deputaţi, ar trebui făcute de cei 300 de angajaţi rămaşi. Dar nu mai 
există suficient personal la nivel local, a scăzut foarte mult responsabilitatea la nivel judeţean. Înainte de reorganizare 
existau un fel de ”inspectori zonali”, care ţineau evidenţa efectivelor de animale. Acum, cei 300 de salariaţi mai 
umblă ei pe teren, dar nu fac faţă într-un domeniu pe care România îl vrea prioritar şi important, cum spuneam, 
pentru siguranţa alimentară a ţării. 

Avem acum oficii regionale fără să avem regiuni şi nu avem camere agricole regionale. Şi nu există o 
coordonare în domeniu, uneori poate că nu există nici pricepere. De exemplu, la bovine, rasele de carne au fost 
mediatizate excesiv în detrimentul celor de lapte. În plus, de multe ori s-a folosit, la vacile de lapte, material seminal 
de la rasele de carne, pentru că aşa au fost aprovizionate oficiile zonale. A rezultat o metisare a şeptelului, ceea ce a 
dus direct la scăderea producţiei de lapte. Putem vorbi, stimaţi colegi, de distrugerea vacii româneşti de lapte, iar de 
asta am ajuns să importăm mai mult decât producem.  

Şi aş aminti de cât de important este controlul oficial al producţiei în domeniul zootehniei 
 De aceea propun reînfiinţarea unei autorităţi naţionale în domeniul zootehniei, care să înlocuiască actuala 
agenţie, dar nu numai la nivel organizatoric, ci să aibă şi puteri sporite. Agenţia Naţională pentru Ameliorare, 
Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie are acum nu mai puţin de 43 de atribuţii. Mai bine să le restrângem, să fie mai 
puţine, dar în folosul comunităţilor, iar autoritatea să fie mai puternică. Şi ar fi nevoie ca această nouă autoritate să fie 
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condusă de o persoană cu rang de secretar de stat, adică să aibă putere de decizie în cadrul Ministerului Agriculturii. 
E nevoie de o autoritate cu filiale în fiecare judeţ, care să preia şi personalul care în mare parte a fost disponibilizat. 
Asta ar putea face ca zootehnia să aibă importanţa pe care o avea cândva, atunci când Ministerul Agriculturii avea 
departament special pentru zootehnie, şi nu era un lucru rău. Ar fi nevoie chiar de un secretar de stat care să 
coordoneze şi să răspundă numai de acest domeniu. 

Şi propun acestea, doamnelor şi domnilor deputaţi, pentru că tot suntem în 2014, declarat, la nivel european, 
anul fermelor de familie, să ne gândim cum poate România să îndeplinească acest obiectiv european. Numai că nu 
prea mai avem animale cu care să populăm aceste ferme. Nu avem cele 20 de capete de animale de care vorbeşte 
comisarul european pentru agricultură Dacian Cioloş. 

Ar trebui să ne bazăm mai mult pe asociaţiile crescătorilor din zootehnie, dar şi să le ajutăm în acelaşi timp, 
aşa cum se întâmplă în mai toate statele Uniunii Europene, acolo unde astfel de asociaţii sunt puternice tocmai pentru 
că sunt ajutate de stat. La noi, fermierii ar fi mai puternici dacă s-ar înscrie în astfel de asociaţii, ar avea o mai mare 
stabilitate financiară. Numai că aici apare o problemă, pentru că odată cu înscrierea într-o asociaţie, creşte fiscalitatea 
la care e supus fermierul. Iar mulţi fermieri abia se descurcă de pe o zi pe alta, aşa că poate ar fi necesare ceva 
schimbări legislative şi în acest domeniu. 
 

Deputat 
Toader Dima 

 
*** 

 
Refuzul prezentării în faţa unei comisii parlamentare, marcă a dispreţului faţă de instituţiile statului 

 
 

Tema matrapazlâcurilor făcute de clanul Băsescu pentru a pune mâna în mod facil pe mari suprafeţe de 
teren agricol din România este una care a fost mult discutată în spaţiul politic românesc în ultima vreme. Nu voi 
relua, în această declaraţie politică, argumentele pe care le am în evidenţierea abuzurilor clare făcute de familia 
prezidenţială şi de apropiaţii acesteia. Doresc să mă refer doar la atitudinea impardonabilă avută de cel pe care presa 
l-a etichetat drept ”sluga lui Băsescu”, fostul consilier prezidenţial Adrian Rădulescu. 

După constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru terenurile din judeţul Călăraşi, unul dintre 
martorii – cheie ai cazului a fost identificat în persoana consilierului Rădulescu, cel care se pare că a depus eforturile 
cele mai mari pentru întregirea suprafeţei de teren pe care Ioana Băsescu urma să o achiziţioneze prin contractarea 
controversatului credit de la CEC. Preşedintele României, tatăl persoanei bănuite că a realizat achiziţionarea 
terenurilor cu încălcarea normelor în vigoare, a ieşit în repetate rânduri să apere corectitudinea mutării financiare a 
fiicei sale, clamând în repetate rânduri că nu are nimic de ascuns. În urma acestei poziţii, am fi bănuit cu toţii că 
oferirea tuturor detaliilor necesare de către persoanele implicate în faţa structurilor de anchetă sau de cercetare a 
situaţiei era o soluţie logică şi onorabilă de a demonstra corectitudinea tranzacţiei. Însă lucrurile au stat cu totul altfel. 
Citat la Cotroceni pentru a se prezenta miercurea trecută la Comisia parlamentară de anchetă, Adrian Rădulescu a 
refuzat prin intermediul unui interviu în presă invitaţia Comisiei, demonstrând un dispreţ total faţă de instituţiile 
statului şi faţă de încercarea de aflare a adevărului. Mai mult, folosindu-se de tot instrumentarul atât de bogat al 
schemelor şi strategiilor marca Traian Băsescu, Rădulescu a demisionat din funcţia de consilier prezidenţial, în 
încercarea vădită de a pune Comisia în imposibilitatea de a-i adresa întrebările la care atâţia români aşteaptă să le afle 
răspunsurile. 

În urma producerii acestei situaţii, am trei puncte de vedere foarte clare. În primul rând, susţin şi laud 
opţiunea Comisiei de a-l cita pe Adrian Rădulescu la domiciliu şi de a încerca, până în ultimul ceas, să obţină o 
atitudine onorabilă din partea acestuia. În al doilea rând, se remarcă distanţa uriaşă între vorbele preşedintelui 
Băsescu, care clama că nu are nimic de ascuns, şi faptele acoliţilor acestuia, care fac totul pentru a nu da socoteală în 
faţa legii. În fine, ceea ce s-a întâmplat trebuie corectat, în opinia mea, printr-o intervenţie în textul legislaţiei de 
profil, în sensul introducerii caracterului de obligativitate asociat prezenţei celor chemaţi la audieri în cadrul 
comisiilor parlamentare, indiferent de profilul sau tematica acestora. Este inacceptabil ca organismele de control şi de 
anchetă ale celei mai reprezentative instituţii a statului român să fie lipsite de putere în faţa nesimţirii şi a lipsei de 
onoare a unora. Posibilitatea pe care o susţin este aceea a obligativităţii prezentării în faţa comisiilor, obligativitate ce 
trebuie dublată, în caz de nesupunere, de varianta aducerii la audieri cu ajutorul forţelor de ordine.  
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În încheiere, doresc să subliniez că gestul fostului consilier Rădulescu nu este unul pornit din proprie 
iniţiativă, ci reprezintă perfect viziunea regimului Băsescu, regim care a forţat legea pentru a-şi persecuta adversarii 
şi a încălcat-o fără nicio jenă atunci când trebuia să dea socoteală.  

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Deputat 
Adrian Mocanu 

 
*** 

 
 

Sportul, mândria unei naţiuni 
 
 
Stimaţi colegi, 
Cu toţii trăim o emoţie aparte ori de câte ori un sportiv român urcă pe podiumul unei competiţii. Întreaga ţară 
vibrează la auzul imnului naţional şi la înălţarea drapelului pe cele mai înalte culmi.  Atunci ne simţim cu adevărat 
mândrii că suntem români. Pentru sportiv, anii de muncă, de antrenamente dure, de accidentări, de sacrificiu, se 
concentrează în acel moment unic în care îşi primeşte binemeritata medalie, cum subliniază deseori comentatorii, 
„încă o medalie pentru România”. 
Ce îi oferă însă România sportivului? Cu ce îl răsplăteşte pentru că, mulţumită lui, preţ de câteva clipe, imnul ţării 
noastre răsună în întreaga lume?  Probabil cu resurse financiare reduse, cu săli de antrenamente neechipate 
corespunzător, cu echipamente vechi de câteva generaţii. E drept că practicarea unui sport de performanţă ţine mai 
întâi de alegerea şi determinarea sportivului, dar, ca în orice alt domeniu, talentul trebuie cultivat. Sunt din ce în ce 
mai puţini sportivi de performanţă, iar motivele sunt uşor de înţeles: lipsa motivaţiei şi a resurselor financiare. Când 
atâtea domenii îţi oferă o siguranţă financiară pe termen lung, practicarea unui sport nu se mai numără printre 
priorităţi.  
În preajma Olimpiadei de la Soci, nu pot să nu remarc lipsa de implicare a statului în privinţa sporturilor de iarnă. 
Deşi relieful ne avantajează, sportivii români sunt nevoiţi să se deplaseze în alte state pentru a se antrena pe pârtii. 
Singurul patinator român prezent la Olimpiadă se antrenează de mai bine de  doi ani într-o altă ţară, pentru a reuşi să 
facă performanţă.  Sportul e într-o continuă schimbare, şi, pentru a reuşi să se pregătească în condiţii optime, adaptate 
cerinţelor actuale, din ce în ce mai mulţi sportivi sunt nevoiţi să părăsească ţara. Devine astfel şi mai dureros 
momentul în care un sportiv român concurează şi aduce unei alte ţări bucuria unei medalii. 
Cu toate acestea, încă mai există tineri pentru care o medalie reprezintă un scop şi o recompensă suficient de 
puternice a anilor petrecuţi în sala de antrenament. Acestora, statul trebuie să le ofere certitudinea că valoarea şi 
eforturile le sunt apreciate. Luând exemplu de la alte state care, în urmă cu câţiva ani, nici măcar nu erau prezente la 
competiţii, dar acum domină podiumurile mondiale, aşa şi România trebuie să îşi recapete locul în fruntea 
clasamentelor. Dezvoltarea infrastructurii sportive  reprezintă o investiţie pe termen lung care va aduce beneficii atât 
sportivilor, cât şi statului român. Câştigarea unei medalii reprezintă nu numai încununarea muncii unui sportiv, ci şi 
un mod de promovare a imaginii unei ţări, o ţară care încurajează sportul şi îşi onorează sportivii.   
Cea mai bună modalitate de a-i mulţumi unui sportiv pentru sentimentul de mândrie naţională insuflat unei naţiuni la 
înălţarea tricolorului pe catarg, e aceea de a-i asigura toate resursele necesare pentru a face performanţă.  Pentru a ne 
uita cu demnitate la un sportiv medaliat şi pentru a simţi într-adevăr că acea medalie e a noastră, a românilor, avem 
datoria morală de a participa la efortul şi la pregătirea acestuia pentru marile competiţii. Doar atunci, putem spune cu 
emoţie şi bucurie în suflet: “Felicitări! Încă o medalie pentru România!”. 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 
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Distrugerea bazelor sportive: atentat la sportul de performanţă şi la sănătatea românilor 
  
Îmi exprim îngrijorarea în legătură cu modul în care unele administraţii locale gestionează problema bazelor sportive. 
Situaţiile în care autorităţile publice – guvernamentale sau locale – au decis să investească în baze sportive destinate 
sportului de performanţă sau sportului de masă contrastează cu situaţii în care autorităţile publice s-au făcut complice 
distrugerii unor baze sportive. Stadioanele şi sălile de sport se află la temelia sportului de performanţă, sunt o condiţie 
pentru sportul de masă. 
 Începând cu anul 1990, sprijinul acordat sportului a scăzut considerabil. În aceste condiţii, foarte multe baze 
sportive au fost abandonate şi, în unele cazuri, au fost distruse total. De exemplu, la Arad, oraşul din care provin, 
administraţia locală a permis demolarea a două stadioane în ultimii ani, în locul acestora s-au construit centre 
comerciale. Unul din aceste stadioane – Vagonul – este considerat locul în care s-a jucat primul meci de fotbal în 
România. Cred că într-o societate care respectă valorile, un astfel de stadion era îngrijit, importanţa locului era 
marcată simbolic. 

Mai mult, recent administraţia locală din Arad a promovat un Plan Urbanistic Zonal în care propune 
demolarea unui alt stadion, al treilea, aflat în proprietatea privată. Sper ca de această dată autorităţile competente să 
aplice legea şi să permită demolarea unui stadion doar dacă în locul lui se construieşte o altă bază sportivă!  
 Ştiu că se poate obiecta că unele stadioane sau baze sportive nu mai găzduiesc formaţiuni sportive, după ce 
sportul de performanţă şi-a redus drastic aria în ultimii 20 de ani. Cred totuşi că aceste baze sportive ar trebui 
regândite pentru a sprijini sportul de masă. Este cunoscut faptul că în România majoritatea oraşelor au puţine baze 
sportive destinate sportului de masă. 
 Prin promovarea bazelor sportive pentru sportul de masă putem atinge mai multe obiective. În primul rând, 
susţinem un stil de viaţă sănătos, care ar trebui să caracterizeze în general orice persoană, dar mai ales generaţiile 
tinere. Una dintre problemele copiilor noştri este sedentarismul, cu consecinţe profunde asupra sănătăţii asupra cărora 
nu insist acum. În al doilea rând, dezvoltând sportul de masă, putem să furnizăm baza de pornire pentru o selecţie 
eficientă a tinerilor care au aptitudini şi doresc să facă sport de performanţă. 
 Consider că fenomenul general de abandonare sau distrugere a bazelor sportive este una dintre cauzele 
declinului performanţei sportive în România, în ultimii 20 de ani. Distrugerea bazelor sportive este un atentat la 
adresa sportului de performanţă şi în general, la sănătatea populaţiei. Sper ca autorităţile publice să fie în viitor 
riguroase în protejarea bazelor sportive din ţară, în acord cu legislaţia în vigoare. De asemenea, sper ca autorităţile 
guvernamentale şi locale să fie preocupate de dezoltarea bazelor sportive, pentru sportul de performanţă şi pentru 
sportul de masă.  
   

Deputat 
Flavius Măduţa 

 
*** 

 
Absorbţia fondurilor europene 

 
Unul din numeroasele avantaje ale aderării României la Uniunea Europenă este posibilitatea de a accesa 

fonduri structurale, instrumente financiare menite sa acţioneze pentru eliminarea siaprităţilor economice şi sociale 
între diferite regiuni. 

Absorbţia integrală a fondurilor europene ar permite României să înregistreze un ritm de creştere a PIB-ului 
decât în cazul absenţei acestora. 

O altă consecinţă a absorbţiei fondurilor europene ar fi reducerea şomajului. Domenii precum infrastructura, 
educaţia, sănătatea, dezvoltarea locală şi întreprinderile mici şi mijlocii vor cunoaşte o creştere substanţială. De 
asemenea, aceste fonduri pot fi folosite pentru sprijinirea măsurilor de ocupare a forţei de muncă. 

Dificultăţile de absorţie apar, de regulă, în zona Centrală şi Est Europenă. Acestea sunt cuzate de o serie de 
probleme statale, printre care se numără şi diferenţele de organizare şi structură sau stadiul incipient de dezvoltare a 
democraţiei locale. Ţările din Est au iniţiat, la începutul anilor 1990, un proces de descentralizare, aspirând la 
reîntoarcerea la autonomia locală, iar colectivităţile locale dispun, în prezent, de organisme de decizie constituite 
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democratic alese prin vot universal şi cu competenţe sporite. În acest context, rolul acestor colectivităţi devine din ce 
în ce mai mare la nivel financiar, într-o perioadă în care cerinţele care li se impun presupun un efort specific pentru 
primirea de fonduri şi pentru co-finanţarea proiectelor comunitare. 

Absorbţia fondurilor se face la nivelul colectivităţilor locale, pe baza competenţelor extinse în mod progresiv 
la nivel regional.  

Extinderea competenţelor a determinat astfel o creştere a cheltuielilor publice locale. Criticile legate de 
folosirea banilor comunitari au semnalat, în cazul României, o serie de cazuri de conflicte de interese în care 
persoane din administraţia publică locală şi-au însuşit o parte din fondurile europene prin intermediul unor lucrări 
care aveau ca obiect alimentarea cu apă, gaze sau canalizare. O problemă de acest tip afectează printre altele, şi 
capacitatea de absorbţie a fondurilor europene, determinând Guvernul să aprobe o serie de interdincţii, pentru aleşii 
locali şi funcţionarii publici, care se referă la accesul acestora la fondurile europene.  

Rambursarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectelor pe fonduri europene adeseori întârzie, nerespectând 
calendarul, fapt care generează blocaje sau sincope în exerciţiile bugetare în special în cazul instituţiilor publice. În 
practică s-au întâlnit situaţii, în care, ca urmare a implementării proiectelor pe fonduri europene şi a mobilizării 
fondurilor necesare, instituţiile s-au găsit în postura insuficienţelor financiare temporare, care pe cale de consecinţă a 
generat apariţia arieratelor. 
 

Deputat PSD 
Babuş Radu 

 
*** 

 
Alegerile Europene 

 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Candidatura actualului preşedinte al Parlamentului European, Martin Schulz, pentru funcţia de preşedinte al 

Comisiei Europene reprezintă un avantaj atât pentru Europa, cât şi pentru România, acesta fiind pe plan european 
unul dintre prietenii ţării noastre. În perioada 2004-2012, a susţinut integrarea europeană a României şi modernizarea 
acesteia, ca un partener fidel al social-democraţilor români. Prietenia sa pentru România reprezintă, de fapt, o 
abordare raţională si corectă a unui reprezentat al instituţiei legislative europene. 

În pofida perioadei dificile pe care a tranzitat-o Uniunea Europeană în mandatul său de  preşedinte al 
Parlamentului European, Martin Schulz a dovedit că este un cunoscător al problemelor sociale, găsind soluţii pentru 
cetăţenii europeni, precum combaterea şomajului, îmbinarea intereselor companiilor cu cele ale angajaţilor, 
garantarea pensiilor. 

Nominalizarea domnului Martin Schulz ca reprezentant al Partidului Socialistilor Europeni (PES) în 
perspectiva alegerilor europarlamentare din 25 mai 2014, confirmă respectarea promisiunii făcute în 2009, cea de a 
oferi alegătorilor europeni un candidat selectat democratic, pe care aceştia să aibă posibilitatea să-l valideze prin vot. 
Astfel, Partidul Socialiştilor Europeni este primul partid european care a nominalizat viitorul preşedinte al Comisiei 
Europene printr-o procedură transparentă. 

În contextul alegerilor europene, Partidul Social Democrat doreşte să implementeze, la nivel naţional, măsuri 
guvernamentale axate pe creşterea nivelul de trai al societăţii, precum înjumătăţirea ratei lunare bancare pe o 
perioada de doi ani pentru aproximativ 907.000 de români. Această iniţiativă a Guvernului reprezintă un ajutor real 
pentru salariaţii si pensionarii români, dar şi o măsură care sprijină o creştere economică stabilă prin stimularea 
consumului şi al producţiei, acestea aducându-şi contribuţia la creşterea încasărilor la bugetul de stat. Prin aplicarea 
acestui sistem, Guvernul are în vedere să aducă în economie 4 miliarde de lei pe an. Această măsura a fost luată  şi în 
alte state europene, precum Marea Britanie şi Spania, iar ea vine in sprijinul cetăţenilor şi al economiei.  

O altă masură social-economică, anunţată de Guvern, o constituie crearea de noi locuri de muncă pentru 
tinerii din România. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat două proiecte-
pilot, respectiv „Investiţia în tineri, investiţia în viitorul nostru” şi „Garanţii pentru TINEri!” , care se vor derula in 
perioada decembrie 2013 – iunie 2015. Ambele programe sunt cofinanţate din Fondul Social European, iar suma 
alocată celor două iniţiative se ridică la peste 38 de milioane de lei. Scopul proiectelor este acela de a acorda sprijin 
concret celor peste 5000 de tineri, cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani, care vor să intre pe piaţa muncii.  
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Susţin orice măsură care vine ca o soluţie la problema şomajului în rândul tinerilor, întrucât relansarea 
economică nu se poate efectua fără crearea de noi locuri de muncă.  

În concluzie, sunt convins că în urma votului la alegerile din mai 2014, vor fi reflectate încrederea 
alegătorilor în valorile social democrate şi capacitatea Parlamentului European şi a Comisiei Europene de a acţiona în 
slujba cetăţenilor. Deţinerea de către Martin Schulz a preşedinţiei Comisiei Europene ar însemna o apropiere între 
statul roman şi executivul european, apropiere care se bazează  pe ideologia social-democrata comună, concentrată pe 
crearea de locuri de muncă şi pe asigurarea unei dezvoltări economice durabile. 

În tot acest contex, îmi exprim încrederea că Preşedintele PES România, proiecţia Partidului Socialist 
European în România, domnul Victor Negrescu, prin pregătirea, experienţa şi prin relaţiile sale social-democrate 
europene, va deveni europarlamentar, aducându-şi o contribuţie importantă, atât de facto, cât şi de iure, la integrarea 
profundă a societăţii româneşti în marea familie europeană. 

 
Deputat 

Bogdan Mihăilescu 
 

*** 
 
 

Opoziţia sau violenţa, instigarea şi manipularea, ca politică 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 

 
Săptămâna trecută, a debutat prima sesiune a celui de-al doilea an al unui mandat parlamentar care a reprezentat o 
cotitură istorică, delimitând, la timp, din fericire, România de prăpastie. 
Prin această nouă legislatură s-a demonstrat că există aşa-zise partide sau partide fictive, grupuri de conjunctură şi de 
interese, care, odată ce au pierdut puterea, arată că nu pot şi nu ştiu să funcţioneze, neputând forma o opoziţie 
veritabilă, capabilă să creeze, ca în orice stat democratic, nu război continuu doar de dragul războiului, ci o atitudine 
constructivă. 
Ca şi cu alte ocazii, mai mult retroic şi poate ca un sfat pe care niciodată cei orbiţi de orgoliu şi de setea câştigului nu 
l-au putut auzi sau nu au vrut să îl audă, întreb:  
Oare de ce se crede că opoziţia într-un stat trebuie să fie cea care destructurează statul, atacă instituţiile, aduce 
prejudicii pentru popor, erijându-se, deasupra tuturor acestor lucruri, într-o sărmană victimă dornică să facă numai 
bine, dar care, nu se ştie cum, sfărşeşte făcând tocmai inversul? 
De ce crede opoziţia că rolul său este unul profund distructiv? 
De ce crede opoziţia că trebuie să fie sinonimă cu atentatul la siguranţa naţională? Cine îi dă acest drept şi cine sau ce 
o situează deasupra legii în timp ce devine întruchiparea sintagmei: hoţul strigă hoţul? 
Cum îşi permite opoziţia să invite la mişcări de stradă, cum îşi permite să instige conştient pentru propriul căştig 
exclusiv şi pentru propria imagine la violenţă? 
Din nou, ca şi cum aproape un deceniu nu ar fi fost suficient, anumiţi oameni demonstrează că ei se cred sincer 
deasupra oricărei legi şi deasupra oricărui interes de stat şi de neam.  
Nu ştiu ce este mai mare. Ipocrizia sau cruzimea acestui grup a cărei singure religii este cea a luptei pentru câştigarea 
cu orice preţ a puterii. Nefiind capabilă de niciun proiect benefic, acum, mai mult ca oricând, acţionează în spatele 
măştii de salvator. Salvatorul cui şi faţă de cine? De ei înşişi?  
Condamn întru-totul această atitudine şi instigarea constantă pe care opoziţia o practică şi care se constituie într-o 
acţiune de destabilizare a statului român cu efecte dezastruoase pe termen lung şi îi invit pe toţi cei care cred că asta 
înseamnă politica ori să îşi reconsidere complet şi la modul real rolul pe care îl deţin, ori să îşi recunoască limitele şi 
să se retragă. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Ovidiu C. Iane 
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*** 

 
Guvernul USL capabil de perfomanţă în domeniul fondurilor europene 

 
Stimaţi colegi, 

 Domeniul fondurilor europene a fost întotdeauna în atenţia mea, atât în perioada în care ne aflam în opoziţie 
şi făceam referire la neregulile şi incapacitatea fostei guvernări de a atrage aceste fonduri, cât şi acum când aflându-
ne la putere, am demonstrat că acest subiect este permanent în vizorul nostru. Acest sector este deosebit de important 
pentru că aduce României sume importante de bani pentru crearea de locuri de muncă, dezvoltarea resursei umane, 
pentru demararea şi realizarea investiţiilor, precum şi pentru finalizarea proiectelor de infrastructură. 

USL a relansat acest domeniu venind cu o nouă abordare. A creat Ministerul Fondurilor Europene şi a 
simplificat şi unificat cadrul legislativ, eliminând birocraţia. Mai mult, guvernul condus de Victor Ponta a luat măsuri 
pentru asigurarea sumelor necesare pentru plata beneficiarilor şi deblocării tuturor programelor operaţionale aduse în 
suspendare de PDL, au fost angajaţi experţi privaţi pentru a evita pierderea de fonduri europene şi a fost elaborat un 
Ghid de bune practici şi evitare a principalelor riscuri în achiziţiile publice pentru autorităţile de management şi 
beneficiari. 

 Consecinţele acestei abordări nu au întârziat să apară, USL reuşind să mărească de peste patru ori rata de 
absorbţie a fondurilor europene în aproximativ un an şi jumătate şi să deblocheze toate programele cu fonduri 
europene suspendate din cauza fraudelor din perioada guvernării PDL. Vă reamintesc că în luna mai 2012, rata de 
absorbţie era undeva la 8%, procent la care s-a ajuns dupa mai bine de 5 ani. În doar un an şi jumătate, USL a adus 
această rata la cca. 33,6%! 

În ceea ce priveşte judeţul Argeş, pe data de de 7 februarie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) s-au semnat primele contracte de finanţare pentru proiectele depuse în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE), Axa prioritară 1 - Un sistem 
de producţie inovativ şi ecoeficient, DMI 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A1 - Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 şi 
6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii. La nivelul judeţului din care vin, au fost 
semnate 2 contracte pentru care se solicită fonduri nerambursabile ce vor fi investite în dezvoltarea mediului de 
afaceri.  

Aşa cum a susţinut şi prim-ministrul Victor Ponta, România a demonstrat în ultimul an şi jumătate că nu este 
veşnic incapabilă de a absorbi fonduri europene, dimpotrivă. Îmi doresc ca în anul 2014 să continuăm să ne aflăm pe 
primul loc la creşterea gradului de absorbţie faţă de toate celelalte ţări din UE. 

 
Deputat 

Mircea Drăghici 
 

*** 
 

Refuzul prezentării în faţa unei comisii parlamentare, marcă a dispreţului faţă de instituţiile statului 
 

Tema matrapazlâcurilor făcute de clanul Băsescu pentru a pune mâna în mod facil pe mari suprafeţe de 
teren agricol din România este una care a fost mult discutată în spaţiul politic românesc în ultima vreme. Nu voi 
relua, în această declaraţie politică, argumentele pe care le am în evidenţierea abuzurilor clare făcute de familia 
prezidenţială şi de apropiaţii acesteia. Doresc să mă refer doar la atitudinea impardonabilă avută de cel pe care presa 
l-a etichetat drept ”sluga lui Băsescu”, fostul consilier prezidenţial Adrian Rădulescu. 

După constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru terenurile din judeţul Călăraşi, unul dintre 
martorii – cheie ai cazului a fost identificat în persoana consilierului Rădulescu, cel care se pare că a depus eforturile 
cele mai mari pentru întregirea suprafeţei de teren pe care Ioana Băsescu urma să o achiziţioneze prin contractarea 
controversatului credit de la CEC. Preşedintele României, tatăl persoanei bănuite că a realizat achiziţionarea 
terenurilor cu încălcarea normelor în vigoare, a ieşit în repetate rânduri să apere corectitudinea mutării financiare a 
fiicei sale, clamând în repetate rânduri că nu are nimic de ascuns. În urma acestei poziţii, am fi bănuit cu toţii că 
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oferirea tuturor detaliilor necesare de către persoanele implicate în faţa structurilor de anchetă sau de cercetare a 
situaţiei era o soluţie logică şi onorabilă de a demonstra corectitudinea tranzacţiei. Însă lucrurile au stat cu totul altfel. 
Citat la Cotroceni pentru a se prezenta miercurea trecută la Comisia parlamentară de anchetă, Adrian Rădulescu a 
refuzat prin intermediul unui interviu în presă invitaţia Comisiei, demonstrând un dispreţ total faţă de instituţiile 
statului şi faţă de încercarea de aflare a adevărului. Mai mult, folosindu-se de tot instrumentarul atât de bogat al 
schemelor şi strategiilor marca Traian Băsescu, Rădulescu a demisionat din funcţia de consilier prezidenţial, în 
încercarea vădită de a pune Comisia în imposibilitatea de a-i adresa întrebările la care atâţia români aşteaptă să le afle 
răspunsurile. 

În urma producerii acestei situaţii, am trei puncte de vedere foarte clare. În primul rând, susţin şi laud 
opţiunea Comisiei de a-l cita pe Adrian Rădulescu la domiciliu şi de a încerca, până în ultimul ceas, să obţină o 
atitudine onorabilă din partea acestuia. În al doilea rând, se remarcă distanţa uriaşă între vorbele preşedintelui 
Băsescu, care clama că nu are nimic de ascuns, şi faptele acoliţilor acestuia, care fac totul pentru a nu da socoteală în 
faţa legii. În fine, ceea ce s-a întâmplat trebuie corectat, în opinia mea, printr-o intervenţie în textul legislaţiei de 
profil, în sensul introducerii caracterului de obligativitate asociat prezenţei celor chemaţi la audieri în cadrul 
comisiilor parlamentare, indiferent de profilul sau tematica acestora. Este inacceptabil ca organismele de control şi de 
anchetă ale celei mai reprezentative instituţii a statului român să fie lipsite de putere în faţa nesimţirii şi a lipsei de 
onoare a unora. Posibilitatea pe care o susţin este aceea a obligativităţii prezentării în faţa comisiilor, obligativitate ce 
trebuie dublată, în caz de nesupunere, de varianta aducerii la audieri cu ajutorul forţelor de ordine.  

În încheiere, doresc să subliniez că gestul fostului consilier Rădulescu nu este unul pornit din proprie 
iniţiativă, ci reprezintă perfect viziunea regimului Băsescu, regim care a forţat legea pentru a-şi persecuta adversarii 
şi a încălcat-o fără nicio jenă atunci când trebuia să dea socoteală.  

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Deputat 
Adrian Mocanu 

 
*** 

 
Încăpăţânarea lui Traian Băsescu afectează cetăţenii români 

 
Stimaţi colegi, 

 Preşedintele Traian Băsescu a primit zilele trecute, la Palatul Cotroceni, delegaţia comună a Fondului 
Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale.  

Supărat că şi-a pierdut jucăriile, şeful statului iese pe sticlă cu ieftine comentarii, încercând ca de fiecare dată 
să inducă lumea în eroare cu privire la deciziile luate de Guvernul Ponta. 

Mai nou, preşedintele Traian Băsescu nu doreşte să semneze scrisoarea de intenţie cu instituţiile creditoare 
internaţionale, acesta afirmând că nu susţine introducerea unei accize suplimentare pentru benzină şi motorină, pentru 
că nu o consideră necesară, cheltuielile bugetare putând fi acoperite fără aplicarea acestei accize. De specificat este 
că, în scrisoarea de intenţie nu este stipulată introducerea acestei accize suplimentare. 

După cum a declarat şi premierul Victor Ponta, în cazul în care această scrisoare de intenţie nu va fi semnată 
de către domnul preşedinte, România nu va mai beneficia de cei 10% în plus pentru cofinanţare de la U.E. 

Mai exact, în locul unei cofinanţări de 95% de la Comisia Europeană, România va primi doar 85%, în acest 
caz, diferenţa de 10 % fiind alocată de la bugetul de stat. 

Dacă privim în trecut, observăm că în urma negocierilor eşuate făcute de Băsescu, alocările de fonduri UE de 
coeziune pentru 2014-2020, plasează România pe ultimele locuri în ceea ce priveşte bugetul pe cap de locuitor. Din 
păcate, în timp ce preşedintele a negociat pentru România o alocare de circa 1000 de euro/locuitor pentru bugetul de 
coeziune, Slovacia şi Lituania au obţinut 2200 de euro/locuitor, Cehia şi Ungaria 2000 de euro/locuitor, iar 
Portugalia, Polonia şi Croaţia cu 1900 de euro/locuitor. 

Prin urmare, Traian Băsescu ar trebui să renunţe la ambiţiile sale de copil mofturos şi să semneze scrisoarea 
de intenţie, pentru că, în caz contrar, nu va face decât să pună în pericol parteneriatul dintre România şi FMI. 
 

Deputat 
Weber Mihai 
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*** 

 
 

Dragi colegi, pe 16 februarie se sărbătoresc 81 de ani de la greva ceferiştilor din atelierele Griviţa din 
Bucureşti. 

 Stimaţi colegi, în cursul anului 1932, Guvernul român a luat o serie de măsuri nepopulare pentru a face faţă 
marii crize economice. „Curbele de sacrificiu“, care au afectat în prima faza doar pe funcţionari, au atins în cele din 
urmă şi categoria muncitorilor către sfârşitul anului. Astfel că întreprinderile industriale au suspendat indemnizaţia de 
chirie şi „alocaţia de scumpeţe“, ceea ce a provocat reducerea salariilor muncitorilor cu aproximativ 25%. In ianuarie 
1933, viaţa politică şi socială a României era tensionatâ la maximum. Iuliu Maniu tocmai plecase de la conducerea 
Guvernului naţional-ţăranist, provocând o criză politică însemnată. Noul prim-ministru, Alexandru Vaida-Voievod, 
încă nu îşi consolidase autoritatea suficient, mai ales că trebuia să facă faţă introducerii unei noi ”curbe de sacrificiu“. 
Peste toate acestea, iarna grea contribuia la înrăutăţirea condiţiilor de trai. Primii care au reacţionat au fost profesorii 
şi studenţii care cereau concesii economice din partea Guvernului. 

 Tensiunile sociale provocate de efectele marii crize eonomice mondiale ajung la apogeu in România la 
începutul anului 1933. ”Curbele de sacrificiu” au fost resimţite in special de muncitorii ceferişti si petrolişti. Ei s-au 
adresat Guvernului naţional-ţăranist pentru îmbunătăţirea nivelului de trai, însă fără mari rezultate. La Atelierele CFR 
Griviţa din Bucureşti, dupa ultima ”curbă de sacrificiu”, muncitorii aveau un nou motiv de nemulţumiri. La 20 
ianuarie, administraţia a anunţat că plata salariilor se va face numai dacă lucrătorii vor prezenta dovada achitării 
impozitelor pe ultimii trei ani. A doua zi s-a introdus o noua măsura care a alimentat tensiunile, prin concedierea 
temporară a muncitorilor de la atelierele de vagoane. Aceştia lucrau sub cerul liber, astfel că, din cauza condiţiilor 
meteorologice nefaste, conducerea a dispus închiderea temporară a secţiei. 

 În ziua de 1 februarie 1933, când a sunat sirena pentru pauza de prânz, muncitorii din secţiile I şi II vagoane 
şi locomotive s-au adunat în hala mare a Atelierelor şi au protestat împotriva reducerii salariilor, apoi s-au deplasat 
spre clădirea administrativă. Reprezentanţii patronatului au preluat lista cu revendicări, iar muncitorilor le-au cerut să 
aştepte răspunsul. 

 Greva a început la 16 februarie 1933 şi s-a transformat repede într-o revoltă şi a dus la ciocniri între 
lucrătorii de cale ferată şi jandarmi. Bilanţul a fost de 7 morţi şi 30 de răniţi, între care şi Vasile Roaită, un tânăr 
lucrător care nu avea nici o legătură cu greva. Stătea lângă uşă când a intrat armata şi a început să tragă. A fost rănit 
din întâmplare şi a murit la spital, a doua sau a treia zi. Ulterior, propaganda comunistă l-a transformat pe Vasile 
Roaită în erou al clasei muncitoare. Un "erou" mort servea mult mai bine propagandei, şi nu cerea nici un fel de 
compensaţii. 

 S-au făcut mai multe arestări. Cel care a coordonat politic reprimarea revoltelor muncitoreşti era Armand 
Călinescu, subsecretar de stat la Interne, asasinat de legionari câţiva ani mai târziu, când devenise prim-ministru. 

 Stimaţi colegi, dupa preluarea puterii de catre comunisti, grevele din februarie 1933 au intrat in mitologia 
regimului. Printre „eroii“ acelor evenimente a fost si Ilie Pintilie, care a coordonat sindicatele de la Atelierele CFR 
din Iasi, Cernăuţi şi Paşcani. El a intrat in contact cu sindicaliştii comunişti de la CFR Griviţa prin emisarii trimişi de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. În fapt, conducătorul din umbră a fost Moscu Cohn, care în anii puterii comuniste s-a 
bucurat de un mare respect, fiind considerat iniţiatorul lui Dej într-ale marxismului.  

 Stimaţi colegi, prin grevele de la Griviţa şi din Prahova din 15-16 februarie 1933 muncitorimea a înscris una 
din marile pagini de glorie ale poporului român. Mişcările greviste din februarie au avut un caracter pronunţat politic. 
Totodată, ele au fost prima luptă puternică în Europa într-o formă atât de intensă împotriva hitlerismului care tocmai 
se instaurase in Germania. Pentru ţara noastră, aceste lupte au însemnat o manifestare hotărâtă a voinţei de luptă a 
poporului român pentru libertate şi împotriva fascismului şi capitalismului. Ele au format un timp un zăgaz puternic 
în calea fascizării ţării şi a pregătirilor războinice. 
 

Deputat 
Călin Ion  

 
*** 
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Fonduri europene pentru dezvoltarea zonei Recaş 

  
 In declaraţia politică de astăzi vreau să vorbesc despre bani, şi anume despre banii europeni pe care îi avem 
la dispoziţie pentru a-i cheltui în următorii ani, despre priorităţi regionale şi perspective. Pe scurt, pentru perioada 
2014-2020, lucrurile se prezintă în felul următor: României îi vor fi alocate în total aproximativ 28 de miliarde de 
euro din fondurile structurale şi de coeziune şi FEADR, din care 21 de miliarde de euro vor fi alocate programelor 
operaţionale finanţate din fonduri structurale, iar 7.5 miliarde vor reveni Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 
In ceea ce priveşte programele finanţate din fonduri structurale, propunerile de alocări ar fi următoarele: 9.1 miliarde 
euro pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare, 6.5 miliarde euro pentru Programului Operaţional Regional, 
3.6 miliarde euro pentru Programul Operaţional Capital Uman, 1.26 miliarde euro pentru Programul Operaţional 
Competitivitate, 382 milioane euro pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 300 milioane de euro 
pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. 
 Dincolo de această înşiruire seacă de cifre şi termeni tehnici care nu transmit prea multe informaţii decât 
celor familiarizaţi cu acest domeniu, vreau să rezum în câteva cuvinte că, din păcate, banii nu sunt mulţi, ca să nu zic 
foarte puţini, iar raportat la numărul de locuitori, România (şi Bulgaria) au primit cea mai mică alocaţie dintre toate 
statele UE. Nu analizez acum nici decizia de la Bruxelles privind această alocare şi nici propunerile părţii române 
referitor la împărţirea finanţării, dar în mod evident, ceea ce se impune în acest context este de a ne stabili cu 
adevărat priorităţile, de a ne concentra pe atragerea acestor fonduri, de a le gestiona cât mai bine şi de a le orienta 
spre proiecte care să aducă un plus economic comunităţilor locale.  
 Un prim pas important a fost făcut prin creşterea nivelului de absorbţie pe parcursul anului trecut. Conform 
datelor oferite de Ministerul Fondurilor Europene, la data de 31 ianuarie 2014, rata de absorbţie curentă a fondurilor 
structurale şi de coeziune a ajuns la 33,63%, de patru ori mai mare decât la începutul lunii mai 2012, când era de doar 
8,53%. Pentru a demonstra că putem să ne ţinem de cuvânt, se impune ca în continuare acest trend ascendent să fie 
menţinut. Mai mult, trebuie să găsim acea abordare care să ducă la valorificarea la maximum a acestui potenţial, în 
vederea realizării unei creşteri economice sustenabile la nivel naţional, dar mai ales a unei dezvoltări durabile la nivel 
regional.  
 Mă refer aici la regiunea Vest, în general la localităţile din judeţul Timiş şi în mod particular la zona Recaş, 
iar eu, în calitate de reprezentant în Camera Deputaţilor al cetăţenilor din colegiul numărul 6, îmi propun ca prioritate 
utilizarea la maximum a tuturor pârghiilor care să ducă la schimbarea în bine a profilului economic al zonei, 
oferindu-i o mai mare vizibilitate în rândul investitorilor şi al turiştilor.   
 Numai că nimic nu se poate realiza fără muncă, profesionalism şi responsabilitate din partea tuturor celor 
care îşi doresc să se implice în acest proiect. Ştiu că priorităţile se pot schimba, iar în cele mai multe dintre cazuri, 
dorinţa de dezvoltare a unei anumite zone nu reprezintă foarte mult pentru cei care nu au legături directe cu zona în 
cauză sau sunt doar tangenţial implicaţi într-un proiect, dar vă asigur că înseamnă enorm pentru comunitatea 
respectivă. Şi dacă pornim în acest demers de la faptul că zona despre care vorbesc este cunoscută atât în ţară, cât şi 
peste graniţe, datoria pe care o avem ca factori politici este cu atât mai mare. Un program naţional care să 
consolideze premizele favorabile deja existente şi care să se completeze cu iniţiativa locală şi finanţarea europeană ar 
fi bine venit.   
 Fondurile europene înseamnă investiţii, locuri de muncă, creşterea nivelului de trai, dezvoltare locală şi 
regională. Pentru toţi trebuie să fie clar că orice acţiune în acest domeniu nu este pierdere de timp, instrument de 
propagandă sau doar element pentru viitoare mesaje de campanie electorală.  
         Iniţiativa locală există – din partea Consiliului Judeţean Timiş, precum şi din partea autorităţilor locale, dar 
trebuie stimulată în continuare, astfel încât numărul proiectelor cu finanţare europeană care vor viza dezvoltarea 
zonei Recaş să fie mult mai mare. Afirm aceste lucruri întrucât zona Recaş are potenţial turistic ridicat datorită 
spaţiului deluros în care se află, ceea ce determină zona să fie potrivită pentru creşterea viţei de vie. Consider că 
posibilităţile de valorificare a resurselor din aceasta zonă, împreună cu implementarea fondurilor structurale şi de 
coeziune, ar contribui în mod real şi eficient la atingerea obiectivelor de dezvolatre economică şi socială. 
          Aş vrea să adaug faptul că dezvoltarea unei regiuni în ansamblul ei, contribuie la atingerea obiectivelor 
strategice de dezvoltare a României până în 2020, şi anume: creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă, 
creşterea nivelului investiţiilor în dezvoltare, precum şi reducerea numărului de cetăţeni ameninţaţi de sărăcie.   
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           Prin urmare, definind acţiunile care sustin atingerea obiectivelor,  mă refer la fondurile europene pe care 
trebuie să le atragem acum, care  se vor reflectă într-o mai bună infrastructură de transport şi sănătate, în programe 
pentru educaţie, formare şi dezvoltare profesională, programe pentru IMM-uri, parcuri tehnologice, redescoperirea şi 
promovarea zonelor culturale şi turistice şi enumerarea poate continua. 
            
 În concluzie,  susţin aceasta atitudine pentru zona Recaş şi consider ca o combinaţie de voinţă politică la 
nivel naţional şi acţiune coerentă la nivel local ne va oferi posibilitatea de a valorifica aceste oportunităţi. 
  

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

                                                                                                                                           
 Susţinerea învăţământului vocaţional printr-un plan de măsuri coerent 

 
Sistemul educaţional românesc este un sistem în continuă reformare şi schimbare,în funcţie de condiţiile de 

pe piaţa muncii, a algoritmului cerere-ofertă dar şi a abilităţilor şi competenţelor elevilor şi studenţilor.  
Fără îndoială, eforturile făcute de factorii de decizie în privinţa adaptării sistemului de învăţământ la piaţa 

muncii au fost mereu susţinute. Cu toate acestea, realitatea ne arată că cele mai multe meserii pentru care se pregătesc 
absolvenţii de învăţământ, mediu sau superior, nu sunt cerute pe piaţa muncii, existând o concurenţă foarte mare, şi 
adesea neloială pentru puţinele posturi puse la dispoziţie. În acelaşi timp, pentru specializările cerute nu există 
suficienţi aplicanţi, întrucât sistemul nu oferă calificare.  

Raportul privind corelarea ofertei educaţionale şi formare profesională cu cerinţele pieţei muncii, realizat de 
Blocul Naţional Sindical în cadrul proiectului „Catalizatori pentru formare profesională” la sfârşitul anului trecut 
arată că pentru 48 de meserii căutate pe piaţa muncii nu se oferă pregătire în şcolile profesionale sau teoretice, în 
schimb elevii sunt în continuare pregătiţi pentru 20 de meserii care nu mai sunt căutate de angajatori. Această 
discrepanţă majoră între cererea şi oferta de pe piaţa muncii este principala cauză pentru cotele ridicate ale şomajului 
în rândul tinerilor.  

În consecinţă, consider că este nevoie de o re-evaluare semnificativă a sistemului de învăţământ vocaţional şi 
elaborarea unui plan de măsuri pentru termen lung, care să scoată sistemul din situaţia în care se află în prezent.  

O soluţie în acest sens ar putea fi acordarea de subvenţii şi bonusuri fiscale pentru operatorii economici care 
organizează stagii de pregătire practică în cadrul unităţilor învăţământ cu filieră vocaţională, stagii deja reglementate 
în Legea Educaţiei Naţionale, la articolul 32, alineatul 4,  sub secţiunea destinată invăţământului tehnologic şi 
vocaţional. Totodată, o altă măsură ar putea fi şi organizarea de module de învăţare vocaţională de către operatori 
economici, în colaborare cu inspectoratele şcolare şi agenţiile de ocupare a forţei de muncă la nivel judeţean.  

Închei prin a sublinia faptul că necesitatea luării de măsuri pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor 
începe  să devină mai degrabă o urgenţă, iar instituţiile statului trebuie să colaboreze pentru a implementa un plan de 
acţiune coerent şi, în acelaşi timp, corelat cu realitatea de pe piaţa muncii.  
 

Deputat 
Tamara Ciofu 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
       
 
Adresată:  domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministrul României 
De către: deputat Cornel Cristian Resmeriţă  
Obiectul interpelării:  Necesitatea modificării art. 56 alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii. 
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Domnule Prim-ministru, 
 
    Dorim să vă mulţumim pentru  deschiderea pe care aţi avut-o privind modificarea Legii 263/2010, referitor 
la recunoaşterea grupei I de muncă, prin adoptarea Legii 380/2013 cu aplicare din ianuarie 2014, îndreptând astfel o 
gravă nedreptate a guvernării PD-L. 

 Doresc însă domnule Prim-ministru, să aduc în atenţia Dvs. o altă mare nedreptate făcută de acelaşi guvern 
PD-L , care din anul 2011 a modificat în mod total incorect prevederea cu privire la stagiul complet de cotizare 
pentru cei care lucrează în  condiţii speciale din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel 
conform art.56 alin.(5) din Legea nr.263/2010, stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1), 
este de 30 de ani. Precizez că potrivit   alin(1) în locurile de muncă cu condiţii speciale sunt incluse şi cele din 
unităţile miniere, pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de 
muncă în luna respectivă. Astfel stagiul complet de cotizare pentru calculul pensiei persoanelor prevăzute la 
alin.(1), s-a modificat de la 20 de ani, la 30 de ani, afectând în mod serios şi nejustificat cuantumul pensiei. 

În calitate de deputat de Valea Jiului, susţinut de un număr de 12.000 de semnatari a-i memoriului prin care 
mi s-a solicitat corectarea acestei nedreptăţi, în sensul revenirii la situaţia anterioară acestei modificări,  în data de 25 
septembrie 2012, am depus o PROPUNERE LEGISLATIVĂ care avea drept  scop   modificarea art. 56 alin.(5) din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul :  
,, Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 20 de ani”. 
          Însă această propunere de modificarea a Legii Pensiilor a primit aviz negativ de la Ministerul Muncii  şi  în 
data de 21 decembrie 2012, procedura legislativă pentru acestă propunere  de modificare a Legii nr. 263/2010 a 
încetat prin retragerea ei de către Senat. 
 Domnule Prim-ministru, am deplina încredere că veţi susţine şi această modificare a art. 56 alin.(5) din 
Legea nr. 263/2010, cu privire la   stagiul complet de cotizare, în sensul revenirii la situaţia dinainte de anul 
2011, respectiv ,, stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 20 de ani” , prin 
corectarea acestei nedreptăţi venind astfel în sprijinul unei categorii sociale care a prestat o munca grea , cuantumul 
pensiei  fiind grav şi nejustificat afectat. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
          
 
Adresată:  doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către:  deputat Cornel Cristian Resmeriţă 
Obiectul interpelării:  Barajul Valea de Peşti 
 
  Doamnă Ministru,  
  

 Aşa cum precizaţi şi Dvs. în răspunsul nr. 2038/29.05.2013 la interpelarea mea cu nr. 249B/2013 cu privire 
la barajul Valea de Peşti, acumularea Valea de Peşti din judeţul Hunedoara, a fost dată în folosinţă în anul 1975. 
Conform STAS 4068/1987 şi STAS 4276/1983, clasa de importanţă a barajului aflat în exploatare este II, iar conform 
Metodologiei NTHL- 021, categoria de importanţă a amenajării este categoria B- baraj de importanţă deosebită. 
         Barajul de la Valea de Peşti funcţionează de la darea în folosinţă fără reparaţii capitale şi la finele anului 2013 a 
obţinut o nouă autorizaţie de funcţionare pe patru ani, cu specificaţia că se impun efectuarea unor lucrări care să 
asigure integritatea construcţiei. 

Precizez doamnă ministru , că la conferinţa de presă susţinută la Deva în luna ianuarie a acestui an, de 
doamna ministru Lucia Varga, Ministrul delegat pentru Păduri, Ape şi Piscicultură, aceasta   a declarat că anul acesta 
vor fi alocate fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor de montare a echipamentelor hidromecanice şi finalizarea 
lucrărilor la barajul de la Mihăileni , baraj la care lucrările au început în anul 1987. 

Această decizie este una care ne bucură, barajul de la Mihăileni  fiind situat tot în judeţul Hunedoara şi astfel 
localităţile Criscior şi Brad vor fi apărate împotriva inundaţiilor. 

Având în vedere importanţa barajului Valea de Peşti pentru Valea Jiului , întrucât acesta alimentează cu apă 
populaţia din localităţile Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa si o parte a municipiului Petroşani, precum şi a 
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obiectivelor industriale din Valea Jiului, dar şi faptul că barajul a fost gândit pentru atenuarea viiturilor,funcţionând 
de la darea în folosinţă respectiv anul 1975 , fără nicio reparaţie, vă rog doamnă ministru, să îmi spuneţi dacă anul 
acesta vor fi alocate fonduri pentru a demara lucrările la obiectivul de investiţii ,,Punerea în siguranţă a 
barajului Valea de Peşti “, obiectiv de investiţii promovat prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 
(P.N.D.I.) aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.15/2011, cu completările ulterioare, în vederea executării cât mai rapide a lucrărilor de reparare şi 
reabilitare a barajului, pentru a evita o eventuală catastrofă. 

Menţionez doamnă ministru, că acest obiectiv de investiţii face parte din planul de măsuri recomandat de 
expertul atestat, în documentaţia de expertiză tehnică pentru evaluarea stării de siguranţă a barajului şi lacului de 
acumulare Valea de Peşti, pentru a se asigura exploatarea în condiţii de siguranţă a acumulării. 
          Cu deosebită consideraţie. 
Solicit răspuns în scris       
 

*** 
 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  
De către: deputat Cristina Nichita 
Obiectul interpelănrii: Indemnizaţia persoanelor cu dizabilităţi 
 
 
Vreau să aduc astăzi în atenţia dumneavoastră situaţia persoanelor cu dizabilităţi atât din comuna Grajduri, judeţul 
Iaşi cât şi din alte comune care nu au pimit încă indemnizaţiile persoanelor cu handicap grav, aferente lunii 
decembrie 2013, deşi data limită era 8 ianuarie. Aceasta situaţie este cu atât mai gravă cu cât persoanle cu handicap 
grav nu au alte surse de venit, fiind nevoite să facă faţă unor cheltuieli considerabile, în special acum iarna, când 
trebuie să plătească facturile la căldură, hrană, medicamente. Ţin să menţionez că indemnizaţia pentru asistentul 
personal care are în îngrijire persoane cu handicap grav sunt drepturi ale persoanei cu handicap prevăzute în legea 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicată. 
Sunt înregistrate toate aceste întârzieri de plată a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, în condiţiile în care 
Ordonanţa de urgenţă nr.103/2013 precizează cu exactitate cum se va asigura finanţarea cheltuielilor privind 
drepturile asistenţilor. În Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul oficial nr. 
703/2013 din data de 15 noiembrie 2013 se specifică cum se va face finanţarea în 2014 a drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în 
baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: astfel, se asigură de la bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 75% din necesarul de fonduri stabilit în baza 
numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale. Pentru finanţarea integrală a cheltuielilor, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să aloce sume din bugetele locale ale acestora, dar nu mai puţin 
de 25%.  
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să luaţi act de ele şi să-mi răspundeţi în scris la următoarea întrebare: 
1. Când vor primi persoanele cu handicap/asistenţii persoanli indemnizaţiile aferente lunii ianuarie? 
2. Cine işi va asuma responsabilitatea şi cum va răspunde pentru aceste întârzieri?  
3. Ce măsuri s-au luat ca aceste situaţii tragice să nu se repete ?   
 

*** 
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Adresată:  domnului Eugen Teodorocvici, ministrul Fondurilor Europene  
De către: deputat Cristina Nichita 
Obiectul interpelăriil: Axa de finanţare 6.1 şi 6.4 
 
 

Vreau să aduc astăzi în atenţia dumneavoastră situaţia liniilor de finanţare 6.1 pe economie socială care nu a 
fost deschisă de mai bine de 3 ani şi linia de finanţare 6.4 care nu a fost deschisă niciodată în perioada de programare 
2007-2013.  

De asemenea, ţin să menţionez că anul trecut a fost anunţată lansarea oficială a celor două linii în luna iunie 
2013, apoi în septembrie 2013, după care în noiembrie 2013 şi în cele din urmă în decembrie 2013. Această confuzie 
de date privind lansarea oficială, aduce un prejudiciu atât credibilităţii acestor linii de finanţare cât şi eficienţei 
acestora în cazul în care vor fi lansate. În cele din urmă, confuzia majoră este în cazul celor care doresc să aplice, 
care nu reuşesc să îşi facă o planificare concretă, în condiţiile unui astfel de calendar incoerent. 

În plus, este important să se ţină cont de faptul că cu cât se va întârzia lansarea celor două apeluri, cu atât 
proiectele vor avea o durată mai scurtă de implementare şi un impact mai mic, pentru că trebuie finalizate până la 
jumătatea anului 2015, ca până în decembrie 2015 să aibă timp şi autoritatea de management să facă cererea de 
rambursare la comisie.  
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să luaţi act de ele şi să-mi răspundeţi în scris la următoarea întrebare: 
 1. Când se vor lansa liniile de finanţare 6.1. pe economie socială şi liniile de finanţare 6.4 pe acţiuni 
transnaţionale pe POSDRU? 
 

*** 
 
 
 

Adresată: domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 
În atenţia: Domnului Inspector general al Jandarmeriei Române, Olaru Mircea 
De către: deputat Ion Eparu  
Obiectul interpelării:  Incidentele dintre suporterii  echipei  de fotbal „Petrolul Ploieşti”  şi jandarmii 
bucureşteni din data de 01.12.2013 
 
Stimate domnule ministru, 
În răspunsul primit la interpelarea având ca obiect  „agresarea suporterilor echipei de fotbal Petrolul Ploieşti de 
către jandarmii bucureşteni din data de 01.12.2013” (răspuns înregistrat cu nr. 1900/22.01.2014), precizaţi faptul că  
„forţele de ordine nu au împiedicat relatarea incidentelor de către jurnaliştii aflaţi la faţa locului”. La cabinetul 
parlamentar am primit un memoriu din partea cameramanilor prezenţi care contrazic informaţiile dumneavoastră. 
Aceştia susţin că au fost agresaţi  atât ei, cât şi suporterii care doreau să acorde interviuri  (există materiale video care 
demonstrează acest lucru). Beneficiind de protecţia cagulelor, jandarmii bucureşteni au bătut pe oricine nu le-a 
respectat ordinele de a părăsi zona stadionului. 
Susţineţi de asemenea faptul că, pentru protecţia suporterilor, „ Jandarmeria Română va acţiona permanent, conform 
competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor şi asigurarea unui climat de securitate care să confere oricărui participant la manifestările sportive, 
spectator sau sportiv, sentimentul de normalitate manifestat prin respectarea ordinii şi a normelor de convieţuire 
socială. ” Având în vedere evenimentele din data de 1 decembrie 2013, când Jandarmeria Română a încălcat dreptul a 
peste 1000 de suporteri de a-şi susţine echipa favorită, vă rog din nou să-mi comunicaţi, domnule ministru, măsurile 
care se vor lua pentru sancţionarea vinovaţilor. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2014 săptămâna  10 – 14 februarie 
2014   

 

74

 
Adresată: domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Dezvoltarea şi competitivitatea industriei de apărare româneşti 
 
Stimaţi domni miniştri, 
 
Industria de apărare din România a cunoscut de-a lungul ultimilor ani nu numai o nemeritată intrare într-un con de 
umbră, dar, aş putea spune, şi o subdezvoltare acută, în contextul în care aceasta nu numai că reprezintă un factor 
extrem de important de creare de locuri de muncă, de ridicare a gradului de retehnologizare a industriei, dar şi de 
relansare în acord cu integrarea noastră europeană şi nord-atlantică. 
Dacă altădată această industrie se situa în topul mondial al primelor 10 state exportatoare, acum, ne confruntăm cu o 
situaţie de-a dreptul deficitară. Sunt conştient de acordurile pe care ţara noastră le are cu statele integrate în 
organismele de securitate, dar, pe de altă parte, sunt de părere că această industrie trebuie să ţină pasul cu dezvoltarea 
internaţională în acest domeniu, trebuind să facă, la rândul său, eforturi de aliniere la tendinţe, devenind nu numai o 
industrie competitivă, performantă, dar şi una eficientă economic bazată pe principiile predictibilităţii şi stabilităţii. 
Cu ocazia recentei delegaţii a Fondului Monetar Internaţional, Guvernul român s-a angajat ca, în următoarele două 
luni, respectiv până în luna aprilie a acestui an, să facă demersurile necesare pentru a se încadra în ţinta de arierate, 
dintre aceste demersuri făcând parte şi măsuri ce ţin de restructurarea datoriilor companiilor cu capital majoritar de 
stat din industria de apărare. 
În consecinţă, o asemenea măsură acceptată atât de Fondul Monetar Internaţional, cât şi de Ministerul Finanţelor 
Publice ar conduce la o relansare absolut necesară a industriei de apărare româneşti, o ramură încă deficitară nu 
numai pentru economia noastră, dar şi pentru securitatea naţională. 
Ca atare, domnilor miniştri, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este cuantumul datoriilor către bugetul de stat al companiilor cu capital de stat din domeniul apărării? 
2. Care este, la acest moment, numărul locurilor de muncă asigurate de industria de apărare din România? 
3. Care sunt, la acest moment, cele mai competitive sectoare al industriei noastre de apărare, respectiv, cele mai 
puţin dezvoltate? 
4. Care sunt retehnologizările pe care le aveţi în vedere odată cu punerea în aplicare a măsurilor de ştergere a 
datoriilor? 
5. Care este strategia de asigurare nu numai a predictibilităţii şi stabilităţii industriei de apărare, dar şi cea de 
dezvoltare în sensul relansării acestei ramuri? 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului domnului Doru Ciocan, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Dilema” dreptului de proprietate privată: a ţine sau nu caloriferele închise/ deschise? 
 
Stimate domnule preşedinte, 
 
Articolul 44 al legii fundamentale a statului român prevede următoarele: 
(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi 
sunt stabilite de lege. 
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii 
pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la 
Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile 
prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. 
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi 
prealabilă despăgubire. 
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(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza 
apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. 
(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu 
obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru 
alte daune imputabile autorităţii. 
(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de 
divergenţă, prin justiţie. 
(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, 
precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 
(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. 
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii. 
Acesta este, domnule preşedinte, articolul la care faceţi referire atunci când vă fundamentaţi intenţia de a crea „un 
studiu” care să stabilească "modul în care se asigură încălzirea în apartamente" şi de a modifica eventual legislaţia 
actuală şi în sensul introducerii obligativităţii pentru proprietari de a nu-şi închide repartitoarele în vederea menţinerii 
unui anumit nivel al temperaturii în locuinţe. 
 ("Citiţi articolul 44 din Constituţie. Să-l respectăm! E pe asigurarea confortului oamenilor şi sănătatea clădirilor". 
Sursa: Mediafax) 
 
Domnule preşedinte, înţeleg că interpetarea articolului de mai sus reprezintă pentru dumneavoastră o chestiune 
arbitrară, aşa cum par a fi, tot pentru dumneavoastră, şi drepturile omului ("Ce drepturile omului? Sunt apartamente 
unde stau şapte copii. De ce să se îmbolnăvească copiii de la mucegai? Că ţine caloriferul închis?". Sursa: Mediafax), 
aspecte la care se adaugă dilema de a ”mulţumi pe toată lumea” ("Ştiţi vorba aia: omul are cinci degete la o mână şi 
nu sunt la fel". Sursa: Mediafax). 
Totuşi, dacă îmi permiteţi, nu deţineţi această funcţie pentru a face interpretări arbitrare sau pentru a aplica univoc 
diferite expresii populare. Datoria dumneavoastră este cea a instituţiei publice de interes naţional pe care o 
reprezentaţi, anume cea de reglementare şi monitorizare la nivel central a activităţilor din domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice aflate în atribuţiile sale, iar sintagma ”interes naţional” ar trebui să vă plaseze deasupra 
oricăror păreri nefundamentate şi a studiilor fără niciun plan coerent, propuse după ce emiteţi aceste păreri cu 
pretenţii nu numai de judecată de valoare, ba, mai mult, de viitoare lege. 
Ca reprezentant al Forului Legislativ al României, consider că este de datoria mea de a vă solicita să îmi transmiteţi 
raţiunea declaraţiilor şi intenţiilor dumneavoastră, precum şi modul concret în care intenţionaţi să aplicaţi studiul la 
care faceţi referire. 
Solicit răspuns în scris. 
 
 

*** 
 
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Tineretului şi Sportului 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Sportul în cadrul proiectului Acordului de Parteneriat privind utilizarea fondurilor 
europene în perioada 2014- 2020 
 
Stimaţi domni miniştri, 
 
Se spune adesea că sportul este o oglindă a culturii şi a societăţii în care trăim, dar, în realitate, el este mai mult de 
atât, sportul reflectând nu numai societatea, dar fiind şi purtătorul speranţelor şi perspectivelor sale. 
Dubla funcţie a sportului a fost discutată de numeroase ori în cadrul Uniunii Europene, dezbătându-se atât valoarea sa 
etică, dar şi valoarea economică, propunându-se cooperarea între OMS şi UNESCO în vederea elaborării unor 
programe comune pentru promovarea sănătăţii prin sport şi dezvoltarea sportului pentru toţi, cele mai importante 
recomandări vizând realizarea unor programe interguvernamentale pliate pe necesităţile şi realităţile care frânează 
politica programelor de educaţie fizică, definirea priorităţilor în funcţie de nevoile şi realităţile identificate pentru 
fiecare regiune în parte şi stabilirea unor obiective pe termen lung. 
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Astfel, s-a insistat asupra necesităţii de a apăra rolul social, educativ şi cultural al sportului în societatea europeană 
modernă, adoptându-se un text în cadrul Constituţiei Uniunii Europene, conform preşedintelui Comitetului 
Internaţional Olimpic: "decizia luată de Uniunea Europeană de a recunoaşte sportul ca un element cheie în noua sa 
Constituţie fiind prima etapă spre o nouă dimensiune europeană a sportului.” 
Sportul trebuie să devină şi pentru România nu numai un element de preocupare şi de îngrijire, dar şi unul firesc al 
societăţii, în acest sens fiind complet în acord cu declaraţia premierului României care a declarat că acesta trebuie 
inclus printre priorităţile proiectului Acordului de parteneriat privind utilizarea fondurilor europene în perioada 2014- 
2020. 
"O menţiune specială, o fac public, să puneţi acolo şi sportul, la priorităţi care trebuie finanţate, că l-aţi uitat pe sport 
- toţi zicem că-l susţinem - dar cred că putem să construim un stadion, o sală de sport, ne ajută mai mult decât multe 
alte zone unde cheltuim bani.” 
În consecinţă, vă rog, domnilor miniştri, să îmi comunicaţi strategia interministerială pentru declararea sportului ca 
prioritate şi în ceea ce priveşte fondurile europene pentru următorii şase ani, care sunt sumele pe care le aveţi în 
vedere şi, de asemenea, care sunt obiectivele pe care le doriţi atinse cu ajutorul banilor europeni.  
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Gigel Ştirbu, ministrul Culturii 
Culturii 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Codul Patrimoniului Naţional sau...câţi miniştri mai trebuie să aşteptăm? 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural românesc reprezintă o problemă trenantă a ministerului pe care o 
conduceţi, ca instituţie de bază care ar trebui şi trebuie să fie garantul acestei bogăţii naţionale. 
Aproape săptămânal, apar sesizări în ceea ce priveşte măsuri abuzive asupra patrimoniului nostru cultural, devenit un 
element de controversă, dar şi de prioritate zero a noastră, a tuturor. 
Nu cred că mai este cazul să aduc aici argumente pentru care acest patrimoniu ar trebui să constituie preocuparea 
dumneavoastră primordială în calitatea pe care o deţineţi, urmând, de altfel, programul de guvernare a USl prin care 
principala urgenţă a politicilor culturale a fost desemnată prezervarea patrimoniului construit prin elaborarea şi 
promovarea Codului Patrimoniului Naţional, care să asigure protecţia efectivă şi eficientă a patrimoniului cultural 
românesc. 
În conformitate şi cu normele europene, consider, domnule ministru, că se impune de urgenţă acest Cod, care să 
cuprindă măsuri severe, clare, urgente şi eficiente pentru ca întregul nostru patrimoniu cultural să beneficieze de 
restaurarea, conservarea şi valorificarea binemeritate. 
 În calitate de parlamentar al României, reprezentant al unei zone ce constituie un reper pentru patrimoniul cultural 
naţional şi nu numai, dar şi în calitate de cetăţean preocupat la modul cel mai serios de protejarea şi garantarea unor 
valori unice pentru poporul român şi întreaga umanitate, consider, domnule ministru, că sunt mai mult decât 
îndreptăţit atunci când vă solicit să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Stadiul elaborării Codului Patrimoniului Naţional şi dacă acesta reprezintă cu adevărat o prioritate a 
mandatului dumneavoastră sau doar o chestiune strict declarativă şi populistă care-şi va aştepta în continuare 
finalitatea de-a lungul perindărilor miniştrilor la acest portofoliu; 
2. Data la care vă angajaţi ca acest Cod, absolut esenţial, să fie concretizat; 
3. Având în vedere că unul din obiectivele specifice pentru care România îşi propune să folosească fondurile 
europene alocate pentru anii 2014- 2020 este şi refacerea zonelor istorice, culturale şi turistice, vă rog să îmi 
comunicaţi punctual care este lista pe care aţi elaborat-o în acest sens. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Discriminare sau doar „neînţelegere” în ceea ce priveşte persoanele defavorizate din 
România? 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Acum 14 ani, sfârşitul secolului şi mileniului trecute marcau întâlnirea a 189 de state care adoptau Declaraţia 
Mileniului, privitoare la principiile şi valorile abordate în noul secol în cadrul relaţiilor internaţionale, dintre 
priorităţile sanitare evidenţiându-se abolirea sărăciei, protejarea grupurilor vulnerabile şi respectarea drepturilor 
omului, ştiut fiind faptul că precaritatea sănătăţii este în strânsă legătură cu instabilitatea socială, economică şi 
politică. 
Persoana defavorizată este orice persoană care aparţine unei categorii ce se confruntă cu dificultăţi de intrare pe piaţa 
muncii. 
Fără nicio îndoială, persoanele cu dizabilităţi din România reprezintă un segment important care se confruntă, din 
nefericire, cu numeroase dificultăţi sau piedici de integrare pe piaţa muncii, în acest sens, şomajul în rândul acestor 
persoane fiind unul ridicat. 
Pentru următorii şase ani, unul din obiectivele României de cheltuire şi, totodată, de valorificare a fondurilor 
europene alocate este cel privitor la asistenţa socială a categoriilor defavorizate, în special programele de integrare a 
minorităţii rome. 
Doamnă ministru, departe de a nu recunoaşte statutul, nevoile şi drepturile fiecărei minorităţi sau grup defavorizat de 
oriunde din lume, consider că, din dorinţa de a nu greşi sau a nu fi interpretate greşit iniţiativele noastre, devenim 
mult prea scrupuloşi. Iar cum ceea ce este prea mult strică, rezultatele sunt opuse scopurilor noastre sau tindem să 
omitem şi să defavorizăm persoane sau grupuri care necesită aceeaşi atenţie şi acelaşi ajutor, dacă nu şi mai mult, în 
această categorie intrând persoanele cu dizabilităţi care necesită programe bine susţinute şi ţintite pentru stoparea 
marginalizării şi integrarea lor socio-profesională, următorii şase ani putând face cu adevărat diferenţa pentru ele şi 
putând reprezenta începutul unui nou statut pentru acestea din toate punctele de vedere şi la toate nivelurile. 
Ca atare, vă rog doamnă ministru, să îmi comunicaţi, în calitatea pe care o deţineţi, dacă aveţi în vedere vreun 
program finanţat european pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi din România şi, pe de altă parte, dacă 
consideraţi oportun- măcar în virtutea drepturilor omului!- ca gradul de asistenţă socială a persoanelor cu dizabilităţi 
să fie unul cel puţin egal cu cel al asistenţei sociale a minorităţii rome. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Formarea profesională a tinerilor (şi) prin reconsiderarea şcolilor de arte şi meserii 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
În anul precedent, la nivelul zonei Euro, şomajul atinsese o cotă mai mult decât alarmantă. Mai precis, una de 12%, 
aceasta fiind dublată ca pondere şi gravitate de situaţia tinerilor cu vârste sub 25 de ani, neîncadraţi pe piaţa muncii, 
23,9% dintre aceştia fiind în căutarea unui loc de muncă.  
Din fericire, ţara noastră a reuşit menţinerea unui nivel în limite rezonabile în ceea ce priveşte şomajul a cărui 
caracteristică însă rămâne şi aici ocuparea forţei tinere de muncă. 
Tocmai de aceea, decizia Comisiei Europene de a aloca României circa 100 de milioane de euro în cadrul Youth 
Employment Initiative pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor este mai mult decât binevenită, putând 
însemna începutul unei etape de relansare a forţei de muncă în rândul tinerilor cărora li se asigură astfel nu numai un 
viitor profesional, dar şi o integrare socială pe măsură. 
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De asemenea, unul din sectoarele prioritare căruia i se vor aloca bani din fondurile europene destinate României 
pentru anii 2014- 2020 este cel reprezentat de programele de angajare a tinerilor si şomerilor şi cele de formare şi 
dezvoltare profesională. 
Doamnă ministru, de prisos să mai spunem că generaţii tinere neocupate şi neintegrate înseamnă un viitor inexistent 
sau, în cel mai bun caz, extrem de trist pentru noi toţi. 
Unul din proiectele fundamentale ale mandatului meu de deputat este şi acela privitor la formarea profesională a 
tinerilor prin reconsiderarea corectă a statutului şi importanţei şcolilor de arte şi meserii, prea mult şi pe nedrept 
uitate, ţinând cont de rolul acestora în pregătirea profesională a tinerilor şi încadrarea lor pe piaţa muncii. 
Având în vedere cele de mai sus, vă rog, doamnă ministru să îmi comunicaţi cum intenţionaţi să valorificaţi 
importantele resurse alocate în vederea pregătirii şi încadrării profesionale a tinerilor prin proiecte de ucenicie, 
respectiv prin şcolile de artă şi meserii? 
De asemenea, având în vedere faptul că ţara noastră poate accesa programele “Investiţii în competenţe” şi “Locuri de 
muncă pentru tineri” ale Băncii Europene de Investiţii (BEI), vă rog să îmi comunicaţi disponibilitatea ministerului 
pe care îl conduceţi de a face un astfel de demers. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Cornel Cristian Resmeriţă 
Obiectul interpelării: Imixtiunea politicului în şcoli                     

 
Domnule  Ministru, 
     Aduc în atenţia Dvs.  faptul că în  luna decembrie a anului 2013, Şcoala Gimnaziala nr.5 din Vulcan ,  jud. 
Hunedoara  ( structură a  Colegiului Tehnic Mihai Viteazu Vulcan),  a organizat un eveniment concurs  judeţean de 
muzică folk şi rock, în care au fost angrenate şcoli din mai multe localităţi din judeţ. 
              Doamna  Pert  Maria ,   director adjunct al Colegiului Tehnic Mihai Viteazu Vulcan şi responsabil al Şcolii 
Gimnaziale nr.5 Vulcan, a “sugerat” profesorilor organizatori ca evenimentul să se desfăşoare într-o sală de nunţi, al 
cărui proprietar este Vicepreşedintele Organizaţiei P.N.L.Vulcan, din care face parte si  doamna Pert Maria. 
             La acest eveniment au fost invitaţi conducerea Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan, Primarul, 
Viceprimarul si membri ai  Consiliului Local Vulcan, cu care s-a încercat şi un parteneriat de susţinere a acestui 
eveniment. 
             Toţi factorii implicaţi au salutat organizarea evenimentului, considerând că este important pentru tinerii din 
localitate, cu menţiunea că locaţia trebuie schimbată, pentru că, în cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazu Vulcan, 
exista o sală de festivităţi recent renovată, cu o capacitate suficientă pentru astfel de evenimente. De altfel chiar 
Şcoala Gimnazială nr. 5 din Vulcan mai organizase evenimente asemănătoare la această sală de festivităţi, cu o largă 
participare a elevilor din Vulcan. 
             Doamna Pert Maria, a declanşat un conflict deschis si inutil, cu conducerile  Primăriei şi Colegiului Tehnic 
Mihai Viteazu Vulcan, amintind tuturor de susţinerea necondiţionată pe care o are de la P.N.L. şi de faptul că nu o 
interesează părerea Directorului Colegiului Tehnic Mihai Viteazu Vulcan, căruia i se subordonează şi nici părerea 
reprezentanţilor administraţiei locale . 
            Evenimentul a avut loc în sala de nunţi a vicepreşedintelui P.N.L.Vulcan, fără participarea autorităţilor locale  
care au fost în dezacord cu locaţia evenimentului, locurile goale fiind ocupate  cu membrii P.N.L.Vulcan. 
            Consider  exagerate acţiunile doamnei Pert Maria şi nu sunt  de acord cu faptul că unii profesori fac politică în 
şcoală, iar cei care suferă sunt elevii. 
   În consecinţă, având în vedere cele prezentate  mai sus, se face dovada că  prin atitudinea sa  privind  modul 
de organizare a evenimentului, a dat o tentă politică acestuia şi a creat condiţii clare pentru  imixtiunea politicului în 
şcoală, lăsând astfel să planeze asupra  ei  îndoiala cu privire la moralitate şi corectitudine, condiţii definitorii unei 
funcţii de conducere.  

De aceea, vă solicit domnule  ministru, să luaţi toate măsurile care se impun , mergând  până la demiterea din 
funcţie a doamnei Perţ Maria, director adjunct al Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan ,  pentru a nu crea un 
precedent. 

Solicit răspuns în scris             
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 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Stadiul anchetei în cazul decesului Antoniei Mureşan 
 
 
Domnule Ministru, 
 
 
 Cu un an de zile în urma, Antonia Mureşan, o fetiţă în vârstă de patru ani, a fost trimisă de la spitalul din 
Năsăud la Spitalul Judeţean din Bistriţa pentru a fi consultată de un medic ortoped. În urma acestei examinări 
Antonia a fost diagnosticată cu entorsă de glezna pentru care a fost prescris un tratament medicamentos, s-au oferit 
indicaţii de repaos şi tratament local.  
 Este necesar de precizat că nu s-a remarcat vreo rană deschisă care ar fi putut conduce la complicaţii sau 
septicemie. 
 În urma durerilor suferite, Antonia, a fost readusă la spitalul din Năsăud, personalul medical luând decizia, de 
această dată, de a-i pune piciorul în ghips.  
 În data de 14 ianuarie 2013, în jurul orei 16:45, parinţii fetiţei au internat-o pe Antonia la Spitalul Clinic de 
Copii Cluj, şi a fost dusă de urgenţă în sala de operaţii. Moartea fetiţei a survenit la circa doua ore, în timpul acestei 
intervenţii. Conform spuselor directorului medical al Spitalului Clinic de Copii Cluj, decesul s-a petrecut în urma 
unui hematom post-traumatic care s-a infectat şi s-a diseminat în tot organismul, rezultând, în cele din urma, că a fost 
vorba de septicemie. 
 În consecinţă, Colegiul Medicilor  şi Autoritatea de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud au demarat anchete, al 
căror rezultat este înca necunoscut până la această dată. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este stadiul anchetei, rezultatele administrative obţinute 
până în prezent şi care este termenul preconizat de dumneavoastra în care familiei, afectate de această dramă, să îi fie 
adus la cunoştinţa cine este vinovat de moartea copilului? 
 Solicit răspunsul în scris. 
  

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Adresată domnului Doru Ciocan, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  
 

„Dilema” dreptului de proprietate privată: a ţine sau nu caloriferele închise/ deschise? 
 
Stimate domnule preşedinte, 
 
Articolul 44 al legii fundamentale a statului român prevede următoarele: 
(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi 
sunt stabilite de lege. 
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii 
pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la 
Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile 
prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. 
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(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi 
prealabilă despăgubire. 
(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza 
apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. 
(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu 
obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru 
alte daune imputabile autorităţii. 
(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de 
divergenţă, prin justiţie. 
(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, 
precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 
(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. 
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii. 
Acesta este, domnule preşedinte, articolul la care faceţi referire atunci când vă fundamentaţi intenţia de a crea „un 
studiu” care să stabilească "modul în care se asigură încălzirea în apartamente" şi de a modifica eventual legislaţia 
actuală şi în sensul introducerii obligativităţii pentru proprietari de a nu-şi închide repartitoarele în vederea menţinerii 
unui anumit nivel al temperaturii în locuinţe. 
 ("Citiţi articolul 44 din Constituţie. Să-l respectăm! E pe asigurarea confortului oamenilor şi sănătatea clădirilor". 
Sursa: Mediafax) 
 
Domnule preşedinte, înţeleg că interpetarea articolului de mai sus reprezintă pentru dumneavoastră o chestiune 
arbitrară, aşa cum par a fi, tot pentru dumneavoastră, şi drepturile omului ("Ce drepturile omului? Sunt apartamente 
unde stau şapte copii. De ce să se îmbolnăvească copiii de la mucegai? Că ţine caloriferul închis?". Sursa: Mediafax), 
aspecte la care se adaugă dilema de a ”mulţumi pe toată lumea” ("Ştiţi vorba aia: omul are cinci degete la o mână şi 
nu sunt la fel". Sursa: Mediafax). 
Totuşi, dacă îmi permiteţi, nu deţineţi această funcţie pentru a face interpretări arbitrare sau pentru a aplica univoc 
diferite expresii populare. Datoria dumneavoastră este cea a instituţiei publice de interes naţional pe care o 
reprezentaţi, anume cea de reglementare şi monitorizare la nivel central a activităţilor din domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice aflate în atribuţiile sale, iar sintagma ”interes naţional” ar trebui să vă plaseze deasupra 
oricăror păreri nefundamentate şi a studiilor fără niciun plan coerent, propuse după ce emiteţi aceste păreri cu 
pretenţii nu numai de judecată de valoare, ba, mai mult, de viitoare lege. 
Ca reprezentant al Forului Legislativ al României, consider că este de datoria mea de a vă solicita să îmi transmiteţi 
raţiunea declaraţiilor şi intenţiilor dumneavoastră, precum şi modul concret în care intenţionaţi să aplicaţi studiul la 
care faceţi referire. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian I ane 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declaraţii politice 

  
 
Concluziile prezentate de Andrea Schaechter, şeful delegaţiei partenerilor de la FMI, Banca Mondială şi 

Uniunea Europeană, cu prilejul recentei vizite de la Bucureşti din luna ianuarie, demonstrează evoluţia pozitivă a 
economiei româneşti sub guvernarea USL. 

Astfel, principalele criterii de performanţă asumate de România în cadrul acordului de tip preventiv convenit 
cu instituţiile internaţionale, au fost atinse. Depăşirea ţintei de creştere economică, reducerea inflaţiei, absorbţia 
îmbunătăţită a fondurilor europene, creşterea exporturilor, progresele înregistrate în zona reformelor structurale 
creionează tabloul macroeconomic pozitiv din anul 2013. În ceea ce priveşte reducerea arieratelor companiilor de stat 
şi restructurarea lor, Guvernul şi-a asumat măsuri suplimentare pentru realizarea acestor obiective. 

Mai mult, partenerii occidentali sunt optimişti că România va continua performanţele economice şi în anul 
2014, aşa cum au declarat şi la întâlnirea cu membrii Comisiei de buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor. 
Bugetul pe acest an a fost apreciat ca unul al investiţiilor, mai ales pentru dezvoltarea infrastructurii, una dintre 
marile probleme şi provocări ale ţării noastre în perioada următoare. 

În cadrul acestei întâlniri, deputaţii PNL au adus în discuţie cele două măsuri liberale cu impact pentru 
economia românească, reducerea CAS-ului cu 5 puncte procentuale la angajator şi scutirea impozitului pe profitul 
reinvestit, care sunt apreciate de delegaţia internaţională, fiind convenite cu Guvernul în calendarul de priorităţi din 
acest an. 

Am convingerea că aceste măsuri pe care PNL nu le va negocia nici ca orizont de realizare (1 iulie a.c.), nici 
pe fondul conţinutului lor, sunt esenţiale pentru relaxarea fiscală pe piaţa muncii, fiind totodată decizii aşteptate de 
mediul de afaceri pentru crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economiei româneşti. 

 
Deputat 

Erland Cocei 
 

*** 
 

Economia românească a avut în anul 2013 o evoluţie pozitivă, fapt confirmat atât de statisticile oficiale de la 
sfârşit de an, de creşterea economică de 2,8% faţă de 2,2% cât era prognozat, cât şi de analiza delegaţiei 
reprezentanţilor FMI, Băncii Mondiale şi Uniunii Europene prezenţi la Bucureşti pentru evaluarea acordului semnat 
de ţara noastră. Continuarea trendului economic ascendent reprezintă principala provocare a Guvernului USL în 
2014, după ce în anii 2012 şi 2013 a fost reparat dezastrul lăsat de guvernarea Băsescu – Boc şi au fost adoptate o 
serie de măsuri reparatorii privind salariile şi pensiile românilor.  

La acest început de an, Guvernul a aprobat deja câteva măsuri liberale privind încurajarea mediului de afaceri 
prin relaxarea condiţiilor de pe piaţa muncii şi acordarea de facilităţi pentru păstrarea şi crearea de locuri, decizii care 
merită să fie supuse atenţiei publice. 

Astfel, firmele care creează minimum 20 de locuri de muncă vor fi ajutate prin suportarea de către stat a 
jumătate din cheltuielile totale aferente salariilor. Nu este vorba de o scădere a impozitului sau a contribuţiilor 
sociale, ci de decontarea a jumătate din cheltuielile salariale, pe care statul le va suporta din costul salarial, atât 
salariul net, cât şi taxele aferente.  

Această schemă de ajutor de stat a fost convenită cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), iar normele de 
aplicare vor fi prezentate la începutul lunii aprilie, astfel încât să fie funcţională începând cu 1 iulie 2014 pentru o 
perioadă de şapte ani.  Conform procedurii, firmele vor achita întregul cost salarial pentru locurile de muncă nou-
create, dar vor deconta trimestrial jumătate din acest cost. Condiţia, atât pentru firmele nou-înfiinţate, cât şi pentru 
cele aflate deja în funcţiune, este să fie create minimum 20 locuri de muncă. Firmele care creează aceste locuri de 
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muncă într-un an pot apela la această schemă de ajutor şi pe parcursul următorilor ani de aplicare a sistemului, în 
aceleaşi condiţii.  

De asemenea sunt în dezbatere publică alte măsuri fiscale privind fluidizarea şi accelerarea rambursării taxei 
pe valoarea adăugată, eficientizarea compensării creanţelor, limitarea operaţiunilor cu numerar pentru întărirea 
disciplinei financiare şi reducerea evaziunii fiscale. 

Am convingerea că aceste iniţiative, care se adaugă proiectelor PNL privind reducerea CAS-ului cu 5 puncte 
procentuale la angajator şi scutirea impozitului pe profitul reinvestit, vor conribui la dezvoltarea mediului de afaceri 
şi asigurarea creşterii economice a României.    
 

Deputat 
Titi Holban 

 
*** 

  
Reglementarea regimului proprietăţii a fost una dintre cele mai mari provocări pentru clasa politică 

românească în perioada de tranziţie post-decembristă. Această temă s-a regăsit constant în discursul public al PNL şi 
în practica politică liberală de după 1989, proprietatea fiind un element fundamental al ideologiei noastre liberale.  
Subiectul este încă de actualitate, cel puţin în ceea ce priveşte consolidarea proprietăţii, după măsurile liberale 
adoptate în timp pentru garantarea şi reconstituirea dreptului de proprietate în România. 

În acest sens, doresc să aduc în atenţia opiniei publice un proiect legislativ pe care l-am susţinut în campania 
electorală în faţa alegătorilor din colegiul Costeşti, judeţul Argeş, şi care figurează pe agenda de priorităţi ale 
grupurilor parlamentare ale PNL pentru sesiunea următoare.  
Este vorba despre Propunerea legislativă privind prima intabulare a terenurilor agricole, care asigură gratuitatea 
acestui proces şi identifică soluţii concrete pentru a rezolva problema costurilor mari generate de prestaţia experţilor 
cadastrali implicaţi în acest proces. 

Astfel, onorariile experţilor cadastrali vor fi suportate din fondurile europene prevăzute în structura 
exerciţiului bugetar 2014-2020, pentru terenurile agricole şi forestiere din mediul rural, iar pentru terenurile agricole 
şi forestiere din mediul urban, aceste onorarii vor fi achitate prin parteneriat public-privat în limita sumei de 400 
lei/proprietate.  

Am convingerea că această soluţie legislativă, care urmează a fi adoptată de Camera Deputaţilor, fiind 
însuşită atât de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cât şi de Ministerul Fondurilor Europene, reprezintă o 
măsură necesară pentru finalizarea cadastrului naţional agricol şi un alt demers liberal de consolidare a proprietăţii 
private. 
 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
Noul Cod Silvic 

 
Domnule preşedinte,  
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Vreau să subliniez importanţa unui proiect de lege care este supus dezbaterii Camerei Deputaţilor în această 
sesiune legislativă.  Este vorba de noul proiect al Codului Silvic promovat de ministrul liberal Lucia Varga, o lege 
care vine în Parlament după ample dezbateri purtate în cadrul arcului guvernamental şi care a făcut obiectul unei largi 
consultări publice, având în vedere impactul economic şi social al actului normativ.   

Ministerul a lansat o dezbatere publică ce a durat peste trei luni, timp în care, modificările aduse Codului 
silvic au fost discutate în peste 20 de judeţe, cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, ocoale silvice de stat şi private, 
composesorate, asociaţii patronale, sindicate, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţii proprietarilor de păduri 
private, ai mediului academic, parlamentari. De asemenea, la aceste dezbateri au participat mediul academic şi 
numeroşi parlamentari. 
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Consider acest demers ca fiind unul vital pentru pădurile din România, ţinând cont că din cauza exploatării 
necontrolate, în aproximativ 10 - 20 de ani, pădurile vor ajunge să fie epuizate.  

Statistica ne arată că anual este exploatată ilegal o cantitate de peste un milion de metri cubi de masă 
lemnoasă din pădurile din România, iar noul Cod Silvic vine tocmai pentru a stopa jaful din păduri! Se va impune, în 
acest sens, o practică civilizată în  exploatarea fondului forestier naţional. Totodată, se vine  şi în sprijinul 
proprietarilor de păduri prin introducerea unor stimulente pentru aceştia. Mă refer la sprijinul acordat prin asigurarea 
gratuită a pazei micilor proprietăţi de până la 30 de hectare şi la plata de către stat a întocmirii amplasamentelor 
silvice, pentru a-i ajuta pe micii proprietari de păduri să beneficieze legal de dreptul de proprietate.  

Preconizăm că prin aceste măsuri vom contribui la o gestionare durabilă a pădurilor, la diminuarea furturilor 
din pădure, la o întărire a actului de control şi la norme clare de reglementare. 

Din aceste considerente fac un apel către deputaţii din toate grupurile parlamentare să susţină adoptarea 
acestui proiect al Codului Silvic, şi să dovedească, la fel ca PNL, că arată respect faţă de proprietate şi faţă de mediu! 
 

Deputat 
Victor Gheorghe Manea 

 
*** 

 
Nu trebuie să-i fie nimănui frică de Iohannis 

 
 

În noiembrie 2009, România a trecut pe lângă o bună şansă de a ieşi mai repede din criză. Pentru cine nu îşi 
aduce aminte, după moţiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Boc, la propunerea PNL, propunere 
acceptată de Opoziţia de atunci şi de societatea civilă, s-a solicitat desemnarea ca premier a lui Klaus Iohannis. 
Propunerea a fost respinsă categoric de Traian Băsescu. Atunci, înainte de alegerile prezidenţiale, Traian Băsescu s-a 
temut că în situaţia în care este reales, nu va avea la Palatul Cotroceni un premier marionetă de tipul lui Emil Boc. 
Traian Băsescu a avut câştig de cauză şi se ştie ce a urmat: am avut parte de un 2010 negru, cu măsuri iresponsabile 
luate pe seama populaţiei, am avut un 2010 şi un 2011 plin de abuzuri şi erori mari ale unui Cabinet Emil Boc 2, 
teleghidat de la Cotroceni. Personal, nu cred că s-ar fi ajuns la tăierea salariilor, nu cred că s-ar fi umblat la pensii, nu 
cred că am fi ajuns la creşterea TVA etc, dacă la Palatul Victoria s-ar fi aflat Klaus Iohannis. 

Acum PNL a „recidivat” şi l-a propus din nou pe Iohannis într-o funcţie de ministru şi în postul de 
vicepremier. PNL nu a făcut-o doar pentru că între timp, primarul municipiului Sibiu a devenit membru al PNL şi 
membru în conducerea la vârf a partidului. Sunt convins că noua propunere s-ar fi făcut şi dacă Klaus Iohannis nu 
avea carnet de membru PNL. 

Pentru guvernul României este nevoie de seriozitatea, rigurozitatea şi disciplina unui neamţ. Este nevoie de o 
persoană care a demonstrat că Sibiul şi-a onorat pe deplin statutul de Capitală Europeană în 2007, de o persoană care 
prin modul în care a acţionat a făcut ca Sibiul să fie vizitat de aproape un milion de persoane anual.  

Pentru Guvernul României este nevoie ca să aibă în componenţă o persoană cu o experienţă de 14 ani în 
administraţie, de o persoană care a crescut, fără a avea în spate o formaţiune politică puternică. Tocmai acest ultim 
element generează nedumeriri privind unele reacţii, mai mult sau mai puţin vocale privind instalarea în Executiv a lui 
Klaus Iohannis. Înţeleg că opoziţia, şi mă refer la PDL are rolul de a se opune la acţiunile puterii. Dar a ataca faptul 
că un primar este adus în Executiv, mi se pare ridicol pentru un partid care a numit premierul în persoana tot unui 
primar, dar foarte, foarte departe de realizările lui Iohannis. În ultimă instanţă, din câte ştim, PDL nu a avut nicio 
obiecţie când un alt primar a fost iniţial pregătit pentru postul de premier şi ulterior după comedia cu episodul „dragă 
Stolo” a fost trimis în luptă pentru Palatul Cotroceni. Nu înţeleg nici unele reacţii – să le spun nepotrivite – ale unor 
colegi din PSD. Oare vicepremierul Dragnea nu a venit în post după foarte mulţi ani de administraţie locală? În 2009, 
lui Traian Băsescu i-a fost frică de Iohannis, acum oare să îi fie frică lui Ponta? Personal, nici nu vreau să mă gândesc 
la o astfel de ipoteză pentru că orice prim ministru şi-ar dori reacţiile pozitive din presa occidentală generate de 
intrarea primarului Sibiului în garnitura de la Palatul Victoria. Şi România are nevoie de reacţii pozitive ale 
Occidentului, pentru că s-a văzut, nu pre am avut această şansă în ultimii 24 de ani. 
 

Deputat 
Mircea Cazan 
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*** 

 
Până unde va merge Traian Băsescu? 

 
 

 
La ultimele scrutinuri electorale Traian Băsescu s-a implicat în susţinerea PDL. A făcut-o prin intervenţii 

televizate, prin participarea la unele reuniuni mai mult sau mai puţin electorale ale fostului partid de guvernământ. 
Evident totul cu ocolirea prevederilor Constituţiei. În paralel, a atacat la baionetă direct şi prin intermediul 
propagandei portocalii adversarii politici ai PDL.  

Acum se pare că Traian Băsescu a trecut la un nivel superior. După ce prin intermediul consilierilor prezidenţiali 
a înfiinţat Fundaţia Mişcarea Populară, s-a înscris oficial în această fundaţie. Scopul fundaţiei este unul foarte clar: 
acela de a servi drept paravan, gazdă şi vehicol de comunicare şi propagandă electorală pentru cei care din punct de 
vedere legal nu pot să se înscrie în Partidul Mişcarea Populară. Mă refer în special la primarii care dacă s-ar înscrie în 
PMP şi-ar pierde mandatele, la consilierii prezidenţiali rămaşi în funcţie şi evident la Traian Băsescu.  

În calitate de membru al acestei fundaţii, Traian Băsescu va participa nestingherit la mitinguri, marşuri electorale 
(la orice acţiune de fapt) ale PMP, care, mai mult ca sigur se vor desfăşura având drept organizator Fundaţia 
Mişcarea Populară. Traian Băsescu va fi prezent peste tot şi va îndemna direct electoratul să voteze cu PMP (în 
campania pentru alegerile europarlamentare) iar în campania pentru prezidenţiale va îndemna electoratul cu 
candidatul PMP pe care evident tot el îl va desemna.  

La acuzaţiile care îi vor fi aduse pe bună dreptate privind încălcarea flagrantă a Constituţiei, cu siguranţă (şi cu 
tupeul cu care ne-a obişnuit) Traian Băsescu va spune că „nu în calitate de preşedinte al României, ci în calitate de 
membru al fundaţiei participă la manifestări electorale”. Şi evident că nu a încălcat Constituţia.  

Această „activitate” a preşedintelui este însă cea mai puţin periculoasă. Urmează o serie de turnee prin ţară – 
începutul a fost făcut la Cluj Napoca – pentru a racola primari (pentru început din PDL, dar vor fi vizaţi şi alţii din 
alte partide) care, sub umbrela Fundaţiei Mişcarea Populară să lucreze activ pentru PMP.  

Îmi este teamă că sabotarea de până acum a Executivului şi a Legislativului a fost doar un antrenament. Traian 
Băsescu spune că nu va semna acordul cu FMI, după care în campanie va acuza guvernul de probleme care se vor ivi 
în relaţia cu FMI. Traian Băsescu, în mod  direct (dar şi cu sprijinul neprecupeţit al CCR) a reuşit să blocheze 
organizarea unui referendum constituţional în paralel cu alegerile prezidenţiale, dar în campanie va spune că 
majoritatea de 70% a USL nu a fost în stare să rezolve revizuirea Constituţiei. Îmi pun totuşi o întrebare: până unde 
va merge Traian Băsescu? 

 
Deputat 

Mircea Cazan 
 

*** 
 
 

Stimaţi colegi, 
 
Vin astăzi în faţa dumneavostră cu o problemă asupra căreia bărbaţii au eleganţa de a se apleca de câteva ori 

pe an, în orice caz, la începutul lunii martie, când, cu mai mult sau mai puţin entuziasm, oferă mărtişoare şi flori, 
participă sau tolerează petreceri "feminine" Atunci când sunt politicieni ca domniile voastre, participă la simpozioane 
despre cât suntem, noi,f emeile, de importante , de frumoase, de generoase,de deştepte, ş.a.m.d.! Şi se mai întâmplă 
ca unii dintre D-stră, domnilor, sper ca majoritatea, să nu uite cand este ziua mamei, a soţiei,a fiicei... 

Nu, problema rolului şi locului pe care femeia româncă le merită în societetea noastră, nu trebuie să rămână 
doar o discuţie de seminar cu domni plictisiţi dar constienţi că femeile muncesc în campanii politice şi adună voturile 
politicienilor, în majoritate bărbaţi că femeile produc plusvaloare mai mare în economie fiind, in general, mai 
productive şi mai prost plătite decat bărbaţii , ca femeile le nasc şi le educă urmaşii etc. 

Statisticile care reflectă lipsa egalităţii de gen, în România, sunt impresionante şi nu doresc să le invoc 
acum,aici. Acelora dintre D-stra,domni sau doamne, care aveţi curiozitatea unei documentări temeinice,va recomand 
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lucrările D-nei Prof.Dr. Mihaela Miroiu , un politolog-femeie ,care a facut din lupta împotriva discriminării de gen o 
prioritate a activităţii sale ştiinţifice. 

Mi-aş fi dorit să fiţi duminică, 9 februarie, la Deva, la Conferinţa Organizaţiei Femeilor Liberale din judeţul 
Hunedoara, pentru a le vedea, adunate laolaltă, pe exponentele elitei politice din judeţ. In jur de 700 de femei, dintre 
care 500 de delegate, au făcut dovada unei maturităţi profesionale şi politice de invidiat pentru orice organizaţie 
politică "mare" din ţară, unde, femei de această calitate pătrund mai greu din cauza priorităţii acordate tacit 
bărbaţilor. 

Ne-am propus duminică, la Deva, să fim vectorul de acţiune politică prin care se va promova valoarea şi 
meritocratia, fără discriminare de gen, care va contribui la educaţie, în judeţ, nu doar in ceea ce priveste combaterea 
abandonului şcolar, ci si in ceea ce priveşte educaţia femeilor pentru progres personal sustenabil, a agenţilor 
economici în sensul  formării si susţinerii unui mediu de afacere onest, concurenţial si a populaţiei in sensul 
construirii independenţei economice faţă de "pomenile"statului. Vom acţiona pentru condiţii care să asigure creşterea 
sănătoasă la trup si la minte a copiilor si pentru asigurarea unei bătrâneţi demne a seniorilor. 

Sună ambiţios,nu-i aşa?  
Haideţi,domnilor,că se poate! Iar pentru aceasta avem nevoie nu de ajutorul D-stră,aşa cum v-aţi obişnuit să 

credeţi, ci avem nevoie de parteneriatul cu D-stră! 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Iohannis- vicepremier, un semnal excelent pentru Occident şi Germania 

 
 

Decizia conducerii PNL de a-l nominaliza pe Klaus Iohannis pentru funcţia de ministru de interne şi pentru 
cea de vicepremier a generat o serie de rumori din partea unor politicieni, iar propaganda a atacat deja la baionetă. 
Deloc surprinzător şi modul în care ANI susţine că demisia din funcţia de primar a lui Klaus Iohannis trebuie dată 
înainte de numirea în funcţie, în timp ce pentru situaţia similară în care s-a aflat Emil Boc, s-a pronunţat într-un 
termen de graţie de 15 zile.  

Este mai mult decât regretabilă această atitudine din partea celor care au ridicat şi mai ridică obiecţii. 
Trecerea în Guvern a lui Klaus Iohannis nu trebuie privită drept un câştig al PNL. Trebuie privită, în primul rând, ca 
un câştig pentru Guvernul României. Pentru că – aşa cum a demonstrat începând cu anul 2000 în municipiul Sibiu – 
Klaus Iohannis va aduce o undă de profesionalism, şi chiar de rigurozitate nemţească într-un minister foarte dificil, 
dar în acelaşi timp foarte important. Chiar şi în calitatea de membru PNL, Klaus Iohannis nu poate fi acuzat de 
nimeni că va avea parti-pris-uri în activitatea sa din Executiv. 

Dar şi acest lucru nu trebuie deloc omis, numirea lui Iohannis reprezintă un semnal de excepţie pentru 
Occident şi în special pentru Germania. Ştim cu toţii, că pe linie politică, liderii germani s-au situat de partea lui 
Traian Băsescu. Au făcut-o pentru că sunt din aceeaşi familie politică europeană şi pentru că au fost dezinformaţi. Cu 
cel mai cunoscut german din România pe post de ministru de interne şi vicepremier, cu siguranţă alta va fi atitudinea 
(cel puţin a) Germaniei faţă de România şi faţă de Guvernul României. Mă refer la atitudinea politică. Pentru că, mai 
mult ca sigur, pe linie de relaţii economice, Germania se va apropia şi mai mult de România. De asemenea, pe linia 
UE, un Klaus Iohannis cu cele două funcţii în guvern, aduce un plus pricipiului multiculturalităţii. 

După cum se poate observa, toată lumea are de câştigat.  
Pentru aceste considerente, consider că este total inoportun să se pună beţe în roate propunerii făcute de PNL. 

Oare cum ar fi arătat România, dacă începând cu toamna anului 2009 nu ar fi avut Guvernul Boc 2 ci Guvernul 
Iohannis? Atunci s-a opus Traian Băsescu ca primarul Sibiului să ajungă prim-ministru al României. Se va opune din 
nou sau va exista un epigon? 
 

Deputat 
Radu Surugiu 

 
*** 
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Despre Legea Minelor, până nu este prea târziu! 

 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, doamnelor şi domnilor parlamentari 
Nu cunosc în acest moment discuţiile care s-au purtat în Senatul României, în comisii sau în plen, pe tema 

Legii Minelor. Acea lege pe care, datorită neatingerii numărului necesar de voturi pentru o lege organică noi, 
dumneavoastră şi cu mine, am respins-o în decembrie anul trecut. 

În viitorul nu prea îndepărtat această lege, sper că serios amendată, ne va fi prezentată din nou. Aştept să văd 
textul care ne va fi prezentat pentru a face o evaluare finală. Acum vin în faţa dumneavoastră pentru a vă ruga, în 
special pe colegii parlamentari din Comisia de Industrii şi din cea Juridică, cu următoarele rugăminţi: 

Nu lăsaţi neamendată serios o lege care creează un regim juridic discriminatoriu  în favoarea acelor proiecte 
considerate” proiecte miniere de interes public deosebit”. Interesul public, fie el şi deosebit, nu poate fi legat de 
natura resurselor exploatate, este circumstanţial şi depinde de viziunea (uneori lipsa de viziune) a celor care fixează, 
la un moment dat, în ce constă acest interes public. Este în interesul public al generaţiei noastre să exploatăm unele 
resurse minerale. Poate că da. Dar prezintă aceeaşi exploatare şi interesul public al generaţiilor viitoare? Fără îndoială 
că da. De aceea orice exploatare a unei resurse neregenerabile, făcută acum, înseamnă că luăm ceva din portofoliul 
generaţiilor viitoare. Pe de altă parte simpla menţiune a sintagmei ”proiect minier… deosebit” mă face să mă gândesc 
la un alt proiect minier, şi el deosebit, care a scos mii de oameni în stradă, în toamna anului trecut. Nu doresc să votez 
o lege care, printr-un cadru general, să nu facă altceva decât să deschidă portiţe pentru diverse proiecte miniere care, 
pe baza legislaţiei actuale, nu ar avea şanse reale de a primi avizele necesare pentru obţinerea licenţei de exploatare.  

Nu lăsaţi, de asemeni, să treacă fără serioase modificări o lege care să permită ca cetăţeni români să poată fi 
expropriaţi în modalităţi care merg pe linia cenuşie, interpretabilă, a constituţionalităţii – dacă nu cumva dincolo de 
ea.  

Fără o atenţie specială acordată acestor aspecte o Lege a Minelor, oricât de bine intenţionată ar fi ea, mă tem 
că nu are şanse să treacă de votul Camerei. Sau dacă va trece, atunci nu va avea urmări binefăcătoare pentru 
economia României şi pentru cetăţenii români – urmări pe care, sunt convins, cu toţii le dorim.   

 
Deputat 

Radu Zlati 
 

*** 
 

În 4 februarie, Parlamentul European a votat cu 394 pentru şi 176 împotrivă  Raportul Lunacek care solicită 
UE să adopte, în viitorul apropiat, o rezoluţie ori directivă care să impună statelor membre să recunoască  uniunile şi 
căsătoriile homosexuale încheiate în alte ţări şi să colaboreze cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru a elimina ,, 
tulburările de indentitate de gen” de pe lista tulburărilor  mentale şi de comportament.  

De asemenea, solicită sensibilizarea cetăţenilor cu privire la drepturile lesbienelor, homosexualilor, 
bisexualilor, transsexualilor şi hermafrodiţilor precum şi garantarea libertăţii de exprimare şi de întrunire, în special  
în ceea ce privesc paradele şi evenimente similare. 

Solicită abţinerea de la adoptarea de legi şi revizuirea legilor existente care limitează libertatea de exprimare 
în legătură cu orientarea sexuală  şi cu identitatea de gen şi solicită ca statele membre să adopte o legislaţie penală 
care să interzică incitarea la ură pe motive de orientare sexuală şi identitate de gen. 

În final solicită dreptul la azil pe aspecte legate de orientare sexuală şi de identitate de gen. 
Dacă aceste solicitări ar fi puse în practică printr-o Directivă Europeană, ar transforma minorităţile sexuale în 

grupuri privilegiate în faţa legii.  În ceea ce priveşte "teoria genului " care pretinde că între bărbat şi femeie nu există 
nici o diferenţă, că rolurile sociale tradiţionale sunt construcţii artificiale, stereotipuri, duce la negarea valorile 
fundamentale ale moralei şi civilizaţiei europene, valorile şi instituţiile civilizaţie noastre. În ceea ce privesc valorile  
şi morala creştină, aceste solicitări încalcă toate aceste percepte şi răstoarnă valorile  în care cred majoritatea 
cetăţenilor Uniiunii Europeni. 

Legat de drepturile la libera exprimare şi dreptul la întruniri şi parade în locuri publice, nu cred că trebuie să 
folosim aceste mijloace pentru a promova acest mod de viaţă. 
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Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
 
 

TVA-ul scade în greutate doar la vecini. La noi rămâne tot gras 
 
 

Ungaria, ţara cu una dintre cele mai mari cote de TVA din Uniunea Europeană, de 27 %, şi-a scăzut taxa pe 
valoarea adaugată de la 1 ianuarie 2014 până la 5% pentru carnea de porc. Măsura nu a fost deloc o surpriză, intenţia 
fiind făcută publică încă de acum câteva luni. Guvernul maghiar, care a operat şi el o majorare substanţială de TVA 
la 1 ianuarie 2012, în goana după resurse bugetare, dă înapoi după doi ani an şi taie 22 de procente din TVA-ul pentru 
carnea de porc. Iar motivaţia este protecţia producătorilor interni faţă de asaltul importurilor ieftine, protecţia 
generală a consumatorilor maghiari si nu în ultimul rând evaziunea fiscală uriaşă din ceea ce experţii numesc frauda 
din TVA-ul la alimente. 
  Un alt stat vecin, Bulgaria, a anunţat cam tot de atunci o măsură similară, tot la carne, aplicabilă în cel mai 
scurt timp. La noi însă, în pofida neliniştii manifestate de industria carnii, a evaziunii recunoscute din domeniu, 
cifrată cam la 230 de milioane de euro anual şi a declaraţiilor ministeriale explicite, nu se întrevede încă nimic 
concret.  
Consecinţele mutării curajoase a guvernului maghiar şi intenţiile materializabile ale vecinului de la sudul Dunarii se 
vor transmite potrivit principiului domino-ului asupra producătorilor români de carne. Unii reprezentanţi ai industriei 
susţin prăpăstios că produsele maghiare din carne de porc cu un TVA de 5% vor invada piaţa romanească ce practică 
încă TVA-ul de 24 de procente şi îi va conduce pe mulţi spre faliment. Chiar dacă o asemenea stare de lucruri va 
aparea cel mult izolat, în judeţele din vecinătatea graniţei cu Ungaria, la nivel naţional măsura nu va afecta, la vedere, 
importurile corecte.  

Aceasta deoarece, schimbul de mărfuri dintre cele două ţări se realizează în baza regulilor comerţului 
intracomunitar din care este exclusă valoarea TVA-ului naţional. Totuşi experţii avertizează că pe lângă o uşoară 
ieftinire a cărnii de porc adusă de la vecini, produs care oricum era mai ieftin şi până acum în Ungaria, la producător, 
putem asista la o explozie a evaziunii fiscale în ţara noastră pe acest sector. Acesta este fenomenul cu adevărat 
îngrijorător, pe lângă, desigur, preţul final la raft. Conjunctura regională a lăsat şi lasă în offsaid România pe acest 
sector.  

Este adevărat că ţara noastră are acord cu Fondul Monetar Internaţional şi Ungaria nu. Aşa cum este tot atât 
de adevărat că atunci când beneficiile sunt cuantificabile în cifre clare şi demonstrate de orice analist, iar presiunea 
exercitată de măsurile similare ale unor state vecine devine critică, România nu mai are încotro, iar guvernul trebuie 
să ia taurul de coarne. 

Este clar că reducerea TVA-ului la pâine la 9% a fost o gură de oxigen deopotrivă pentru industria de 
panificaţie cât şi pentru consumator şi a avut rezultate notabile în combaterea evaziunii fiscale. E nevoie să tragem 
linia urgent şi în sectorul cărnii şi fără prea multe comentarii să punem în balanţa pierderile generate de evaziune 
bugetului şi mai puţin cum acoperim diferenţele create prin reducerea cotei, pe care oricum, pe ansamblu, România 
nu reuşeşte să o acopere decât in proporţie de 57 %. 

 
Deputat 

Stelian Dolha 
 

*** 
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Alocarea echitabilă a fondurilor publice pentru comunităţile locale 

 
Stimaţi colegi,  
 

Mă adresez Dumneavoastră în legătură cu o problemă de interes pentru fiecare dintre noi, în calitate de 
reprezentanţi ai cetăţenilor din colegiile şi circumcripţiile în care am candidat. 
 

Mă refer astăzi la ”Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea 
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban”. Doresc să aduc în 
atenţia Dumneavoastră, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a Companiei Naţionale de 
Investiţii o problemă cu care se confruntă comunităţile locale din colegiul meu, dar care se regăseşte la nivelul 
întregii ţări.  

Am analizat cu atenţie modul de alocare al fondurilor pentru acest program, la ultima selecţie de proiecte 
făcută de Compania Naţională de Investiţii, şi consider că există o disproporţionalitate evidentă în acest sens, dar care 
poate fi corectată pe viitor cu uşurinţă. Astfel, de multe ori sunt finanţate două sau chiar trei obiective similare în 
aceeaşi localitate, existând judeţe în care situaţia se repetă pentru mai multe localităţi.  

Şi în cazul colegiului nr. 1 din judeţul Iaşi avem o situaţie identică: este aprobată construcţia unor cămine 
culturale în sate ale aceleiaşi comune, în timp ce cetăţenii din alte comune mai au mult de aşteptat până când vor 
primi bani măcar pentru un obiectiv de acest fel, deşi au depus şi ei proiecte. Pentru judeţul Iaşi aş menţiona 
comunele Prisăcani, Trifeşti şi Golăeşti, unde eforturile reale ale autorităţilor de a oferi comunităţii lor un cămin 
cultural nu au fost încununate de succes.  

La fel ca şi Dumneavoastră, sunt în permanent contact cu autorităţile locale din colegiu, cunosc nevoile şi 
proiectele pe care aceştia le au, mai ales în privinţa infrastructurii - unde provocările sunt cele mai mari, inclusiv din 
cauza constrângerilor bugetare. Cunosc eforturile pe care ei le depun să concretizeze aceste proiecte şi impactul 
negativ pe care îl are amânarea la infinit a unor investiţii asupra vieţii cetăţenilor şi asupra întregii comunităţi.  

În caliatate de parlamentar şi de membru al majorităţii parlamentare, cunosc şi situaţia bugetului naţional. 
Ştiu, de asemnea, că există metodologii şi proceduri din ce în ce mai bine construite care fundamenteză selecţia 
proiectelor locale şi alocarea de fonduri.   

Poziţia pe care o iau astăzi este un apel pentru îmbunătăţirea acestor criterii de alocare, prin introducerea unui 
filtru care să ţină cont de distribuţia geografică a acestor proiecte. Aduc în sprijinul propunerii mele şi argumentul 
eficienţei investiţiilor: anumite investiţii – cum sunt aşezămintele culturale - pot fi utilizate de un număr mai mare de 
cetăţeni din perimetrul câtorva comunităţi mici, aflate la distanţe rezonabile unele de altele. Spre deosebire 
investiţiile în asezăminte culturale, cele în drumuri sau în canalizare, de care beneficiază în mod direct cetăţenii de pe 
aria unei comunităţi, nu pot fi alocate selectiv – doar cetăţenii din localitatea care are un sistem de canalizare se pot 
bucura de el, nu şi vecinii lor. 

În consecinţă, consider că este de dorit ca, în completarea criteriilor care evaluează strict proiectele 
individuale pentru obiective de investiţii de tipul căminelor culturale, să fie aplicată o grilă de distribuţie geografică 
echilibrată. Le putem vedea ca nişte puncte care ”iradiază” beneficii pe o zonă georgafică mai mare, la costuri perfect 
identice celor alocate în prezent. În acest fel, putem vorbi despre un mod strategic de abordare simultană a alocării 
fondurilor bugetare pentru comunităţile locale, dar şi a eforturilor de a creşte accesul la beneficii de tip cultural 
pentru spaţiul rural.  

Mai mult, un astfel de mod de a gândi ar putea determina ministerele să acorde asistenţă autoriăţilor locale 
care nu reuşesc să întocmească documentaţiile necesare în mod adecvat, adesea din lipsă de personal. Aceasta nu 
trebuie să devină un motiv pentru a ”pedepsi” acele comunităţi, ci un semnal pentru un mic efort în plus pentru a 
creşte gradul de profesionalizare acolo unde este nevoie.  

În momentul în care ne asumăm o strategie pentru educaţie şi cultură în spaţiul rural, în momentul în care 
efortul unor investiţii publice este gândit pe baza unor metodologii cât mai echilibrate, evităm şi riscul conotaţiilor 
politice asociat uneori cu selecţiile de proiecte. Căci, stimaţi colegi, noi parlamentarii am ajuns să cunoaştem bine 
comunităţile din colegiile noastre: culoarea politică ajunge să conteze foarte puţin când suntem faţă în faţă cu 
cetăţenii noştri şi cu partenerii noştri din administraţia locală care se străduiesc să facă proiecte pentru bunăstarea 
oraşelor şi comunelor.   
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Fac un apel la Dumneavoastă să ne coalizăm pentru a susţine acest punct de vedere la nivelul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al Companiei Naţionale de Investiţii, contribuind la o mai bună 
utilizare a banilor din buget pentru comunităţile locale. 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Apel pentru susţinerea românilor din Ucraina şi Republica Moldova, afectaţi de evoluţiile în plan regional 

 
 
Stimaţi colegi,  
 

Mă adresez Dumneavoastră astăzi deoarece sunt îngrijorat cu privire la evoluţiie politice în statele vecine 
României, evoluţii care afectează şi situaţia românilor din Ucraina şi Republica Moldova.  

În calitate de de vicepreşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, sunt îngrijorat, în contextul 
actual, privind situaţia minorităţilor politice sau culturale din această ţară şi, în special, faţă de situaţia comunităţii 
române.  

Am  a participat recent la sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în calitate de membru al 
Delegaţiei Parlamentului României, şi am expus şi acolo această problematică. În intervenţia mea, am subliniat faptul 
că respectarea mecanismelor democratice este singura opţiune viabilă pentru această ţară. Mai mult, Consiliul 
Europei şi Adunarea sa Parlamentară, instituţii de referinţă în materie pe continentul european, trebuie în opinia mea 
să îşi asume un rol major în identificarea celor mai adecvate soluţii pentru Ucraina şi pentru toţi actorii regionali 
implicaţi. 

În consecinţă, m-am şi opus prin vot aplicării de sancţiuni delegaţiei Ucrainei la APCE, aşa cum fusese 
propusă iniţial de raportori. Evitarea acestor sancţiuni este importantă întrucât s-ar răsfrânge asupra întregului popor 
ucrainean şi nu ar viza doar regimul politic. În mod similar, evoluţiile din ultimele zile mă îngrijorează.  

Moneda ucrainiană s-a depreciat puternic, iar Banca Centrală a statului are în vedere impunerea de restricţii 
la tranzacţiile cu valută. Federaţia Rusă transmite mesaje destul de dure atât pe plan economic, dar şi politic. Pe de o 
parte anunţa acum câteva săptămâni că ajutorul economic dat Ucrainei nu va fi condiţionat de culoarea politică aflată 
la conducerea statului, pe de altă parte se declară acum îngijorată privind restanţele Ucrainei la plata gazului rusesc şi 
subliniază că va acorda a doua tranşă a ajutorului de stat abia după numirea noului premier. Deteriorarea situaţiei 
economice pe fondul crizei politice va afecta şi românii din Ucraina. 

Preşedintele Victor Ianukovici anunţă reforme constituţionale pe fondul unei crize politice care a pus sub 
semnul întrebării adesea ataşamentul pentru valori democratice ale unor membri ai clasei politice ucrainiene. Situaţia 
drepturilor minorităţilor politice şi culturale din Ucraina, inclusiv situaţia românilor, poate fi afectată direct de decizii 
politice luate în astfel de momente.  

În acest context, atrag atenţia cu privire la situaţia sutelor de mii de etnici români care – conform legii - nu au 
voie să deţină dublă cetăţenie, iar comunicarea lor cu România este îngregunată atât timp cât rămân doar cetăţeni 
ucrainieni.  Am subliniat şi cu alte ocazii, dar acum pledez cu fermitate pentru un acord privind traficul de frontieră 
între cele două state care ar permite românilor din Ucraina să aibă dublă cetăţenie (ucraineană dar şi română). 
Chestiunea a fost ridicată şi în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, iar Guvernul român şi-a declarat deja 
susţinerea pentru un astfel de demers. În plan local, consider că este necesară inclusiv implicarea pentru realizarea 
unui nou punct de frontieră pe graniţa cu Ucraina, în zona judeţului Suceava. 

Sunt în mod egal îngrijorat de situaţia românilor din Republica Moldova, mai ales în calitate de membru al 
comisiei parlamentare pentru integrarea europeană acestui stat. Asistăm în aceste zile la probleme grave precum cele 
ale cadrelor diactice arestate de la  liceul de limba română Lucian Blaga din Tiraspol sau problemele şcolilor 
româneşti persecutate de autorităţile transnistrene prin diverse măsuri abuzive. Dar şi mai îngrijorător în context 
regional, pentru statul moldovean şi pentru parcursul său european, este cazul referendumului găgăuzilor unde 
majoritatea covârşitoare s-a pronunţat pentru independenţa regiunii faţă de Republica Moldova, iar 98,4% susţin 
aderarea la Uniunea Vamală rusă., 97,22%  se opun explicit aderării la Uniunea Europeană. Mai mult, premierul 
moldovean Iurie Leancă a declarat că astfel de elemente separatiste ar mai exista în raionul Taraclia, în estul 
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Republicii Moldova, unde locuiesc etnici bulgari care aspiră la înfiinţarea unei autonomiii după modelul celei din 
Găgăuzia. 

Consider că România ar trebui să se implice mai mult, pe că diplomatice şi politice, în plan regional dar şi 
european pentru a se asigura că situaţia politică din aceste două state va merge în direcţia stabilităţii şi democraţiei. 
Consider, de asemenea,că sunt necesare măsuri active mai clar orientate către susţinerea comunităţilor de români în 
contextul în care, în ambele state, ne confruntăm cu asemenea evoluţii îngijorătoare.  

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, cred că România trebuie să se lupte într-un mod mai activ şi 
mai ferm, pentru românii din Ucraina şi Republica Moldova. Astfel, se transmite un semnal mult mai concret pentru 
consolidarea instituţiilor democratice în Ucraina – ca singur mecanism viabil în evoluţia relaţiilor în plan regional. 
De asemenea, se trece dincolo de afirmarea sprijinului necondiţionat pentru parcursul european al Republicii 
Moldova, contribuind la reducerea presiunilor la care este supusă pentru a încetini ritmul în această direcţie.  

În plan strict diplomatic, sunt convins că se fac eforturi în aceste direcţii, dar în momente grele oamenii au 
nevoie să audă voci mai ferme de susţinere, care trec dincolo de logica adesea austeră a dialogului între specialişti sau 
a declaraţiilor la nivel înalt.  

Aş vrea să ducem aceste probleme pe agenda publică, să le acordăm un loc mai important, alături de temele 
noastre curente de dezbatere. În opinia mea, fiind vorba de români, locul acestor subiecte este alături de ceea ce 
numim în mod curent ”priorităţile de politică internă”.  În acest mod, putem să susţinem politic poziţii şi acţiuni mai 
ferme din partea statului român. Apoi, pe termen mediu şi lung, aş vrea ca românii din afara graniţelor să simtă că 
sunt mai mult decât un subiect pe agendă, ci sunt chiar parte a opiniei publice româneşti, care orientează strategiile 
guvernamentale.   

Adresez apelul meu în mod special domnului ministru Titus Corlăţean şi Ministerului român al Afacerilor 
Externe. În calitate de Preşedintele al Comisiei pentru politică externă din Senatul României şi de membru al 
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, a avut o activitate intensă de 
susţinere a românilor din afara graniţelor. Această dedicaţie, de apreciat, trebuie continuată pentru a oferi acestor 
români care sunt departe de ţară certitudinea că au mereu un punct de sprijin concret în autorităţile române.  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  
 
În calitatea mea de deputat şi de Preşedintele al Comisiei de cultură, arte, mijloace de comunicare în masă a 

Camerei Deputaţilor, vreau să îmi declar susţinerea pentru modificările legislative propuse de marile personalităţi ale 
culturii româneşti, oameni de teatru şi nu numai, care şi-au adus un aport incomensurabil la promovarea valorilor 
naţionale de-a lungul mai multor decenii. 

În şedinţa Comisiei de cultură, arte, mijloace de comunicare în masă a Camerei Deputaţilor de săptămâna 
trecută am avut deosebita onoare de a avea ca invitaţi mari personalităţi ale scenei româneşti: Ion Caramitru, 
Alexandru Arşinel, George Mihăiţă şi Dorina Lazăr, în calitate de reprezentanţi ai UNITER. Alături de aceştia şi de 
Gigel Sorinel Ştirbu, Ministrul Culturii, am purtat un dialog deschis pe tema modificării OUG 68/2013 cu privire la 
managementul instituţiilor de cultură. 

Cu toţii am agreat că actul cultural este una din pietrele de temelie a societăţii româneşti ce a adus şi poate 
aduce şi pe viitor României recunoaştere internaţională. Împreună cu toţi factorii implicaţi în procesul legislativ, ce se 
doreşte o reparaţie a disfuncţiilor create de actualul cadru legal, am căzut de acord asupra câtorva măsuri care vor 
repune valoarea în centrul actului cultural.  

În această continuă luptă între nevoia de cultură şi finanţarea acesteia am decis să rămân alături de cei care 
dau formă şi blazon culturii româneşti, de cei care muncesc în teatre, ateliere de creaţie, în biblioteci şi în muzee 
pentru creşterea acestei naţiuni. Am considerat că este firesc să le redăm oamenilor de cultură demnitatea de a crea şi 
de a-şi duce mai departe misiunea de a reprezenta România în lume. Sper ca, în noua sesiune parlamentară, un număr 
cât mai mare dintre dumneavoastră ni se vor alătura, mie şi colegilor de la Comisia de cultură, arte şi mijloace de 
comunicare în masă, în încercarea de a duce actul cultural românesc acolo unde merită, în galerial valorilor 
universale. Vă multumesc! 
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Deputat 

Florin Alexandru Alexe 
 

*** 
 

Stimaţi colegi,  
 

Partidul Naţional Liberal a fost întotdeauna o formaţiune politică care s-a remarcat ca un apărător al libertăţii 
de exprimare - un drept fundamental garantat de Constituţia României în art. 30, care interzice cenzura de orice fel. 
PNL a constatat că în articolul 276 din Codul Penal există prevederi care pot să nască suspiciunea că libertatea de 
exprimare ar putea fi încălcată, motiv pentru care parlamentari liberali au depus, încă de anul trecut, o iniţiativă 
legislativă de abrogare a acestui articol. Dorim să remediem această problemă în spiritul democrat al legislaţiilor 
europene si transatlantice. 

Noul Cod Penal a intrat în vigoare de la 1 februarie 2014, iar abrogarea articolului 276, articol care duce la o 
îngrădire a libertăţii presei, trebuie să fie analizat în timp util pentru adoptarea cât mai rapidă  a acestei propuneri 
legislative susţinute de PNL, deoarece dreptul la expresie, la critică şi la observaţii reprezintă una dintre cele mai 
importante realizări ale societăţii româneşti după 1989. Acest gest vine firesc şi în apărarea drepturilor constituţionale 
şi democratice de care trebuie să beneficieze orice cetăţean român. 

Art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, având titlul marginal ”presiuni asupra justiţiei” 
incriminează fapta unei persoane care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declaraţii publice nereale 
referitoare la săvârşirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri 
disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida. Sancţiunea care 
se poate aplica este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. 

Potrivit acestui articol, declaraţiile oricărei persoane, cu atât mai mult cele apărute în mass-media, ar putea fi 
interpretate ca fiind o presiune la adresa unui judecător sau a unui alt organ de urmărire penală. Acest fapt nu face 
decât să creeze posibilitatea pronunţării unor soluţii arbitrare, care să aducă atingere libertăţii de exprimare. 
Dispoziţia este de natură să îngrădească libertatea de exprimare, instituind sancţiuni pentru o serie de fapte care fac 
parte din demersurile jurnalistice uzuale. 

Mai mult decât atât, trebuie subliniat că nicio putere a statului, fie ea şi cea judecătorească, nu trebuie să 
beneficieze de o protecţie suplimentară, dreptul la opinie, la liberă exprimare trebuind să fie garantat pentru toţi 
cetăţenii României. 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
 

*** 
 

Criterii de repartizare a fondurilor publice 
 
 
Stimaţi colegi, 
 
Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă prezenta principiile unui proiect de reformă administrativ-

financiară bazat pe implementarea de criterii pentru repartizarea fondurilor publice pe care doresc să îl lansez în 
dezbatere publică în perioada următoare. Ultimele rapoarte ale organismelor internaţionale şi europene care 
desfăşoară programe de investiţii în România au reliefat faptul că impactul investiţiilor guvernamentale nu 
înregistrează efectul scontat, acela de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor, ci din contră. În foarte multe cazuri, 
instituţiile financiare internaţionale au concluzionat că în urma desfăşurării unor investiţii în localităţi, capacitatea 
acestora de a se susţine singure din punct de vedere financiar a scăzut, în loc să crească. Această „anomalie”, căci 
altfel nu o pot numi, m-a pus pe gânduri şi acum mai bine de 3 luni de zile am decis ca împreună cu colegii mei 
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specialişti în administraţie din PNL Vâlcea să vedem care sunt cauzele acestui fenomen şi să încercăm, prin 
propuneri pertinente şi oneste, să remediem acest lucru.  

Nu mică mi-a fost mirarea atunci când am descoperit că una din cauzele acestei „anomalii” îşi are rădăcinile 
într-o altă meteahnă pur dâmboviţeană: repartiţia fondurilor pe criterii politice. Nu doresc aici să aduc acuze nimănui, 
căci în ultimii 24 de ani toate forţele politice s-au aflat, într-un fel sau altul la putere, ci doar să trag un semnal de 
alarmă asupra faptului că acest fenomen a generat o „anomalie” în privinţa eficienţei fondurilor publice. Mai mult 
decât atât, din analiza modelelor de repartiţie de fonduri din majorităţii statelor membre ale Uniunii Europene reiese 
foarte clar că suntem printre ultimele ţări care nu au implementat un sistem de criterii şi punctaje pe baza cărora să se 
aprobe şi finanţeze proiectele cu finanţare guvernamentală. 

Trebuie să vă împărtăşesc faptul că în judeţul Vâlcea, am lansat deja în dezbatere publică un proiect ce 
propune criterii obiective, transparente şi predictibile de alocare de fonduri de către Instituţia Consiliului Judeţean, 
atât pentru fondurile împărţite conform art. 33 din Legea Finanţelor Publice Locale 273/2006, cât şi pentru repartiţia 
fondurilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), conform ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice (MDRAP) nr. 1851/2013 privind aplicarea acestei ordonanţe, existând posibilitatea ca 
fiecare judeţ să aibă criterii specifice de alocare a fondurilor. Vă mai pot împărtăşi faptul că acest proiect a fost foarte 
bine primit de către majoritatea reprezentanţilor administraţiilor publice locale şi a consilierilor judeţeni, însă nu a 
fost de nici un fel pe placul actualului preşedinte de Consiliu Judeţean, care îşi vede pusă în pericol existenţa politică. 

Politicile publice referitoare la alocările de fonduri guvernamentale implementate în România în ultimii 23 de 
ani s-au dovedit a fi de natură să păstreze un status-quo incompatibil cu dezvoltarea durabilă şi creşterea economică 
sănătoasă. În toţi aceşti ani fondurile repartizate către administraţiile publice locale de la nivel judeţean sau naţional 
au fost alocate conform unor impulsuri personale şi partinice, ceea ce a generat întotdeauna nemulţumiri şi disensiuni 
între reprezentanţii partidelor politice. Indiferent de partidele sau alianţele politice care s-au aflat la conducerea 
judeţeană şi naţională, întotdeauna a existat cel puţin suspiciunea repartiţiei fondurilor pe criterii politice. De aceea, 
materialul pe care îl voi lansa în următoarele zile în dezbatere publică îşi propune să stopeze, o dată pentru totdeauna, 
astfel de practici şi să implementeze un model de management performant, transparent şi obiectiv, care să permită 
reprezentanţilor administraţiilor publice locale  o dezvoltare sănătoasă, durabilă, pe baze predictibile. Realizarea 
criteriilor de repartiţie a fondurilor publice trebuie să aibă la bază următoarele caracteristici: necesitatea asigurării 
unei metodologii obiective şi previzibile pentru repartizarea fondurilor publice; transparenţă totală şi management pe 
bază de performanţă în ce priveşte bugetele administraţiilor publice locale şi judeţene; creşterea capacităţii financiare 
a UAT-urilor; asigurarea cadrului necesar dezvoltării durabile; stricteţe şi rigurozitate în gestionarea fondurilor 
publice. 

Sunt convins că dacă vom reuşi să implementăm un astfel de proiect prin care să introducem criterii 
obiective, transparente şi predictibile de alocare a fondurilor guvernamentale vom reuşi să realizăm un pas important 
în materie administrativ-financiară, asigurând administraţiilor publice locale un cadru legislativ care să permită 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi dezvoltarea durabilă. 
 

Deputat 
Cristian Buican 

 
*** 

 
În ceea ce priveşte multitudinea declaraţiilor apărute în spaţiul public în ultimile zile, atât din partea 

opoziţiei, cât şi din partea partenerilor noştri de coaliţie, referitoare la noua garnitură a  miniştrilor liberali, la 
componenţa liberală a Guvernului, doresc sa precizez că este exclusă vreo speculaţie privitoare la faptul că 
propunerea ar putea genera instabilitate, ci dimpotrivă, noi liberalii, asemenea tuturor românilor dorim să avem un 
Guvern mai puternic, mai eficient. Întotdeauna este loc de mai bine şi noi, liberalii vrem să guvernăm mai bine. 
           Sunt convins că schimbând unii miniştri liberali, rezolvăm şi alte câteva detalii procedurale, astfel putând 
asigura o mai mare consistenţă a actului guvernamental, consistenţă care ar trebui să-i bucure şi pe partenerii noştri 
din Partidul Social Democrat si din Partidul Conservator  pentru că în momentul de faţă guvernăm împreună 
România într-o formulă de alianţă politică, prin votul de încredere masiv acordat de românii care şi-au pus speranţa 
în noi. 
            Doresc să asigur cetăţenii, pentru că în fond ei sunt miza noastră, a liberalilor, că activitatea ministerelor si a 
Guvernului USL nu va fi nicidecum perturbată. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2014 săptămâna  10 – 14 februarie 
2014   

 

93

            Consider extrem de utile pentru restartarea activităţii de guvernare  nominalizările făcute de PNL: Klaus 
Iohannis, Eugen Nicolăescu, Cristian Buşoi şi Teodor Atanasiu propuşi pentru funcţiile de miniştri ai Internelor, 
Finanţelor, Sănătăţii, respectiv Economiei şi prim-vicepreşedintele PNL Klaus Iohannis pentru funcţia de 
vicepremier. Asta demonstrează clar  faptul că PNL este implicat si interesat la maximum în a face să funcţioneze 
eficient instituţiile aflate în serviciul cetăţenilor şi nu poate fi vorba despre o intenţie de ieşire de la guvernare, aşa 
cum s-a speculat în presă în ultimile zile.  
Mi-aş dori să înceteze vehicularea ideii existenţei unui razboi între PSD şi PNL din cauza unor îndoieli şi 
incertitudini rostite în mod amatorist la microfon. Nu suntem trimişi de alegători în Parlament şi la guvernare pentru 
a ne bate în doctrine, să ne prefacem nedumiriţi sau pentru a face interminabile reproşuri, toate acestea pe nervii si 
răbdarea contribuabililor. Nu putem să  judecăm schimbările sau eficienţa oamenilor propuşi în avans. 

 Noi, liberalii, credem că activând foarte mulţi oameni valoroşi, care au demonstrat de-a lungul timpului ca 
pot avea maximă eficienţă şi să lucreze pentru individ, avem garanţia că putem ajunge la performanţă economică şi 
socială în lumea în care traim, adică la dezvoltare, la prosperitate şi la relansarea economiei, la o creştere economică 
reală, care să fie simţită efectiv în buzunarele şi condiţiile de trai ale  celor care şi-au pus total încrederea în noi.  
             Pentru asta ne luptăm, noi liberalii alături de partenerii noştri, într-o alianţă pe care o respectăm, deşi 
schimbările nu sunt văzute întotdeauna cu ochi buni.  Importantă pentru noi este stabilitatea politică, relansarea 
economică, adoptarea unor măsuri care să ducă într-un termen cât mai scurt la prosperitatea socială. Toate acestea 
depind în mod direct de randamentul  cu care Guvernul şi Parlamentul funcţionează, şi nu de pronosticurile pripite.  
Unii vorbesc despre o posibilă instabilitate şi de jocuri politice la adresa PNL-ului, când în realitate schimbările 
propuse de PNL duc, fără putere de tăgadă, la crearea unui  Guvern al României mai puternic, mai credibil, mai 
reprezentativ, mai ordonat şi nu în ultimul rând mai eficient. La urma urmei FAPTELE sunt de reţinut. 
 

Deputat 
Lucian Ciubotaru 

 
*** 

 
 

Acordul de Parteneriat pentru atragerea fondurilor europene în 2014-2020 – şansa României de-şi clădi o 
infrastructură modernă 

 
 

Stimaţi colegi, 
Primăvara fondurilor europene destinate reţelei rutiere naţionale este la un pas de a se înfăptui atât la propriu, cât 

şi la figurat. Proiectul Acordului de Parteneriat pentru atragerea fondurilor europene în 2014-2020 urmează să fie 
trimis zilele acestea la Bruxelles - spre aprobare, şi prevede un buget concret şi mulţumitor pentru Programul 
Operaţional Infrastructură Mare. În cadrul programelor prezentate şi al alocărilor aferente, Guvernul USL, din care 
PNL face parte, a prezentat, în seria de obiective specifice, o sumă clară de 5,7 miliarde de euro dedicată exclusiv 
infrastructurii de transport.  

Vorbim, astfel, de un instrument-cheie, de o politică reală pentru absorbţia resurselor financiare necesare reuşitei 
schemei de drumuri şi autostrăzi care să conecteze România cu restul statelor europene.  

Lecţia învăţată din perioada 2007-2013 a fost dureroasă şi deloc necesară, dar ea aparţine unui trecut din care 
trebuie să învăţăm şi să ne corectăm greşelile pentru a nu repeta eşecurile. În această privinţă, am certitudinea că 
Guvernul USL are curajul şi a dovedit, deja, că are capacitatea să-şi asume proiectele de care guvernele anterioare s-
au codit să vorbească pe şleau şi, cu atât mai puţin, să le înfăptuiască. Foarte important, miniştrii actuali, dintre care 
mulţi cu o viziune liberală clară, şi-au asumat sarcina de a nu mai lăsa banii europeni pentru infrastructură (şi nu 
numai!) să ne mai scape printre degete.  

Stimaţi colegi de alianţă, Guvernul USL, prin ministerele sale de resort, are responsabilitatea, dar şi 
oportunitatea, de a recupera unul dintre cele mai mari handicapuri pe care ţara noastră le mai are – trebuie să 
recunoaştem, în raport cu restul statelor membre.  

Planul de autostrăzi TREBUIE materializat eficient, cu seriozitate, iar banii europeni TREBUIE să fie absorbiţi 
în totalitate. Este, poate, ultima noastră şansă de a beneficia de o resursă sigură şi transparentă de finanţare.  
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Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Nu o singură măsură bună pentru ţară, ci un pachet de măsuri care să repună România pe roate 

 
 

Stimaţi colegi, 
O nouă măsură anunţată de Guvern a stârnit un val de controverse şi de discuţii care, în opinia mea, nu au 

făcut decât să pună în umbră un pachet de măsuri care, luate în ansamblu, au un caracter profund liberal, de care 
mediul de afaceri are nevoie pentru a respira şi pentru a prinde avânt.  

Dacă am fost un pic complicat în exprimarea anterioară, clarific faptul că m-am referit la schema ”rate la 
jumătate”, o iniţiativă binevenită pentru stimularea consumului naţional, şi care, pentru a fi înţeleasă eficient într-un 
context economic corect, ar trebui să fie corelată cu o serie de iniţiative liberale puternic susţinute de alianţa USL din 
care PNL face parte şi care susţine o politică de susţinere a antreprenorilor, a românilor care creează locuri de muncă 
şi susţin bugetul naţional.  

Este incorect să vorbim doar de sprijinul acordat românilor care au rate, fără a vorbi de eforturile făcute 
pentru menţinerea cotei unice, pentru reducerea TVA-ului într-un întreg sector economic – cel al morăritului şi al 
panificaţiei, dar şi reducerea CAS-ului cu cinci procente, rămasă pe masa discuţiilor cu reprezentanţii Fondului 
Monetar Internaţional pentru întâlnirile din primăvară. Aş mai menţiona şi ajutorul de minimis care vine să sprijine 
dezvoltarea a peste 1.100 de IMM-uri din România, dar şi neimpozitarea profitului reinvestit. Din declaraţiile recente 
ale ministrului agriculturii Daniel Constantin, sectorul cărnii şi cel al legumelor ar urma să beneficieze, foarte curând, 
de o reducere a TVA-ului care să reducă presiunea asupra producătorilor şi procesatorilor, asupra consumatorilor şi, 
aşa cum deja s-a probat în cazul produselor de panificaţie, să reducă în mod considerabil evaziunea fiscală ce 
îngenunchează sistemul.  

Dragi colegi, sper că sunteţi în asentimentul meu când spun că nu se poate face primăvară cu o singură 
floare, că nu este suficientă o singură iniţiativă legislativă pentru a repune România pe roate. De aproape doi ani, 
Guvernul USL – spre deosebire de guvernele anterioare, a venit cu soluţii sub forma unui pachet coerent de măsuri 
care să sprijine şi să încurajeze fiecare român în parte, iniţiativele acestora, dar mai ales activitatea grupurilor 
economice.  
 

Deputat 
Mihai Aurel Donţu 

 
*** 

 
PNL îşi respectă angajamentele luate în faţa românilor arătând dorinţa de a duce guvernarea la capăt 

 
Partidul Naţional Liberal, Filiala Constanţa consideră că toate promisiunile făcute românilor cu privire la 

obligaţia de a guverna în interesul lor pentru a îndrepta neregulile şi nedreptăţile guvernărilor PDL au fost îndeplinite. 
Atfel, susţinem în continuare faptul că PNL este dedicat angajamentelor luate în faţa electoratului său. Prin 

noile numiri în Guvern, demonstrăm clar dorinţa de a duce până la capăt actuala guvernare. Amintim faptul că 
guvernul USL din care facem şi noi parte a luat o serie de măsuri de dreapta care au ajutat economia României şi au 
readus-o pe un trend ascendent.  

Printre acestea se numără şi măsurile fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri şi cele pentru creşterea 
veniturilor bugetare, prin prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 
Astfel, în vederea respectării şi consolidării mediului de afaceri românesc, miniştrii liberali au reuşit să asigure 
majorarea plafonului valoric al deconturilor cu sumă negativă de TVA, cu opţiune de rambursare de la 10.000 lei la 
20.000 lei, pentru rambursările cu control ulterior, crearea unui al doilea palier valoric, între 20.000 lei şi 65.000 lei, 
în cadrul căruia rambursarea este facută cu control ulterior, dacă se optează pentru certificarea deconturilor de către 
un consultant fiscal, înjumătăţirea dobânzii de întârziere, acordarea de dobânzi contribuabilului pentru creanţele 
stinse, dar anulate ulterior, eşalonarea la plată pentru microîntreprinderi sau plafonarea comisioanelor interbancare. 
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Toate aceste măsuri vor genera un efect pozitiv asupra acceptării de către comercianţi a cardurilor de plată şi 
încurajarea consumatorilor să utilizeze tot mai mult cardurile ca mijloc de plată. De asemenea, comisioanele mai mici 
ar genera economii la comercianţii cu amănuntul, o parte din acestea fiind transferate consumatorilor, prin reducerea 
preţurilor de vânzare. Creşterea numărului utilizatorilor de carduri s-ar concretiza într-un volum mai mare de vânzări 
la comercianţi, reducerea riscurilor şi a costurilor cu manevrarea numerarului. 
Va creşte volumul de tranzacţii  şi a economiilor din manipularea numerarului lucru care ar trebui să compenseze 
parţial pierderile băncilor emitente înregistrate din plafonarea comisioanelor interbancare. 

În vederea stimulării declarării voluntare a obligaţiilor fiscale, se vor introduce penalităţi pentru nedeclararea 
sau subdeclararea obligaţiilor fiscale ca urmare a vinovăţiei contribuabilului. Astfel, sistemul propus de Guvern 
aduce în discuţie elemente noi: dacă nedeclararea este constatată de administraţia fiscală prin control, nivelul 
penalităţii de nedeclarare diferă în funcţie de nivelul de semnificaţie al sumei nedeclarate, respectiv: 10%, dacă suma 
stabilită nu depăşeşte 10% din suma corect datorată; 25%, dacă suma stabilită depăşeşte 10% din suma corect 
datorată. Acelaşi nivel de penalitate de nedeclarare se aplică şi în situaţia în care nedeclararea este constatată de 
administraţia fiscală şi stabileşte, din oficiu, obligaţiile fiscale. De asemenea, penalitatea se majorează cu 100% dacă 
nedeclararea are ca rezultat săvârşirea unor fapte de evaziune fiscală potrivit Legii nr. 241/2005; penalitatea de 
nedeclarare se reduce cu 50% dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau 
compensare până la termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sau sunt eşalonate la plată, 
în condiţiile legii. 

PNL respectă programul de guvernarea asumat la începutul mandatului actualului Executiv. Alături de 
partenerii de guvernare trebuie să facem să se înţeleagă că Executivul lucrează în slujba cetăţeanului şi nu pentru 
bunăstarea unui grup de interese aşa cum a fost în perioada de guvernare PDL. 
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
Noul Cod Silvic: un interes mai presus…de interese 

  
Stimaţi colegi, 

 
Proiectul legii de modificare a Codului Silvic se regăseşte printre priorităţile acestei sesiuni parlamentare. 

După foarte mulţi ani, constat cu optimism că există un interes crescut pentru protejarea uneia dintre cele mai mari 
bogăţii naţionale, un interes mai mare decât…interesele. 

Nu cred că este momentul să ne mai ascundem, ci a venit timpul să recunoaştem că noul Cod Silvic este vital, 
în ciuda vocilor care fac toate eforturile pentru a împiedica adoptarea noilor reglementări sau care încearcă să forţeze 
îmblânzirea propunerilor făcute (chiar solicitate) de instituţia condusă de doamna Lucia Varga, ministrul delegat 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură.  

Constat că interesele încep să pălească în faţa numărului mare de români din toate colţurile ţării, care ne 
solicită să nu abandonăm acest proiect, ci să îl menţinem într-o formă care să aducă, cu adevărat, un beneficiu şi o 
protecţie pădurilor.  

Recent, la Neamţ, un alt judeţ recunoscut pentru bogăţia sa verde - la fel ca şi Suceava - colegii deputaţi 
membri ai Comisiei de agricultură, alături de doamna ministru Varga, au realizat, într-o şedinţă de lucru în teritoriu, o 
primă lectură a noului Cod Silvic. Autorităţile prezente la reuniunea parlamentară, dar mai ales societatea civilă 
invitată la discuţii, au căzut de acord asupra importanţei iniţiativei şi a priorităţii pe care o aduce: stoparea tăierilor 
ilegale de lemn! Singura chestiune pe care aleşii locali o mai văd ca o posibilă piedică în faţa noii politici forestiere 
este chestiunea proprietăţii, a proceselor încă pe rol şi care ar trebui soluţionate eficient, iar foştii proprietari să fie 
repuşi în drepturi. În afară de această chestiune, reglementările noului Cod au fost aprobate şi susţinute de către toţi 
participanţii dezbaterii din Neamţ.  

Şedinţa de lucru a colegilor deputaţi este doar cel mai recent eveniment dintr-un şir lung de dezbateri publice 
care, în opinia mea, sunt, fiecare în parte, o confirmare a faptului că românii îşi doresc să luăm atitudine, să susţinem 
şi să votăm o nouă politică silvică, una care să reprezinte interesul naţional, acela menit să protejeze viitorul copiilor 
noştri şi sănătatea unei naţiuni. Un interes mai presus…de interese.  
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Deputat 

Ştefan Alexandru Băişanu 
 

*** 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 
 
 Misiunea de evaluare  a partenerilor noştri financiari internaţionali  care s-a încheiat zilele acestea, a fost un 
real succes, confirmând progresele înregistrate de ţara noastră pe calea consolidării economice, fapt ce nu a putut fi 
contrazis nici chiar de către Preşedintele Traian Băsescu. 

Faptul că ne aflăm sub această monitorizare internaţională  nu a fost opţiunea USL-ului, cu atât mai puţin a 
Partidului Naţional Liberal. Reafirm acest lucru pentru că, mulţi dintre comentatorii de pe scena politică, uită acest 
lucru atunci când critică măsurile convenite de către Guvern şi  reprezentanţii FMI, doar de dragul de a fi în antiteză. 
Nu–mi amintesc vreo misiune a FMI din anii 2011-2012 în care, la final,  şeful ei să felicite Guvernul pentru 
rezultatele economice bune obţinute în ultimele luni. Cei care au urmărit declaraţiile de final şi sunt de bună-credinţă, 
au putut remarca că optimismul manifestat de către doamna Andrea Schaechter, şefa delegaţiei FMI, are la bază o 
analiză atentă, prin care a demonstrat că România se află pe drumul cel bun, că există din partea Guvernului 
deschidere şi un angajament ferm pentru a continua efortul de relansare economică şi menţinerea deficitului bugetar 
în limitele convenite. 

Principala preocupare guvernamentală a Partidului Naţional Liberal  a fost să gândească măsuri economice şi 
fiscale prin care să repornească economia şi să ajute  mediul de afaceri. Măsurile prezentate încă de anul trecut de 
către miniştrii liberali, şi anume reducerea CAS-ului cu 5% la angajator şi neimpozitarea profitului reinvestit, au fost 
primite acum de către partenerii noştri financiari internaţionali cu mult mai multă încredere, pentru că există un 
fundament solid care să permită aplicarea acestora. 

Faptul că încasările la bugetul de stat pentru luna ianuarie au un grad de realizare de 106,57%, iar încasările 
din TVA, din accize şi din impozitul pe profit au depăşit cu mult valorile înregistrate în perioada similară a anului 
precedent,  au fost argumente importante care au convins partenerii de discuţii că măsurile de relaxare fiscală propuse 
de către Guvern nu vor afecta indicatorii macroeconomici vitali pentru stabilitatea economiei româneşti. 

Cele două măsuri liberale ce  urmează să intre în vigoare începând cu 1 iulie 2014, pornesc de la  cel puţin 
două realităţi, recunoscute chiar de către şefa misiunii FMI: România are una dintre cele mari poveri fiscale privind 
impozitarea muncii, iar pentru crearea de noi locuri de muncă este nevoie reducerea acesteia. 

Faptul că am ajuns în acest punct, în care partenerii noştri internaţionali acceptă să aibă o discuţie cu 
reprezentanţii Guvernului pe aceste două măsuri, reprezintă un pas înainte şi demonstrează că trendul pozitiv de 
creştere economică de 2,8% pentru anul trecut, nu este unul artificial ci are la bază reforme economice structurale 
importante.  

De aceea, am convingerea că până în aprilie, când delegaţia FMI va reveni în România, pentru a analiza 
situaţia şi a discuta pe marginea metodologiilor de aplicare pentru cele două măsuri, eforturile guvernamentale  se vor 
intensifica  în direcţia menţinerii şi consolidării  avantajului economic obţinut până în prezent, iar cele două obiective 
fixate vor deveni operaţionale începând cu 1 iulie 2014. 
 

Deputat 
Bogdan Ţîmpău 

 
*** 
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 Interpelări 
 
 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
De către : deputat Erland Cocei 
Obiectul interpelării: Stadiul aplicării Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii 

 
Stimată doamnă ministru, 
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 au fost instituite măsuri prin care se reglementează 

accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, în cadrul unui program de sprijinire a acestora. Este 
vorba despre acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru în valoarea maximă de 5 milioane lei, garantată în 
procent de maximum 50% de către stat, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil pe o 
perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a ordonanţei.  

În acest context, vă rog respectuos să precizaţi care este stadiul aplicării Programului de garantare a 
creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, care sunt efectele pentru mediul de afaceri şi câţi beneficiari din 
judeţul Buzău au aplicat şi au beneficiat de acest program. 

Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
   
 

*** 
 
 

 
Adresată: doamnei Ana Maria Pătru, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 
De către: deputat Vasile Varga 
Obiectul interpelării: Liste electorale pentru alegeri europarlamentare din luna mai 2014 
 
 
 Stimă doamnă Preşedinte, 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2008, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Autoritatea 
Electorală Permanentă are ca atribut să monitorizeze şi să controleze modul de întocmire şi actualizare a listelor 
electorale permanente şi de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum şi modul de 
efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la timp, în listele electorale; 

În acelaşi timp, în conformitate cu prevederile aceleiaşi legi, listele electorale permanente pentru 
subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe teritoriul naţional se întocmesc de către primarul comunei, oraşului sau 
municipiului ori al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul 
electoral şi comunicate primarului de către biroul teritorial al Autorităţii Electorale Permanente care funcţionează la 
nivelul judeţului pe teritoriul căruia se află localitatea. 
Dorim să vă supunem atenţiei următoarea situaţie cu care se confruntă autorităţile locale în realizarea listelor de 
alegători. 

După anul 1989, unele artere au căpătat alte denumiri, unele blocuri de locuinţe au cunoscut o variaţie a 
denumirilor, iar evoluţia sistematizării localităţilor a impus unele modificări de adresă, ceea ce a creat situaţia ca în 
prezent, acelaşi imobil să figureze în actele alegătorilor sub adrese diferite. 
Pe parcursul timpului doar unii dintre cetăţeni şi-au schimbat actele de identitate (buletine, cărţi de identitate). 
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În mod deosebit persoanele în vârstă, au rămas cu vechile documente. Astfel, deşi unii alegători locuiesc 
chiar la aceeaşi adresă (frecvent cazuri de părinţi şi copii), în actele de identitate apar adrese diferite, ceea ce 
îngreunează activitatea tehnică pe care o desfăşoară serviciile de specialitate ale Consiliilor locale respective. 
De asemenea, se creează confuzie în rândul cetăţenilor care s-au obişnuit să se regăsească într-o anumită ordine pe 
listele electorale, iar acum ar trebui să se regăsească pe alte liste sau într-o altă ordine. 

Având în vedere disponibilităţile tehnice actuale considerăm că este posibilă adaptarea softului astfel încât, 
cu ocazia arondării automate să fie recunoscute corespondeţele dintre denumirea actuală a arterei şi denumirea 
anterioară. 
Un alt aspect observat pe cazuri concrete după actualizarea Registrului Electoral din baza Direcţiei de Evidenţa a 
Persoanelor este acela generat de arondarea manuală a alegătorilor la o anumită secţie de votare. Astfel, cetăţenii 
arondaţi manual cărora li s-au atribuit distinct acest statut rămân fixaţi aşa cum au fost arondaţi iniţial, deşi ulterior s-
au prezentat la evidenţa persoanelor şi li s-a eliberat un act de identitate cu adresa corectă. 

Propunem ca fixarea statusului de „ataşaţi manual” să fie valabilă atât timp cât în documentele de identitate 
adresa de domiciliu nu a suferit modificări, în caz contrar statusul să nu blocheze arondarea automată. 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

 Întrebări 
 

 
 

Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale    
 

Impactul măsurii de reducere a TVA—ului la 9% la produsele de panificaţie 
 

 
Stimate domnule ministru, 
 
  
Una dintre cele mai importante decizii adoptate în 2013 de Guvernul USL a fost reducerea TVA-ului la 9% 

pentru produsele de panificaţie. În funcţie de rezultatele înregistrate, Guvernul a anunţat posibila extindere a acestei 
măsuri şi la alte categorii de produse agricole. 

În acest context, vă rog respectuos să precizaţi care sunt efectele în domeniu rezultate în urma reducerii 
TVA-ului la 9% pentru produsele de panificaţie după 4 luni de la aplicare, care este impactul pentru economia 
românească în ansamblu şi dacă sunt create premisele pentru extinderea acestei măsuri şi pentru alte produse. 

Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Titi Holban 

 
*** 

 
Adresată domnului Gigel Ştirbu, ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 

Disfuncţionalităţi grave la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu –Brăila 
 
 

Stimate domnule Ministru, 
Aşa cum prea bine cunoaşteţi şi dumneavoastră din experienţa de deputat, nu de puţine ori, la biroul 

parlamentar, primim în audienţă cetăţeni din circumscripţiile noastre electorale, care ne aduc la cunoştinţă probleme 
mai mult sau mai puţin grave. 
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Cu acest prilej vă aduc la cunoştinţă o situaţie - în opinia mea extrem de gravă, atât pentru siguranţa vieţii 
cetăţenilor cât şi a clădirilor de patrimoniu - provocată de comportamentul abuziv al unui director din subordinea 
dumneavoastră. 
Mă adresez dumneavoastră din perspectiva faptului că Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu, prin acţiunile 
şi comportamentul doamnei director Ana Harapescu, a adus grave prejudicii unor cetăţeni ai Brăilei. 

Mai concret, este cazul domnului Constantin Poenaru, proprietar al imobilului situat în Brăila, str. Dimitrie 
Bolintineanu, nr. 10. Am fost înştiinţat că această locuinţă se afla într-un stadiu avansat de degradare, proprietarul 
(avertizat fiind de câteva ori de Inspectoratul de Stat în Construcţii referitor la riscul major pe care îl reprezenta 
clădirea pentru cetăţeni şi pentru clădirile învecinate) a solicitat direcţiei de specialitate avizul pentru a-l putea 
demola. Doamna director Ana Harapescu i-a spus că se putea rezolva această problemă, dar documentaţia trebuia să 
fie făcută doar cu un anumit expert şi doar cu un anumit arhitect. Preţul care i-a fost comunicat pentru aceste lucrări 
era de câteva ori mai mare decât alte oferte existente pe piaţă.  

Dar pentru că domnul Constantin Poenaru a întocmit documentele necesare cu un alt expert şi cu un alt 
arhitect decât cei desemnaţi de doamna director, obţinerea acelui aviz a fost împiedicată în mod vădit. Având în 
vedere starea imobilului - care începuse să devină un pericol pentru trecători şi vecini -, proprietarul a fost nevoit să 
acţioneze în instanţă Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Brăila pentru obţinerea avizului. 
Atât la instanţa de fond, cât şi la cea de recurs, Direcţia Judeţeană pentru Culte şi Patrimoniu a fost obligată să emită 
acest aviz. Nici în această situaţie comportamentul abuziv al doamnei director nu a încetat, aceasta refuzând 
sistematic să pună în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, ceea ce constituie un grav abuz în 
serviciu. 

Deşi proprietarul a făcut mai multe petiţii, inclusiv la ministerul de resort, nu a primit niciun răspuns. În 
accepţiunea acestuia doamna director continuă să favorizeze un grup restrâns de arhitecţi şi proiectanţi, celorlalţi 
beneficiari refuzându-le inclusiv drepturile obţinute prin hotărâri judecătoreşti. Faţă de încercările acestuia şi ale altor 
cetăţeni aflaţi în această situaţie, doamna director se lăuda cu relaţii la Bucureşti, direct cu ministrul, cu alte cuvinte 
se consideră intangibilă. 

Stimate domnule Ministru,  
Având în vedere cele semnalate, vă rog să efectuaţi verificările care se impun pentru clarificarea situaţiei 

prezentate. 
Anexez prezentei întrebări copiile hotărârilor judecătoreşti menţionate mai sus. 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vasile Varga 

 
*** 

 
Adresată doamnei Lucia Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
 

Necesitatea unor noi precizări privind amenajarea piscicolă Esna, comuna Movila Miresii, judeţul Brăila 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
Faţă de răspunsul primit la începutul lunii februarie a.c.  la întrebarea pe care v-am adresat-o în decembrie anul 
trecut, consider că este nevoie să vă solicit noi lămuriri cu privire la situaţia amenajării piscicole Esna, comuna 
Movila Miresii, judeţul Brăila. 
Consider că modul de implicare în analizarea problemelor sesizate vădeşte lipsa de responsabilitate, lipsa de 
profesionalism şi chiar un oarecare cinism. 
 Vă reamintesc faptul că S.C. Anghila Impex S.R.L. s-a adresat Departamentului pentru Ape, Păduri şi 
Piscicultură, din cadrul Ministerului Mediului, aducându-i la cunoştinţă că, de mai mulţi ani, două compartimente ale 
aceluiaşi Minister, respectiv Administraţia Naţională ,,Apele Române” şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură, se judecă pe rolul mai multor instanţe, contestându-şi reciproc competenţa materială, respectiv aceea de 
administrator şi concedent al suprafeţelor amenajate piscicol. 
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 Stimată doamnă Ministru,  
 
 Mă văd nevoit să mă adresez dumneavoastră printr-un nou document în cadrul căruia sunt incluse mai multe 
întrebări la care doresc să primesc lămuririle necesare. 
 
1. Este oare normal ca această competenţă materială, disputată între două departamente ale aceluiaşi Minister să fíe 
stabilită pe cale judecătorească? Atunci ce rol mai poate juca Ministerul care are în subordine aceste autorităţi? 
2. Cine din conducerea Ministerului cunoştea şi accepta ca atribuţiile funcţionale ale compartimentelor Ministerului 
să fíe obiectul unor litigii judecătoreşti? 
3. Există la nivelul acestui Minister vreo persoana în măsură să poată răspunde în mod competent, indicând care 
departament administrează şi concesionează amenajările piscicole din România? În caz contrar trebuie lăsată această 
decizie instanţelor judecătoreşti, situaţie în care Ministerul va afla răspunsul la această întrebare, dar cu consecinţe 
uşor previzibile asupra mediului economic şi social. 
Anularea contractelor de concesiune încheiate de către ANPA pentru amenajările piscicole va prejudicia grav pe 
concesionarii de bună-credinţă, ducând la încetarea activităţii economice şi desfiinţarea locurilor de muncă. 
4. A luat în calcul Ministerul, în calitate de autor al acţiunilor judecătoreşti, salvgardarea acestor activităţi economice 
sau plata despăgubirilor cuvenite concesionarilor de bună-credinţă? 

Nu este numai cazul SC Anghila Impex SRL, urmând ca astfel de acţiuni să fie promovate în continuare şi în 
situaţia altor lacuri din judeţul Brăila. 

Totodată, din informaţiile pe care le deţin reiese faptul că inventarierea lacului Esna pentru luarea în 
administrare de către Apele Române (dar şi a altor bunuri din domeniului public) s-a făcut în mod superficial şi nu 
corespunde realităţii. Astfel, suprafaţa reală este de 230 ha, suprafaţa deja intabulată, deci stabilită prin măsurători de 
către ANPA, respectiv de către Primăria comunei Movila Miresii. Ori, în inventarul Administraţiei Naţionale ,,Apele 
Române”, lacul Esna apare cu 151 ha, iar dreptul de administrare a acestuia, reclamat judecătoreşte de către Apele 
Române, nu este intabulat. 

Dacă s-ar fi încercat intabularea, probabil s-ar fi descoperit că aceeaşi suprafaţă a fost inventariată şi 
intabulată de către ADS, care, la rândul său, a transmis-o către ANPA. 
Deşi îşi arogă calitatea de administrator al lacului Esna încă din anul 2001, Administraţia Naţională ,,Apele Române” 
declară că nu a avut cunoştinţă despre existenţa contractelor de concesiune încheiate de ANPA, decât în anul 2008. 
5. Oare cum şi-a exercitat Administraţia Naţională ,,Apele Române”, în toată această perioadă, atribuţiile de 
administrator al unui bun al statului? 
Am fost, de asemenea, informat că SC Anghila Impex SRL, în calitate de concesionar, a depus toate diligenţele 
pentru a ameliora situaţia acestui lac, în sensul refacerii digurilor (proprietatea acestei societăţi) obţinând toate 
aprobările şi autorizările necesare, mai puţin cea din partea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, care a respins 
nemotivat în drept această solicitare, urmând ca ea să fie reluată la finalizarea litigiilor judecătoreşti. 
6. Faţă de această problematică, ne punem întrebarea cu privire la responsabilitatea celor care au analizat întrebarea 
transmisă anterior, neluând cunoştinţă nici măcar de conţinutul acesteia. 
În final, dar nu în cele din urmă, vă menţionez faptul că demersul meu a ajuns la un consilier al compartimentului de 
urmărire contracte, ce a formulat un răspuns care nu a adus mai multă lumină în această chestiune. Din acest text 
aflăm că la data de 13.11.2013 a avut loc prima şi singura şedinţa a Comisiei de privatizare - concesionare, care nu s-
a mai întrunit din data de 26.10.2012, când se afla în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Nu pot spune că rolul acestei comisii nu este important atât timp cât acelaşi răspuns ne înştiinţează că 
„instituţia noastră (adică mai–sus menţionata comisie?!) a întreprins demersuri repetate pentru deblocarea situaţiei 
creată de ceva timp (?!), pentru ca domeniul acvaculturii să beneficieze de investiţii din partea sectorului economic 
privat pentru dezvoltarea sustenabilă în timp a sectorului piscicol, reuşind astfel ca împreună să stabilim o temelie 
solidă, fundamentată ştiinţific, bazată pe calcule matematice (??) şi elemente de calcul a riscurilor cât şi a 
probabilităţilor de apariţie a acestora în acest sector de activitate (?!)”.  

Cu siguranţă că mă aşteptam la un răspuns tehnic, clar, chiar rigid, dar nu la unul faţă de care să am serioase 
reţineri, nu numai cu privire la competenţele unei astfel de comisii, care se întruneşte în mod ştiinţific, o dată pe an, 
dar mai ales referitor la pertinenţa celor declamate, în raport cu sesizarea cu care au fost investiţi. 
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De altfel, rezultă clar că răspunsul la cele sesizate anterior ar urma să-l primesc după o altă „primă şedinţă” a 
comisiei sus-menţionate, care îmi va comunica, probabil în mod ştiinţific şi prin calcularea matematică a riscurilor, 
hotărârea (??) pe care o vor adopta. 
 

Concluzionez că nimeni nu a citit, nu şi-a însuşit şi nu a analizat aspectele grave sesizate şi probate, iar la 
nivelul acestui Minister nu se recunoaşte rolul şi importanţa controlului parlamentar în raport cu administraţia 
publică, atât de la nivel local cât şi de la nivel central. 
Stimată doamnă Ministru, 
Vă rog respectuos să dispuneţi o nouă analiză a acestui caz, precum elaborarea unor răspunsuri clare şi concrete la 
întrebările pe care vi le-am formulat 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vasile Varga 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Stoparea desfiinţării judecătoriei Rupea din judeţul Braşov 
 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

Referitor la proiectul de lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă 
acestea şi expunerea de motive, doresc să vă înaintez un punct de vedere prin care îmi exprim totalul dezacord cu 
privire la desfiinţarea judecătoriei Rupea din judeţul Braşov.  

Astfel cum se susţine în expunerea de motive, elaborarea acestui proiect de act normativ a fost determinată 
de necesitatea finalizării procesului de reorganizare a instanţelor şi parchetelor, pe considerentul că încă din 2011 
Comisia Europeană a semnalat această necesitate, şi implicit în baza ultimului Raport de ţară dat publicităţii în luna 
ianuarie 2013, care recomandă unele măsuri pentru continuarea reformelor începute şi monitorizate în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare.  
Raportul CEPEJ - ediţia 2012 reţine că accesul la justiţie nu poate fi limitat  la resursele financiare, ci este de 
asemenea legat de accesul geografic la justiţie. Faptul că unele state sau entităţi  şi-au modificat harta judiciară, în 
sensul că  tendinţa în statele Europei de Vest şi de Nord ar fi în ansamblu în favoarea limitării numărului de instanţe, 
nu trebuie să fie un criteriu determinant în adoptarea acestui act normativ, deoarece realităţile geografice, economice 
, sociale sunt diferite în ţara noastră  de realităţile  din  aceste ţări dezvoltate .   
        Tot în raportul menţionat, la pag. 9 se arată că: „Într-adevăr, compararea cifrelor cantitative din diferite ţări, care 
dezvăluie variate situaţii geografice, economice şi juridice este o sarcină delicată. Aceasta ar trebui să fie abordată cu 
mare precauţie de către experţii care scriu raportul şi de către cititorii care îl consultă şi, mai presus de toate, de cei 
care interpretează şi analizează informaţiile pe care le conţine. ... În scopul de a compara statele şi sistemele lor 
diferite trebuie să se aibă în vedere particularităţile sistemelor, care ar putea explica diferenţele de la o ţară la alta 
(structuri judiciare diferite, organizarea instanţelor şi utilizarea de instrumente statistice pentru a evalua sistemele, 
etc.). ...  Raportul urmăreşte să ofere o imagine de ansamblu a situaţiei sistemelor judiciare europene, nu pentru a 
clasifica cele mai bune sisteme judiciare din Europa, ceea ce ar fi ştiinţific inexact şi nu ar fi un instrument util pentru 
politicile publice de justiţie. Într-adevăr, compararea nu înseamnă clasificare. Cu toate acestea, acest raport oferă 
cititorului instrumentele necesare pentru un studiu aprofundat, care apoi ar trebui să fie finalizat prin alegerea de 
grupuri relevante de ţări: în funcţie de caracteristicile sistemelor judiciare (de exemplu, ţări cu drept civil şi cu drept 
comun; ţări în tranziţie sau cu vechi tradiţii judiciare), criterii geografice (dimensiune, populaţie) sau criterii 
economice (de exemplu, în interiorul sau în afara zonei euro).”  
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        În concluzie, comparaţiile trebuie să fie întotdeauna restrânse la ceea ce poate fi comparat. Rezultatele pe care 
fiecare stat membru ar dori să le măsoare împotriva altor state care par comparabile trebuie să fie echilibrate, ţinând 
cont de contextul specific. Există, evident, efecte de prag în funcţie de nivelul populaţiei sau de nivelul de trai diferit 
de la un stat la altul.  
 
        Astfel, Judecătoria Rupea deserveşte ca şi competenţă teritorială aproximativ 1/3 din suprafaţa judeţului Braşov 
. Are arondate un nr. de 12 comune plus oraşul Rupea unde îşi are sediul, deservind în  total un număr de 39 de 
localităţi. Această zonă compusă din cele 39 de localităţi situate în nord-estul judeţului este una dintre cele mai sărace 
zone ale judeţului, în ciuda resurselor naturale şi culturale de care dispune.  Potrivit datelor statistice, nr. de locutori 
care populează această zonă este de aproximativ 37.500 de locuitori pentru o suprafaţă de 1.200 Km2. 
           Distanţele în Km care separă locuitorii acestei zone faţă de cele mai apropiate judecătorii în comparaţie cu 
Judecătoria Rupea sunt foarte mari, în medie cu peste 70-80 Km. luând ca şi referinţă Judecătoria Făgăraş sau 
Judecătoria Braşov.  
 
           În această ordine de idei, o eventuală desfiinţare a Judecătoriei Rupea ar conduce în primul rând la îngrădirea 
indirectă  a locuitorilor acestei zone la actul de justiţie. Distanţele foarte mari coroborate cu gradul de sărăcie al 
locuitorilor zonei, precum şi lipsa mijloacelor de transport regulat (curse auto sau tren) vor fi un impediment major  
pentru locuitorii acestei zone defavorizate să aibă acces la actul de justiţie, în situaţia în care orice persoană se poate 
adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. 
           În exercitarea dreptului său la un proces echitabil accesul  la justiţie  nu poate fi îngrădit prin instituirea unor 
„bariere” imposibil de trecut pentru cetăţean.  
           Apreciem că prin desfiinţarea Judecătoriei Rupea acest drept este mult îngrădit ceea ce contravine art. 6 pct. 1 
din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale precum şi art. 21 din Constituţia 
României. 
        Pornind de la premisa că drepturile fundamentale trebuie garantate într-o manieră concretă şi reală, iar nu 
iluzorie şi teoretică, imposibilitatea concretă de sesizare a unei instanţe de către persoana interesată constituie o 
încălcare a dreptului acesteia de acces la justiţie. 
           Dreptul de acces la justiţie impune obligaţii în sarcina legiuitorului şi executivului astfel că statul este ţinut să 
acorde oricărei persoane toate facilităţile rezonabile de drept şi de fapt pentru a accede la instanţă ceea ce echivalează 
cu efectivitatea dreptului de acces la justiţie. 
 
Grupul de lucru format din reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ministerului Justiţiei şi ai 
Ministerului Public care a avut ca obiect analiza volumului de activitate al instanţelor şi parchetelor a luat în 
considerare printre alte criterii şi  volumul de activitate în perioada de referinţă 2009-2012, şi anume  maxim 3500 de 
cauze, dar sunt instanţe care nu sunt propuse spre desfiinţare deşi nu au îndeplinit baremul stabilit de dosare, iar în ce 
priveşte concluziile studiului de impact care au evidenţiat necesitatea unei scheme ocupate de cel puţin 4 posturi de 
judecători în cazul judecătoriilor (3 judecători în materie penală şi un judecător în materie civilă), trebuie reţinut că 
nu sunt pe lista de desfiinţare judecătorii care au tot schemă de trei judecători, şi anume Judecătoria Brad, Judecătoria 
Filiaşi, Judecătoria Întorsura Buzăului, Judecătoria Podul Turcului, Judecătoria Topliţa, etc.  
 
În ceea ce priveşte sediul Judecătoriei Rupea  acesta este în proprietatea Ministerului Justiţiei, înscris în CF nr. 20 al 
oraşului Rupea, top 336, 337, 338/1, 338/2 (ANEXA NR. 1) şi a fost renovat şi adaptat potrivit noilor cerinţe privind 
înfăptuirea actului de justiţie, între anii 2008-2009, cheltuindu-se pentru aceasta o sumă de 3.376.877,36 lei cu TVA , 
bani proveniţi de la bugetul de stat, iar la ora actuală este unul dintre cele mai moderne sedii de instanţă din România. 
Prin urmare nu poate fi vorba de costuri suplimentare cu plata chiriei.  
În final, nu trebuie să uităm că USL a câştigat alegerile parlamentare cu sloganul „Dreptate până la capăt !” În 
condiţiile în care statul român desfiinţează judecătorii, ne întrebăm retoric unde va mai avea loc actul de justiţie ? 
 
Stimate domnule Ministru, 
Având în vedere cele pe care vi le-am prezentat, apreciind faptul că adoptarea acestui act normativ în forma propusă 
nu este oportună, pentru că ar avea un impact negativ pentru populaţia întregii zone arondate acestei instanţe, 
vă întreb dacă aveţi în vedere eliminarea judecătoriei Rupea din lista instanţelor care sunt vizate spre desfiinţare ? 
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Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Mihai Donţu 

 
*** 

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

Revenire la întrebarea nr.2754A/19-11-2013 privind alocarea de fonduri către DRDP Timişoara 
 
Stimate domnule ministru, 
 

În data de 19.11. 2013 v-am adresat o întrebare prin care vă solicitam o serie de precizări legate de suma 
alocată către DRDP Timişoara pentru anul 2013, precum şi repartizarea acesteia pe judeţele aflate în aria de 
responsabilitate a acestei instituţii.  
 În răspunsul primit, am constat cu surprindere că în cele comunicate v-aţi raportat la anul 2014, deşi 
întrebările mele au fost fomulate cu referire la anul 2013, singura referire la anul 2014 fiind legată de previziunile 
bugetare.  

În speranţa că de data aceasta vă veţi apleca cu mai multă atenţie şi profesionalism asupra problematicii sus-
menţionate, vă reiterez solicitarea de a răspunde punctual la următoarele întrebări: 
 
1. Ce sumă a fost alocată DRDP Timişoara pentru anul 2013? 
2. Cum a fost repartizată această sumă pe judeţele aflate în aria de responsabilitate a  DRDP Timişoara? 
3. Care au fost criteriile ce au stat la baza alocării? 
 Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Bogdan Ţîmpău 

 
*** 

 
Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 
Posibilitatea iniţierii unui Program Naţional de dotare a trecerilor la nivel cu calea ferată aflate pe drumurile 

naţionale cu semibariere automate 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
 

În ultimii ani, pe fondul măririi parcului de autoturisme şi autoutilitare, dar şi a infrastructurii rutiere 
deficitare (lipsa centurilor ocolitoare, a pasajelor denivelate) numărul accidentelor grave la trecerile la nivel 
cu calea ferată a ramas constant ridicat, cu consecinţe tragice materializate în pierderi de vieţi omeneşti şi 
pagube materiale importante. 

Având în vedere necesitatea de a diminua în perioada următoare posibilitatea producerii acestor 
accidente, vă rog, să-mi comunicaţi în ce măsură este posibilă demararea unui Program Naţional de 
dotare a tuturor trecerilor la nivel cu calea ferată aflate pe drumurile naţionale cu semibariere 
automate, pe lângă dotările cu semnale de avertizare acustice şi luminoase? De asemenea, vă rog, să 
evaluaţi oportunitatea includerii în acest program a instalării de semibariere la trecerile la nivel aflate pe 
toate drumurile indiferent de rang care tranzitează localităţile cu cel puţin 3000 locuitori . 
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Totodată, vă rog, să aveţi amabilitatea de a mă informa care este numărul de puncte de trecere la 
nivel care ar corespunde criteriilor de mai sus şi care ar fi impactul bugetar al realizării lucrărilor sus 
menţionate, într-o variantă multianuală? 

 
Deputat 

Răzvan Horia Mironescu 
 

*** 
 
Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Stadiul desfăşurării programului privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de 

răcire a laptelui 
 

Domnule Ministru, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a promovat Hotărârea nr.859 din 06.11.2013 privind acordarea 

ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui. Scopul actului normativ este de a crea 
condiţiile pentru ca micii producători să se conformeze normelor europene privind calitatea laptelui  astfel încât  să-l 
poată vinde. 

În aceste condiţii, vă rog să precizaţi care este stadiul aplicării acestui program la nivel naţional. 
Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat 
Costel Şoptică 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Economiei 
 

Solicitarea de informatii despre structura importurilor si exporturilor Romaniei, in vederea elaborarii de 
proiecte de acte normative 

 
Domnule Ministru, 
 
Va rog sa-mi comunicati datele cele mai recente pe care ministerul dvs. le detine cu privire la structura 

importurilor si exporturilor Romaniei, pe categorii de produse, cu indicarea valorii aproximative si a pozitiei detinute 
in totalul importurilor/exporturilor pentru fiecare categorie in parte. 

Datele solicitate imi sunt necesare in vederea initierii de masuri pentru  perfectionarea cadrului legislativ in 
domeniul mediului de afaceri si al politicilor economice, in scopul reducerii pe cat posibil a importurilor, in general; 
de asemenea, reducerea exporturilor de materii prime si incurajarea exportului de produse finite romanesti.  

Va multumesc si menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 
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Adresată domnului Tudorel Andrei, preşedintele Institutului Naţional de Statistică 
 

Solicitarea de informatii despre structura importurilor si exporturilor Romaniei, in vederea elaborarii de 
proiecte de acte normative 

 
Domnule Presedinte, 
Va rog sa-mi comunicati datele cele mai recente pe care institutul pe care il conduceti le detine cu privire la 

structura importurilor si exporturilor Romaniei in ultimii trei ani, pe categorii de produse, cu indicarea valorii si a 
pozitiei detinute in totalul importurilor/exporturilor pentru fiecare categorie in parte. 

Datele solicitate imi sunt necesare in vederea initierii de masuri pentru  perfectionarea cadrului legislativ in 
domeniul mediului de afaceri si al politicilor economice, in scopul reducerii pe cat posibil a importurilor, in general; 
de asemenea, reducerea exporturilor de materii prime si incurajarea exportului de produse finite romanesti.  

Va multumesc si menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  

 
 Declaraţii politice 

 
Timişoara rămâne fără spital regional 

 
Ministrul Sănătăţii, domnul Eugen Nicolăescu, a evitat în repetate rânduri să răspundă concret în privinţa 

momentului demarării construcţiei Institutului Regional de Oncologie din Timişoara,  investiţie promisă de ani buni. 
După asigurările potrivit cărora realizarea Institutului Regional de Oncologie reprezintă un proiect prioritar al 
Ministerului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu afirmă ce se ştia deja că Ministerul Sănătăţii a alocat Direcţiei de Sănătate 
Publică Timiş suma de 850.000 de lei pentru realizarea documentaţiei tehnico-economică. 

 Ministerul Sănătăţii a găsit, anul trecut, resursele necesare pentru o astfel de investiţie la Iaşi, arătând că 
Institutul Oncologic de acolo este prioritatea zero şi precizând că pentru finalizarea şi punerea lui în funcţiune a 
prevăzut 17,9 milioane de lei. Faptul că Ministerul Sănătăţii a considerat Iaşiul ca prioritate este ciudat, din perspec-
tiva numărului de bolnavi de cancer aflaţi în evidenţe. Conform Ministerului Sănătăţii, dacă la Iaşi sunt în evidenţe 
9.537 de bolnavi de cancer, în Timiş, în momentul de faţă, sunt înregistraţi 15.873 de bolnavi de cancer 

Reamintesc domnului ministru  Eugen Nicolăescu şi  Ministerului Sănătăţii faptul că judeţul  Timişul este pe 
locul doi în regiunea Vest ca mortalitate cauzată de cancer. Realizarea unui Institut de Oncologie ar fi fost  mai mult 
decât necesară în Timiş, unde apar anual peste 2.200 de cazuri noi de cancer, incidenţa anuală fiind de 335 de cazuri 
noi la 100.000 de locuitori. Tot în judeţul Timiş se înregistrează cea mai mare prevalenţă a cancerului din zona de 
vest – 25 la mia de locuitori, faţă de 24, în Caraş-Severin, 23, în Arad şi 17, în Hunedoara. Aceste argumente nu par 
să conteze. În bugetul său, Ministerul Sănătăţii, a afirmat că : “pe lângă Centrele regionale Cluj Napoca, Bucureşti şi 
în perspectiva anului 2013, Iaşi, în priorităţile investiţionale se regăseşte şi realizarea Institutului Regional de 
Oncologie Timişoara. În perspectiva anilor 2013 - 2016, pentru acest obiectiv nou de investiţii, după aprobarea 
acestuia potrivit competenţelor de aprobare, va fi necesară asigurarea fondurilor pentru derularea şi finalizarea 
acestuia” 

Mai departe, Ministerul Sănătăţii menţionează că documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de 
investiţii Institutul Regional de Oncologie Timişoara se aprobă de către Guvern, având o valoare mai mare de 30 de 
milioane de lei, şi că, „la această dată, documentaţia tehnico-economică aferentă acestui obiectiv de investiţii se află 
în faza de obţinere a avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional de 
Locuinţe”. După aceea, se va promova, nu se ştie când, un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea aceloraşi 
indicatori tehnico-economici. Lucrurile rămân, însă, tot în aer. Ministerul Sănătăţii susţine că „se va putea cuprinde 
în programele de investiţii anuale ale Ministerului Sănătăţii obiectivul de investiţii Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara, dar numai în condiţiile în care finanţarea poate fi asigurată integral, în limitele de cheltuieli stabilite sau 
strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare”. 

Conform unei declaraţii publice susţinută săptămâna trecută, Guvernul Ponta a afirmat că a împărţit pe 
domenii fondurile structurale şi de coeziune pe care România le va primi în exerciţiul financiar 2014-2020 al UE. 
Într-o şedinţă a Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat 2014-2020, premierul Victor Ponta a dat 
primele detalii legate de proiectele spre care vor merge, în principiu, 22 miliarde de euro din fondurile structurale ale 
exerciţiului financiar 2014-2020. Proiectul documentului va fi trimis la Bruxelles, pentru aprobare, urmând ca 
împărţirea finală a banilor să fie stabilită prin acordul de parteneriat pentru atragerea fondurilor europene în 2014-
2020.  

Cei mai mulţi bani vor merge către infrastructura de transport şi mediu, care vor primi aproximativ nouă 
miliarde de euro. Pentru sănătate ar urma să fie alocată o sumă de 500 de milioane de euro, inclusiv pentru 
construcţia a trei spitale regionale, la Iaşi, Cluj şi Craiova. Timişoara a fost lăsată, din nou, pe dinafară. Nu e de 
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mirare, având în vedere faptul că, în ultimii ani, judeţul Timişul a fost cvasi-absent din lista de investiţii finanţate de 
Guvernul USL. În concluzie, a devenit o certitudine faptul că demararea propriu-zisă a acestei investiţii nu va fi 
realizată în viitorul apropiat.  

Sănătatea ar trebui să fie, prioritatea numărul unu a politicilor publice, inclusiv a celor de protecţie socială,  cu 
atât mai mult cu cât unul din  partidele care formează alinanţa USL aflată la guvernare, este un partid care se 
proclamă de orientare social-democrată.  

Din păcate, pentru Timişoara construcţia unui spital regional a fost doar o promisiune din lungul şir de 
promisiuni deşarte ale guvernului USL condus de Victor Ponta ! Un guvern care a demonstrat cu prisosinţă  faptul că 
nu cunoaşte un citat celebru :‘’Societăţile  nu se guvernează bine decât dacă se suprapun două forţe : puterea şi 
inteligenţa ‘’– Nicolae Titulescu. 

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 

 
Scrisoarea de intenţie cu FMI, guvernul USL şi românii 

 
La sfârsitul anului trecut, după ce preşedintele Traian Băsescu a anunţat că nu va promulga bugetul pe 2014 

cu majorarea accizei la carburant şi după ce transporatorii au anunţat ca această creştere va fi inclusă în preţul 
motorinei, pe care o folosesc drept carburant, premierul  Victor Ponta a anunţat că negociază cu FMI si Comisia 
Europeană amânarea cu trei luni a datei de majorare a accizei la motorină, folosită de către transportatorii de marfă şi 
aplicarea acesteia doar la benzină.  

Ulterior, după o discutie cu preşedintele Băsescu, premierul a anunţat că va amâna cu trei luni, până la 31 
martie 2014, majorarea accizei şi la benzină, nu doar la motorină, iar şeful statului a precizat că în aceste condiţii 
poate promulga bugetul. Premierul Victor Ponta a declarat că guvernul nu poate renunţa  la introducerea accizei de 7 
eurocenti la carburanti deoarece bugetul deja aprobat nu poate fi redeschis şi nici închis fără această taxă. Guvernul 
USL vrea ca board-ul FMI să aprobe două evaluări ale acordului preventiv al României, după ce preşedintele Traian 
Basescu a refuzat să semneze ultimul memorandum, opunându-se astfel introducerii accizei suplimentare de 7 
eurocenti pe litru de carburanti, document care încheia evaluarea derulată la finele anului trecut de FMI. 

    Misiunea Fondului Monetar Internaţional şi Comisia Europenă au revenit  la Bucureşti pentru discuţii cu 
autorităţile române în cadrul primei evaluări a noului acord aprobat în septembrie, iar principalele discuţii s-au 
concentrat pe execuţia bugetară, măsurile fiscale şi bugetul pe anul viitor. Consiliul Director al Fondului Monetar 
Internaţional a aprobat pe 27 septembrie 2013 scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române şi încheierea 
unui nou acord stand-by cu România, cu o durată de doi ani, în valoare de 2 miliarde euro, care va fi tratat ca 
preventiv. 

Acordul a început însă cu o derogare pe cel mai important criteriu cantitativ, cel al deficitului bugetar, ţinta 
pentru septembrie fiind majorată cu un miliard de lei, de la 8,1 miliarde lei la 9,18 miliarde lei, ca urmare a unei 
performanţe slabe în ceea ce priveşte veniturile bugetare, care s-au plasat după opt luni sub nivelul programat. La 
mijlocul anului, diferenţa între programat şi realizat era de 400 de milioane lei (fără PNDI), iar la opt luni a depăşit 
un miliard de lei. Guvernul USL s-a angajat în acelaşi timp să ia măsuri suplimentare în cazul în care încasările nu 
vor fi revigorate în următoarele trei luni, pentru a se încadra în deficitul negociat pentru acest an, de 14,7 miliarde lei. 
Discuţiile s-au axat în principal pe măsurile fiscale pe care Guvernul USL le are în vedere pentru a compensa 
eventuale relaxări, precum promisa reducere a CAS cu trei puncte procentuale. Prognoza actuală a FMI pentru 
creşterea economică este de 2,2% în pentru acest an. 

O delegaţie a PDL a avut o întrevedere de o oră cu reprezentanţii FMI, Băncii Mondiale şi Comisiei 
Europene aflaţi zilele acestea la Bucureşti pentru definitivarea scrisorii de intenţie. La finalul întrevederii, 
preşedintele Vasile Blaga a anunţat că PDL a înaintat misiunii FMI, BM şi CE pentru România o scrisoare în care au 
fost adresate o serie de întrebări referitoare la modul în care decurg discuţiile cu Guvernul României dar şi soluţiile 
pe care PDL le vede pentru rezolvarea problemelor economice şi sociale : “PDL susţine un acord cu FMI, BM şi CE. 
Dar le-am spus că privim cu toată atenţia semnarea acestui acord într-un stat de drept. Premierul spune că va pune în 
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aplicare o scrisoare de intenţie chiar dacă nu poartă semnătura preşedintelui României. Nicicând o astfel de scrisoare 
nu a fost semnată de preşedinte, ci de ministrul finanţelor şi Guvernatorul BNR. Dar Guvernul României are, potrivit 
Constituţiei, nevoie de mandat de negociere din partea şefului statului pentru că avem de a face cu un acord 
internaţional. În 2013 guvernul USL a aprobat un buget bazat pe noi taxe şi impozite fără nici un studiu de impact. 
“Am avut un număr mare de taxe şi impozite şi totuşi încasările statului au scăzut cu 10 miliarde de lei în 2013. 
Acest lucru a condus la o situaţie paradoxală – avem creştere economică de peste două procente dar rectificări 
bugetare în minus şi mai puţine locuri de muncă. FMI a fost de acord şi cu bugetul pe 2014 fără niciun studiu de 
impact pe taxa de construcţii speciale. Iar azi avem miniştri, precum cel al agriculturii care realizează că agricultorii 
nu vor putea plăti aceste taxe. În plus, nici nu se pune problema eliminării taxei de şapte eurocenţi cu care PDL nu 
este de acord. 

 
     Preşedintele PDL Vasile Blaga a transmis delegaţiei FMI, BM şi CE că Guvernul Ponta nu a făcut nimic în ce 
priveşte managementul companiilor de stat. “Ba chiar avem un preşedinte al ASF care cu venituri mai mari decât 
trezorierul SUA şi de patru ori mai mari decât omologul polonez. Europarlamentarul PDL Theodor Stolojan a 
declarat la rândul său că “din discuţiile cu FMI, BM şi CE nu a rezultat clar care este strategia care poate accelera 
creşterea economică din România”. “În nici un caz această strategie nu poate fi bazată pe multiplicarea impozitelor şi 
taxelor. Iar impozitul nou pe construcţii speciale afectează agricultura, una din puţinele şanse ale României de a se 
dezvolta, şi sectorul energetic care are nevoie de investiţii masive. FMI ne-a spus azi că un astfel de impozit există în 
SUA, Marea Britanie şi Polonia. România nu se poate compara însă cu niciuna dintre aceste ţări dezvoltate. Noi 
avem nevoie de investiţii masive în infrastructură. 

  
        Lovind sistematic în statul de drept, în justiţie, în instituţiile statului, încrederea în România este distrusă prin 
acţiunile Guvernului Ponta. Guvernul Ponta nu îşi poate acoperi incompetenţa şi lipsa de voinţă politică în a sprijini 
mediul de afaceri şi statul de drept. Dezvoltarea economică, creşterea naturală a mediului de afaceri, nu poate fi 
stimulată în absenţa unor politici economice. Domnul Ponta si guvernul USL sunt total rupţi de realitate şi trăiesc 
într-o altă lume. 

 
 În România oamenii o duc din ce în ce mai greu, sunt din ce  agresaţi de taxe, de birocraţie, de  corupţie, de 

interesele baronilor locali. Îndeplinirea unor parametri macroeconomici nu va rezolva tensiunea din societatea 
românească indusă de contradicţia dintre interesele cetăţenilor şi interesele baronilor locali din guvernul condus  de 
premierul Victor Ponta. 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
Uniunea sărăciei 

 
NU trece zi fără ca incompetenţa guvernanţilor Uniunii Social-Liberale să nu lase urme adânci în scăderea 

nivelului de trai al cetăţenilor, în ceea ce inseamnă dezvoltarea României, în lipsa responsabilităţii unor amatori ai 
emisiunilor televizate şi ai jocurilor de iarnă, în timp de situaţii de urgenţă. Am putut observa cu uşurinţă o Românie 
cu 2 viteze, o Românie divizată între conduşi şi conducători, între care există un zid depăşit doar la momentul 
alegerilor, o Românie în care cetăţenii de rând îngheaţă şi asteaptă ca reprezentanţii autorităţii publice centrale şi 
locale să-şi facă datoria, şi guvernanţii, în frunte cu domnul cu fes, Victor Viorel Ponta, grăbit să ajungă la un meci, 
prea ocupaţi cu propriile pasiuni pentru a da curs rezolvarii problemelor cetăţenilor, celor care, prin votul lor, le-au 
oferit legitimitate. 

Are nevoie România de un guvern prea ocupat cu problemele cu justiţia ale propriilor membrii? Au nevoie 
cetăţenii de un guvern care-şi acoperă propria incompetenţă şi incapacitate de a performa, impunând noi taxe şi 
impozite, îngreunând astfel traiul de zi cu zi al tuturor cetăţenilor? 

De la începutul anului 2009 până în Aprilie 2012, guvernarea PDL a reuşit să comaseze sau să elimine 237 
taxe şi impozite din 491 existente la începutul guvernării. Ce a făcut guvernarea uniunii sărăciei? A blocat acest efort 
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şi a introdus 34 taxe noi şi impozite majorate până în prezent. In fapt, guvernul sărăciei şi incompetenţei conduce 
detaşat în topul guvernelor care au adus cele mai multe schimbări legislaţiei fiscale în ultimii 10 ani. Guvernul USL a 
adus 37 de modificări asupra Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, aşadar, legislaţia fiscală a suferit, în 
medie, câte două modificări pe lună, fără consultare publică şi fără să respecte legea responsabilităţii fiscale.  

În fapt, situaţia dramatică în care se află cetăţenii dupa cei aproape 2 ani de guvernare USL este accentuată şi 
de eşecul în susţinerea IMM-urilor şi implicit, lipsa locurilor de muncă. Astfel, reducerea fondurilor alocate IMM-
urilor, lipsa creării unor programe noi de finanţare şi susţinere a dezvoltării motorului economiei, ne oferă 
perspectiva gri a situaţiei şomajului, astfel, în ultimul an numărul şomerilor crescând cu 48.000 de persoane.  

Aşadar, sărăcia „asigurată” de guvernul USL  devine încetul cu încetul o certitudine, singura reuşită a acestui 
guvern. În fapt, ce poate asigura guvernul niciunui proiect? Investiţiile publice au fost tăiate cu 10% în 2013, in timp 
ce cheltuielile de personal, cu bunurile şi serviciile au crescut. Procentul acordat investiţiilor a ajuns la cel mai mic 
din ultimii ani, de 5,1% din PIB, programele majore de  investiţii naţionale au fost ratate, bugetele alocate pilonilor 
de dezvoltare a unei societăţii educate şi sănătoase au fost reduse. Intr-adevăr, fondurile europene s-au dovedit a fi 
anul trecut o sursă importantă de creştere economică. Dar acesta este rezultatul contractelor semnate în anii 2010-
2011. In fapt, ochiul critic, obiectiv, care a punctat incapacitatea acestui guvern în ceea ce priveşte absorbţia 
fondurilor europene a fost chiar Comisia Europeană. Astfel, acordul de parteneriat trimis Comisiei de către Guvernul 
Ponta în luna Octombrie a anului trecut a fost aspru criticat pentru lipsa de viziune, pentru incoerenţa stabilirii 
obiectivelor şi indicatorilor. In fapt, acesta este starea de fapt care caracterizează această guvernare: iresponsabilitate, 
lipsă de viziune, incoerenţă, aroganţă, dezinteres pentru interesul naţional, pentru dezvoltarea unei Românii puternice 
care să genereze o creştere economică, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai şi recuperării decalajului de 
dezvoltare faţă de ţările membre ale Uniunii Europene. 

Dar pentru a depăşi problema sărăciei care domneşte in casele cetăţenilor, avem nevoie să eliminăm factorul 
determinant, cel care a generat-o şi a susţinut-o de fiecare dată cand a ajuns la guvernare. Avem nevoie de oameni 
puternici, responsabili, dornici să-şi asume şi să ducă la bună îndeplinire proiecte importante pentru dezvoltarea 
acestei ţări, şi nu de oameni dornici să se ghideze după ”aparenţele” din peşteră, în ignoranţă şi sărăcie.  Pentru că 
oricât de mult ne dorim să asociem un proiect important, început şi susţinut de către guvernanţii care astăzi conduc 
România, de  numele acestora, eşecul este garantat.  În fapt, singurul proiect care se dovedeşte viabil în cazul 
guvernării USL este proiectul sărăciei. 

 
Deputat 

Ioan Oltean 
 

*** 

 
Zece soluţii PDL pentru dezvoltarea economică şi crearea de noi locuri de muncă în România 

       
 Stimaţi colegi, 
  Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă vorbi de incapacitatea Guvernului de a performa. Guvernul 
Ponta se poate „lauda” cu creşterea cheltuielilor la bunuri şi servicii, înregistrându-se o depăşire de 1,3 miliarde lei, 
deşi USL, atunci când a fost în opoziţie, cerea Guvernului Boc să reducă cheltuielile cu bunurile şi serviciile cu 50%.  
O altă ţintă bugetară ratată de Guvernul Ponta este ponderea veniturilor în PIB, care a fost de 32%  faţă de 33,6% 
prevăzută în bugetul pe 2013. Comparativ cu 2012 şi 2011, ponderea veniturilor în PIB în 2013 a fost mai mică cu 
0,9% respectiv 0,7%. Este foarte clar că modelul brevetat de Guvernul Ponta care se aplică şi în 2014 şi anume 
majorarea de impozite şi taxe şi tăierea cheltuielilor cu investiţiile este falimentar pentru mediul de afaceri şi 
cetăţeanul român. 
 Politica fiscală dusă până în prezent de actuala guvernare nu generează o creştere economică care să ajute 
România să recupereze într-un interval rezonabil de timp decalajul de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană. 
 De ceea, Partidul Democrat Liberal, acum la început de an, a venit şi a prezentat atât în faţa reprezentanţilor 
Fondului Monetar Internaţional, cât şi a cetăţenilor, zece soluţii viabile pentru dezvoltarea economică a României şi, 
mai ales, pentru crearea de noi locuri de muncă: 
1. Renunţarea la creşterea impozitelor, la introducerea de noi taxe şi anularea taxei de 7 eurocenţi pe litrul de 
carburant. 
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2. Continuarea efortului de reducere a taxelor şi tarifelor parafiscale început în timpul guvernării PDL. 
3. Stimularea investiţiilor private prin reducerea contribuţiilor sociale cu 5 puncte procentuale la angajator şi 
scutirea de la impozit a profitului reinvestit. 
4. Alocarea de fonduri pentru susţinerea IMM-urilor şi pentru crearea de locuri de muncă şi înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Întreprinzătorului (ANPI). 
5. Renunţarea la tăierea surselor de finanţare pentru investiţii publice în infrastructură, sănătate, educaţie şi 
agricultură în favoarea cheltuielilor pro-electorale. 
6. O nouă lege a insolvenţei.  
7. Creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici şi eliminarea oricăror criterii       politice în cheltuirea 
acestora.  
8. Accelerarea absorbţiei fondurilor europene. 
9. Accelerarea reformei în sistemul sanitar.  
10. Profesionalizarea practicilor de management în companiile de stat şi suspendarea calendarului de liberalizare a 
preţurilor la gazele naturale.  

Guvernarea PDL a reuşit, de la începutul anului 2009 până în aprilie 2012 înjumătăţirea numărului de taxe şi 
tarife: 237 taxe şi tarife au fost comasate sau eliminate, din 491 existente la începutul guvernării. În schimb, USL a 
blocat acest efort şi a introdus 34 de taxe noi şi impozite majorate până în prezent.   

Astăzi, mediul de afaceri reclamă nivelul ridicat al fiscalităţii, conform sondajului BNR din perioada aprilie – 
septembrie 2013. Tot astăzi,  încasările statului au scăzut cu 10 miliarde lei în anul 2013. Per ansamblu, în anul 2013, 
avem o situaţie paradoxală:  avem creştere economică de peste două procente, dar rectificări bugetare în minus şi mai 
puţine locuri de muncă. 

Stimaţi colegi, 
Dezvoltarea economică a unei ţări, creşterea naturală a mediului de afaceri nu poate fi stimulată în absenţa 

unor politici economice. Oamenii o duc din ce în ce mai greu, agresaţi de taxe, de corupţia birocratică şi de interesele 
baronilor locali. 
  Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
     Ştefan - Bucur Stoica 
 

*** 
 

Tentativa USL de a distruge STS ca serviciu cheie în sistemul de siguranţă naţională 
 
 
Stimaţi colegi, 
Vin astăzi în faţa dumneavoastră cu un apel la responsabilitate, la înţelegerea menirii noastre ca aleşi ai cetăţenilor în 
Parlamentul României. Tânăra democraţie românească a trăit nenumărate momente când disputele politice riscau să îi 
afecteze consolidarea sau când animozităţile interpersonale riscau să afecteze bunul mers al instituţiilor. Cu toate 
acestea, niciodată după 1990 o putere politică nu a avut curajul şi iresponsabilitatea să îşi folosească majoritatea 
parlamentară pentru a deturna funcţionarea corectă a sistemului de siguranţă naţională şi relaţiile cu partenerii noştri 
din Alianţa Nord-Atlantică, NATO. Dacă un asemenea derapaj urma să aibă loc la un moment dat, atunci demersul 
nu putea veni decât de la USL, o putere politică anti-europeană şi care a demonstrat deja un dispreţ total faţă de 
normele democratice în încercarea de a-şi subordona politic instiuţiile statului de drept. 
În această cheie trebuie citită propunerea legislativă a 153 de parlamentari USL prin care o instituţie autonomă cheie 
a sistemului de siguranţă naţională este ameninţată de contaminarea politică de către actuala putere politică. Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale, căci despre el este vorba, este instituţia care asigură comunicaţiile securizate între 
instituţiile statului, fiind în acelaşi timp gestionarul sistemului de urgenţă 112. STS este un serviciu autonom, care nu 
a răspuns ingerinţelor politice ale actualei puteri USL şi prin urmare se încearcă acum decapitarea lui şi punerea sub 
control politic. Tot acest demers iraţional, care riscă să arunce în aer aranajamentele de securitate ale României, este 
impregnat doar de resentimentele şi ura USL faţă de o instituţie care a înţeles să acţioneze autonom şi care nu a dorit 
să participe la asaltul USL asupra instituţiilor statului de drept. Evident, nu este întâmplător că acest demers este 
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iniţiat pe repede înainte chiar în debutul anului electoral 2014, puterea USL-istă crezând că punerea sub control a 
STS le va uşura probabil operaţiunile mai puţin ortodoxe în organizarea alegerilor. Ştim foarte bine toate încercările 
făcute din 2009 încoace de liderii USL pentru a schimba actuala conducere a STS, semn că acest atac la integritatea 
STS este unul premeditat şi politic. 
Nu îi suspectez pe toţi semnatarii acestei propuneri legislative de necunoaşterea rolului vital pe care STS îl joacă în 
sistemul de siguranţă naţională. Este ca şi altădată un demers eminemente politic, o comandă politică venită de la 
Guvern şi de  la liderii USL, parlamentarii puterii urmând a fi folosiţi drept cozi de topor. Ca şi atunci când mânjeşte 
puterea cu iniţiative împotriva statului de drept, guvernul Ponta face şi de această dată treaba murdară cu mâinile 
parlamentarilor, aşa încât atunci când va fi nevoit să dea explicaţii partenerilor noştri din NATO şi din UE, sau 
societăţii civile şi presei independente să poată arunca vina pe altcineva.  
Stimaţi colegi, 
 
Este de ajuns să citiţi expunerea de motive la această propunere legislativă pentru a realiza scopul politic şi 
discreţionar al demersului. Se invocă eşecul intervenţiilor instituţiilor statului în accidentul aviatic din munţii 
Apuseni, în condiţiile în care inclusiv raportul vicepremierului Oprea atestă faptul că STS nu a avut o responsabilitate 
în acest eşec. Este doar un pretext ieftin folosit de guvernul Ponta pentru a aplica un principiu extrem de periculos 
pentru o democraţie: dacă nu poţi stăpâni o instiuţie, distruge-o! Acesta este scopul acestei propuneri legislative, 
distrugerea STS ca instituţie parte a sistemului de siguranţă naţională, aşa cum este el consacrat şi consolidat în 
relaţia cu partenerii din NATO! 
Revin la apelul la responsabilitate.  
Stimaţi colegi, semnatari sau nu ai acestei propuneri legislative, 
Gândiţi-vă foarte bine înainte de a vă da girul pe acest proiect legislativ. Gândiţi-vă la miza supremă  a acţiunilor 
noastre politice, să lăsăm România să fie un stat de drept care îşi respectă angajamentele în faţa NATO şi UE. Uitaţi 
de mizele mici, de calculele politice meschine, de interese nelegitime de moment. Nu intraţi în hora unor abuzuri pe 
care guvernul Ponta le pune în scenă de aproape 2 ani de zile. Votaţi împotriva acestei propuneri legislative care 
îndepărtează România de Occidentul democratic şi veţi avea conştiinţa împăcată că aţi pus interesul ţării mai presus 
de interesele politice conjuncturale! 
 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Locuri de muncă noi pentru clientela USL 
 
Stimaţi colegi, 
În curând se împlinesc doi ani de când USL guvernează România. Cel puţin din punctul de vedere al politicii de 
ocupare, rezultatele acestei perioade sunt dezastruoase: cifrele INS atestă fără echivoc că în loc de cele 1 milion de 
locuri de muncă promise cu năduf în campania electorală, guvernul Ponta a reuşit „performanţa” să creeze încă 71 de 
mii de noi şomeri. În toată această perioadă nu a existat nicio preocupare pentru a crea noi locuri de muncă, altele 
decât cele pentru clientela USL, aşa cum s-a demonstrat şi prin măsura declarată neconstituţională prin care guvernul 
disponibiliza 3000 de oameni din administraţie pentru a angaja alţi 1000 cu carnet de partid uselist. Propaganda USL 
însă nu a încetat niciun moment în toată această perioadă în a intoxica opinia publică cu tot felul de fumigene fardate 
în promisiuni de stimulare a creării locurilor de muncă. În această cheie trebuie citite şi noile anunţuri 
guvernamentale după ultima evaluare a FMI. Astfel, actuala guvernare anunţa săptămâna trecută  că “avem acordul 
partenerilor internaţionali pentru două măsuri cu impact important în economie”. 
Cea de a II-a doua măsură prezentată se adresează companiilor private,  fiind o schemă de ajutor de stat pentru 
companiile care creează minimum 20 de locuri de muncă. “Pentru acestea, statul va plăti jumătate din valoarea totală 
a cheltuielii salariale, deci nu este vorba aici doar de o scădere a impozitului sau a contribuţiilor sociale, este vorba de 
jumătate din cheltuiala salarială din tot ceea ce, în limbajul comun spunem ”salariul pe care angajatorul îl plăteşte 
privat” – ne-a specificat premierul.  
Stimaţi colegi, 
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Este vorba de o nouă măsură propagandistică, fără niciun studiu de impact în spate, fără calcule economice aferente 
şi cu un vădit substrat electoralist. Ni s-a specificat în declaraţiile de presă că totul se va aplica începând cu iulie 
2014, fiind deci un bun prilej de a folosi această aşa zisă facilitate pentru a face campanie. În acest sens domnul 
ministru Voinea a specificat clar faptul că există un buget fix alocat, că “normele metodologice vor fi publicate în 
luna aprilie, astfel încât să se poată face pre-înscrieri, deci firmele deja să poată intra în program şi, de la 1 iulie, să se 
poată analiza dosare, să se facă plăţi.” 
În lipsa oricăror detalii economice care să fundamenteze o asemenea măsură, am aflat de la onor ministrul Bugetului 
doar că sumele suportate de guvern vor fi plafonate astfel încât numărul firmelor beneficiare să nu depăşească 1 000 
pe an, iar numărul locurilor de muncă nou create să nu depăşească 20 000. Cu alte cuvinte, fără alte criterii, avem 
toată îndreptăţirea să credem că aceste facilităţi vor fi acordate politic, beneficiare urmând a fi firmele prietene ale 
USL şi clientela sa politică. Atunci când acorzi aceste facilităţi fără fundamente economice, doar pe baza criteriului 
„primul venit, primul servit” şi permiţând unor firme să disponibilizeze în prealabil angajaţi pe care ulterior să îi 
angajeze în baza acestei scheme, este evident că urmăreşti să fraudezi principiul liberei competiţii prin 
subvenţionarea firmelor „de casă”. În mod cert, aşa cum arată acum, această măsură nu va crea locuri de muncă pe 
termen mediu şi lung decât pentru clientela USL.  
Stimaţi colegi, 
Ceea ce constat eu după vizita delegaţiei FMI la noi în ţară este că Guvernul USL operează măsuri populiste în an 
electoral. Aceste măsuri au scopul de a  acoperi incompetenţa şi lipsa de voinţă politică a USL pentru sprijinirea 
mediului de afaceri şi a statului de drept, şi în niciun caz de a crea noi locuri de muncă.  
Vă mulţumesc! 
 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

România, pe tabla de şah a lui Antonescu şi Ponta! 
 
 

Asistăm, în aceste zile, la o luptă în care se reglează raporturile de forţe între PSD şi PNL. Mişcările politice 
surprinzătoare ale lui Crin Antonescu, pe când Ponta mergea în Rusia, să ia lumină de la Putin, i-au pus pe pesedişti 
într-o ipostază delicată. 
Era de aşteptat, după replicile înţepătoare de la sfârşitul anului 2013, ca relaţiile dintre PSD şi PNL să se degradeze 
permanent, iar cei doi aşa-zişi aliaţi să încerce să câştige teren, în perspectiva anului electoral 2014. 

Este pentru a doua oară când Iohannis este scos de Antonescu, ca monedă câştigătoare, în prim-planul vieţii 
politice. Acest lucru trebuie înţeles însă într-o cheie simplă: miniştrii PNL din guvern făceau parte, deja, din sfera de 
influenţă a lui Ponta, Crin Antonescu pierzând permanent, într-o poziţie în care nu era nici la putere, nici în opoziţie. 

În cei aproape 2 ani de guvernare USL, nu am văzut nicio măsură liberală în economie, PSD reuşind să-şi 
impună permanent viziunea haotică şi neperformantă. 
De asemenea, Ministerul de Interne, care este unul esenţial în organizarea alegerilor, avea nevoie de o mână forte, 
numai că o aripă din PNL şi Crin Antonescu vor mai mult: să contrapună puterii lui Dragnea şi Oprea un om cu 
imagine de forţă, lucru de care Chiţoiu nu a fost capabil. 

Iohannis este, deci, varianta în care PNL recuperează terenul pierdut, este o variantă de imagine, şi mai puţin 
funcţională şi, în acelaşi timp, o variantă riscantă, pentru că el a anunţat că va renunţa la funcţia de primar al Sibiului, 
pentru un proiect cu puţine şanse de reuşită. 

Avem, iată, un tablou în care primează jocul politic de la televizor şi mai puţin interesul oamenilor. PSD şi 
PNL trebuie să plătească împreună pentru că au aruncat România într-un dezastru economic, prin cele peste 30 de 
taxe noi, prin lipsa de măsuri economice şi prin înmulţirea permanentă a numărului de şomeri. Iohannis nu va reuşi, 
cu experienţa sa din administraţie, să conducă eficient un minister cum este cel al Internelor. De aceea,  îşi riscă, pe o 
carte necâştigătoare, imaginea, dar şi reputaţia de om cu principii. 

Prin urmare, se pune din nou în joc România, pe orgolii politice! Şah mat! 
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Deputat 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
De ce doreşte dl Ponta să-şi subordoneze STS? 

 
 

Încercarea lui Victor Ponta de a trece STS în subordinea Ministerului de Interne este un nou atac la adresa 
statului de drept, cu care USL ne-a obişnuit de când este la guvernare. Dl Ponta, care ia lecţii de la Putin despre cum 
se conduce o ţară, şi-a propus să ne îndepărteze, prin tot ceea ce spune şi ce face, de drumul euroatlantic pe care ne-
am înscris în ultimii 10 ani, dinamitându-ne orice şansă de a ne revendica locul pe care-l merităm în raport cu aliaţii 
noştri externi. 

În loc să-şi prezinte demisia, din respect faţă de oamenii care şi-au pierdut viaţa în Apuseni în timp ce el 
chefuia, Ponta a venit cu un subiect politic menit să fractureze sistemul de apărare al ţării: subordonarea Sistemului 
de Telecomunicaţii Speciale Ministerului de Interne. Care este însă miza? STS este instituţia care asigură 
transmiterea secretizată a proceselor verbale de la secţiile de votare. Subordonarea sa politică nu înseamnă altceva 
decât accesul la datele pentru care Dragnea este trimis în judecată de procurori, ca urmare a imensei fraude electorale 
de la referendumul pentru demiterea preşedintelui, în 2012.  

Profitând, astfel, de tragedia unui întreg popor, premierul Ponta doreşte să-şi satisfacă una dintre cele mai 
mari dorinţe politice, şi anume înfrângerea mişelească a voinţei suverane a poporului, prin mijloace necinstite! 

Toate aceste măsuri aparent haotice pot fi descifrate simplu: liderii USL sunt disperaţi că vor pierde ciolanul 
puterii. La acest moment, nemulţumirea populară zvâcneşte în toate mediile sociale şi economice, oamenii înţelegând 
că au fost minţiţi şi manipulaţi. Puterii supradimensionate din Parlament i se opune, încet şi sigur, presiunea străzii. 
Ponta şi Antonescu s-au erodat politic mai repede decât s-au aşteptat şi atunci îşi dau mâna în sacrificarea instituţiilor 
statului, pe altarul interesului politic. 

Stânga socialistă nu şi-a propus niciodată ca  România să crească, să se dezvolte, să ofere oamenilor şansa să 
trăiască mai bine. De aceea, instituţiile independente ale statului, care au învăţat să funcţioneze pe propriile picioare, 
sunt o piedică în calea ambiţiilor celor aflaţi astăzi la putere. 

Românii şi-au câştigat însă dreptul de a trăi într-un stat democratic, dreptul de a fi respectaţi şi ascultaţi, iar 
orice tendinţă de a ne întoarce în istorie nu poate fi decât scânteia care aprinde flacăra. Flacăra demnităţii şi a 
libertăţii!  

Deputat 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
Ponta TV a deszăpezit România în direct 

 
Stimaţi colegi,  
După eşecul de proporţii al intervenţiei în accidentul aviatic din Munţii Apuseni, USL a făcut încă o dată dovada 
faptului că guvernarea se face la televizor, inclusiv în cazul situaţiilor de viaţă şi de moarte. 
Timp de o săptămână, în perioada 23-30 ianuarie 2014, Ponta TV şi-a propus să înregistreze cele mai bune cifre de 
audienţă prin introducerea în grila de programe a transmisiunilor live de la Palatul Victoria, în timp ce sud-estul 
României era îngropat în zăpadă, oamenii îngheţau sub troiene, iar drumurile erau blocate. 
9 comandamente de iarnă în direct timp de 7 zile. Acesta este de fapt bilanţul deszăpezirii pentru Guvernul USL în 
iarna anului 2014. O iarnă care, deşi anunţată din timp de ANM, a luat autorităţile pe nepregătite, care a ţinut şapte 
zile şi pentru care aşteptăm nota de plată de la firmele care au semnat contractele chiar când era anunţat codul 
portocaliu.  
 
Stimaţi colegi, 
În 2012, după cea mai grea iarnă din ultimii 50 de ani, două soluţii fuseseră identificate pentru a fi mai bine pregătiţi: 
achiziţia prin fonduri europene de utilaje de deszăpezire în regie proprie pentru reţelele de transport europene: rutiere, 
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feroviare şi navale şi contracte multi-anuale cu condiţii mult mai stricte pentru firmele care efectuează deszăpezirea. 
În urma discuţiilor cu oficialii Comisiei Europene din februarie şi martie 2012 a rezultat că vor putea fi finanţate 
utilaje care să acţioneze pe reţele europene de drumuri şi pe căile ferate, precum şi pe căile navigabile. Au trecut 
aproape 2 ani de la obţinerea acordului instituţiilor europene şi autorităţile încă încheie contracte de întreţinere a 
drumurilor pe timp de iarnă cu firmele baronilor locali USL. Proiectul de achiziţionare a utilajelor de deszăpezire din 
fonduri europene, lăsat la roşu de PDL, a fost dat uitării şi îngropat, aşa cum a fost şi România îngropată în zăpadă 
timp de o săptămână. 
În schimb, contractele de întreţinere au fost tărăgănate de USL în 2012 şi 2013, preferând varianta încheierii unor 
contracte pe ultima sută de metri, motivate de venirea intempestivă a iernii în luna ianuarie. Deşi în noiembrie anul 
trecut domnul Şova se fălea cu 96% acoperit de contracte semnate în urma licitaţiilor, excepţie făcând un grup de 
DN-uri în Bacău şi trei drumuri în Focşani, CNADNR a încheiat în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014 
contracte în valoare de aproape 100 de milioane de lei prin proceduri netransparente, de negociere fără publicare, 
motivând urgenţa situaţiei. 
Astfel, în prag de Crăciun, pe 18 şi 24 decembrie, CNADNR semnează contracte de întreţinere pe timp de iarnă în 
valoare de 43 de milioane de lei. Mergând mai departe, pe 9 şi 10 ianuarie secţiile de drumuri naţionale Bucureşti 
Nord, Sud, precum şi Ploieşti semnează contracte în valoare de 45 de milioane de lei pentru mai multe drumuri 
naţionale, autostrăzile A3 şi A2. Toate contractele sunt prin negociere fără anunţ de participare, căci iarna este o 
situaţie excepţională şi neprevăzută pentru guvernarea USL. Câştigătorii acestor contracte merită şi ei un capitol 
aparte, având în vedere că alături de firme apropiate de greii USL, precum Cătălin Voicu, Marian Oprişan sau Liviu 
Dragnea, găsim şi situaţii hilare cu firme conduse de fotomodele.  
Pe 23 şi 24 ianuarie, când deja fusese anunţat codul portocaliu, ca urmare a „situaţiei de extremă urgenţă survenită în 
urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă”, CNADNR semnează 42 de contracte 
pentru închiriere de utilaje, materiale şi echipamente, prin negociere fără anunţ de participare, în valoare de peste 10 
milioane de lei. Era greu de prevăzut că o să ningă şi o să viscolească în ianuarie! Din cele 42 de contracte nu mai 
puţin de 15, cu o valoare totală de 5 milioane de lei, revin firmei Agro Bratu Zoo Com SRL, care are ca obiect 
principal de activitate cultivarea cerealelor! 
În schimb, premierul Ponta declara pe 29 ianuarie, probabil după o energizantă partidă de baschet, la o emisiune 
televizată, căci doar aşa se poate guverna în USL, că ”firmele de deszăpezire au contracte încheiate de anul trecut. Nu 
s-a încheiat şi nu se încheie niciun contract acum”.  
Haosul organizat privind contractele de la CNADNR a fost completat de cel de la nivel judeţean, unde aceleaşi firme 
apropiate de baronii USL au câştigat contracte urmând aceeaşi reţetă de succes a negocierii fără publicare. 
Rezultatele contractelor încheiate fără licitaţie cu firme ale clientelei USL s-au văzut în cele 6 zile în care România a 
fost sub cod portocaliu şi cod roşu.  
La toată această tevatură se adaugă incompetenţa şi indiferenţa guvernanţilor. Premierul era preocupat să îşi menţină 
condiţia fizică în timp ce oamenii erau îngropaţi cu tot cu case în zăpadă. Să nu uităm că marele absent de la primele 
zile de audienţă în prime-time a fost domnul Şova, care am înţeles ulterior că a fost ocupat cu cântărirea zăpezii 
adunate de pe drumuri. Să nu uităm nici de consilierul domnului Neaga, care a întâmpinat oarece dificultăţi în 
pronunţarea cuvintelor într-o intervenţie televizată în timp ce încerca să explice eforturile celor de la CNADNR. În 
schimb, am apreciat cu toţii, bineînţeles, înclinaţiile doamnei ministru al transporturilor, Ramona Mănescu, spre citit, 
dar ar fi fost bine dacă ar fi verificat şi personal ce se apuca să citească. Poate că aşa cei blocaţi în trenuri chiar ar fi 
primit ceai cald, aşa cum le-a promis doamna ministru. În judeţele care au fost sub avertizări de cod roşu sau 
portocaliu, situaţia a atins cotele ridicolului. Am avut un prefect care ştia că sunt „vreo cinci” localităţi izolate, dar 
era prea mult să ştie care anume. În Republica Mazăre primarul a găsit cea mai bună soluţie – aceea de a aştepta 
primăvara, ca să topească zăpada. Şi am mai avut şi un judeţ care fost doar 3 zile sub cod portocaliu, dar în care un 
sat mai era încă izolat pe 3 februarie. Cei aproape o mie de localnici au aşteptat să fie deszăpeziţi din 25 ianuarie. 
Primarul avea telefonul închis, iar prefectul nici nu ştia că mai are localităţi izolate. 
O situaţie care a atins cele mai înalte culmi ale dispreţului faţă de români s-a petrecut în Brăila, acolo unde, conform 
spuselor domnului Şova, am avut „cel mai roşu cod” din toată ţara. Preşedintele Consiliului Judeţean şi-a petrecut 
codul portocaliu şi cel roşu la schi în Austria, în timp ce Brăila era o veritabilă pârtie de la un capăt la celălalt. Zeci 
de mii de brăileni erau izolaţi, însuşi prefectul a rămas două zile înzăpezit, iar jupânul de Brăila făcea glume 
pretinzând că s-a ascuns în piviniţă pentru a vedea cum merge deszăpezirea. În acelaşi timp, primarul muncipiului 
Brăila susţinea, probabil tot ironic, că ”utilajele de deszăpezire nu se văd din cauza viscolului”. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2014 săptămâna  10 – 14 februarie 
2014   

 

115

Bunea Stancu s-a întors totuşi când a fost vizitat judeţul de mai-marii de la Bucureşti, în cazul de faţă ministrul Duşa, 
prilej cu care a reamintit unei ţări întregi care este puterea baronilor locali în USL: pot să înjure şi să ameninţe pe 
oricine nu le este pe plac, ziariştii în acest caz, sub privirile îngăduitoare ale şefilor formali. Nici până acum baronul 
Bunea Stancu nu şi-a cerut scuze. ”Nu m-a certat conducerea partidului, nici colegii. Multă lume e de principiu că 
trebuia să îmi cer scuze. Eu am spus că a fost un moment nefericit. Nici nu regret, nici nu îmi pare bine de ceea ce s-a 
întâmplat. Sigur că a fost un incident care n-a fost benefic pentru mine ca persoană, dar nu mă mai pot schimba 
acum”, declară senin cel care a reuşit să izoleze judeţul Brăila nu doar la nivel simbolic, ci şi practic.  
 
Stimaţi colegi, 
 
Cam aşa arată gestionarea unei situaţii de urgenţă de Guvernul Ponta, care a ajuns să pună în pericol integritatea şi 
siguranţa fizică ale cetăţenilor. Viaţa şi sănătatea românilor ajung la cheremul câtorva factori de decizie, care 
acţionează doar după bunul lor plac, într-un total dispreţ, în timp ce jocurile politicianiste îşi urmează cursul.  
 
Iarna 2012 a fost pentru guvernarea PDL o încercare grea, din care am tras învăţăminte şi am venit cu soluţii. Spre 
deosebire însă de 2012, când codul portocaliu a fost anunţat abia la ora la care viscolul şi ninsoarea începeau, în 2014 
ANM a anunţat înrăutăţirea condiţiilor meteo din 23 ianuarie, dovadă că am avut atunci şi primul comandament live, 
menit să ascundă faptul că firmele care trebuiau să facă deszăpezirea nu aveau utilajele şi dotările necesare. Este 
motivul pentru care Grupul Parlamentar al Partidului Democrat Liberal nu poate lăsa nesancţionată public bătaia de 
joc şi indiferenţa cu care Guvernul Ponta tratează românii în chestiuni de viaţă şi de moarte. De aceea, prin moţiunea 
pe care o depunem, vrem să tragem un semnal de alarmă şi să le reamintim celor de la guvernare că deszăpezirea nu 
este o afacere de partid şi nici un talk show în prime-time, ci o problemă de siguranţă a cetăţenilor. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
  

Din ciclul USL adoptă doar legi cu dedicaţie! 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 
Vreau să vă supun atenţiei un caz cât se poate de concret care priveşte o încercare de manipulare a 

Parlamentului României în favoarea unor oameni influenţi ai momentului. 
A fost elaborat şi depus în Parlament un proiect de lege care prevede transferarea Staţiunii de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, din subordinea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice şi din domeniul public al statului în cel al Consiliului Judeţean Botoşani.  

Acest proiect de act normativ ascunde de fapt interesul unui grup restrâns de a acapara patrimoniul staţiunii, 
care este compus din aproape 1200 de hectare de teren agricol şi păşuni de cea mai  bună calitate, o infrastructură de 
cercetare, birouri şi un sector de producţie organizat în ferme zootehnice şi vegetale. Este vorba despre o adevărată 
avere gata să încapă pe mâinile unor băieţi deştepţi. 

Şi, ca să vă lămuresc cam cât de multă cercetare vor să facă pe viitor respectivii, vă spun că, după ce şi-au 
impus deja controlul asupra managementul staţiunii, au renunţat la proiectele de cercetare, au concediat cercetătorii 
(ne permitem luxul să avem cercetători şomeri) şi au triplat datoriile unităţii.  

Avem aşadar cel mai concret exemplu de lege cu dedicaţie, o manevră similară cu cea de la Brăila. Este un 
caz care, mai devreme sau mai târziu, va ajunge cel mai probabil în vizorul organelor de anchetă.  

Staţiumea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi a fost înfiinţată în anul 
1909, din Ordinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor Statului şi este singura unitate din ţară şi din Europa care 
are ca obiect de activitate cercetarea rasei de ovine karakul. 

Domnilor deputaţi, 
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Din motivele expuse mai sus vă rog să analizaţi cu atenţie atunci când respectivul proiect de lege va ajunge 
pe masa dumneavoastră de lucru şi să vă exprimaţi votul cu responsabilitate şi în cunoştinţă de cauză. 

Cu stimă, 
 

Deputat 
Cristian Constantin Roman 

 
*** 

 
S.O.S Patrimoniul cultural al României 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
 Un regretabil şi greu de imaginat atentat cultural asupra Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava m-a 
făcut să conştientizez marele pericol în care se află toate celelalte peste 50 de astfel de aşezăminte culturale în toată 
România. Lipsa de dialog sau, mai bine zis, „dialogul surzilor” dintre Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale 
Sindicatelor din România (ANCCSR) şi administraţiile locale a condus la situaţii inacceptabile, ca cea de la Suceava.  
 
 Opera arhitecturală a unuia dintre reprezentanţii modernismului în arhitectură (curentul 
denumit functionalism liric, sau popular baroc) arhitectul Nicolae Proumbescu, Casa de Cultură de la Suceava 
trebuie, fără îndoială, să intre în patrimoniul naţional. Aceasta se înscrie în galeria simbolurilor culturale de inspiraţie 
populară, proiectate şi construite sub atenta supraveghere a lui Nicolae Porumbescu şi a soţiei sale, Maria 
Porumbescu, în anii ’70, şi în alte oraşe din ţară:  Bucureşti, Satu Mare, Baia Mare, Botoşani, Iaşi, Hunedoara. Nu 
putem vorbi despre această construcţie fără să îi cunoaştem istoria şi rolul ei în definirea unul concept arhitectural 
izvorât din încăpăţânarea unui “creator fecund, talentat şi inteligent” care a creat, prin Casa de Cultură din Suceava, 
“o pagină fermecătoare în cartea culturii româneşti”. 
 
 Fără mijloace de autosusţinere şi întreţinere, Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava, la fel ca multe altele 
din întreaga ţară, a devenit ţinta întreprinzătorilor pragmatici, fără simţul conservării simbolurilor sau al cultivării 
autenticului, fără scrupule când s-a ivit oportunitatea de a distruge operele înaintaţilor prin diverse amenajări. Astfel 
că, în aceste edificii destinate, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Casei de Cultură a 
Sindicatelor, “ridicării nivelului de cultură al diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstă ale populaţiei”, se 
fac amenajări cu „iz de bani” care distrug arhitectura originală  pentru a lăsa loc unor baruri ai căror clienţi nu au 
nimic în comun cu actul cultural din interiorul sălilor de spectacol. 
  
 După cum probabil cunoaşteţi, după 1989, Casele de Cultură a Sindicatelor au trecut în administrarea 
Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR), organism constituit din cele 
patru mari confederaţii sindicale, respectiv Frăţia, Cartel Alfa, CNSDR şi Blocul Naţional Sindical. Astfel că, un 
eventual proces de clasare a imobilelor în cauză ca monumente nu poate fi demarat fără acceptul ANCCSR. La 
Suceava de exemplu, şi nu doar acolo, proprietarul nu doreşte clasarea. S-a încercat şi o preluare la nivel naţional a 
Caselor de cultură la primării încă din 2004 printr-o Hotărâre de Guvern, însă nu a existat niciodată o bază legală 
solidă. 
 
 Consider că este de datoria noastră să salvăm aceste edificii destinate culturii şi în acest sens trebuie să facem 
acele reglementări legislative care măcar acum, în ceasul al doisprezecelea, să oprească activităţile aparent „cu acte în 
regulă” desfăşurate de persoane fără spirit civic şi care profită de lipsa de bună-credinţă a celor în măsură să rezolve 
la nivel local situaţia edificiilor de marcă. Un nou atentat de tipul celui ceauşist, asupra satelor şi bisericilor, are loc 
acum asupra clădirilor ce trebuie să intre în patrimoniul nostru naţional. 
 

 Una din măsurile urgente care trebuie luată constă în legiferarea unui sistem de protejare a construcţiilor, 
aşezămintelor şi siturilor cu valoare culturală şi istorică, reprezentative pentru evoluţia artei şi a tehnicii construcţiilor 
din România. Aceasta este propunerea specialiştilor, a membrilor Ordinului Arhitecţilor din România, unii dintre ei 
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chiar discipoli ai arhitectului Nicolae Porumbescu. Aceştia oferă o soluţie pentru a stopa abuzurile asupra unor clădiri 
de care am uitat cu toţii de zeci de ani de zile în mod impardonabil. 
 
 Fenomenul despre care Vă vorbesc astăzi este cu atât mai grav cu cât, pe fondul actualei stări a sistemului de 
învăţământ, în ciuda progresului tehnologic, nivelul de performanţă al artei în construcţii are de suferit prin lipsa 
profesioniştilor competenţi în conservarea bunurilor culturale de acest tip (mozaicari, ipsosari, dulgheri 
supercalificaţi etc.). 
 
 Fac un apel astăzi, în faţa Dumneavoastră, Stimaţi Colegi, pentru ca atunci când prioritizăm iniţiativele 
noastre legislative, să avem în vedere şi acest aspect, al caselor de cultură, clădiri de patrimoniu. 
 

Deputat 
Sanda Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Falsa stimulare a consumului prin măsuri populiste 

 
Multiplele judecăţi de valoare ale ministrului Voinea, din păcate mult prea puţin fundamentate ştiinţific, m-au făcut 
să revăd teoriile economice referitoare la creşterea consumului, la relaţiile dintre venit şi consum. În teorie, conform 
funcţiei consumului al lui Keynes, creşterea veniturilor generează creşterea consumului, dar Keynes menţionează că 
această creştere nu este egală, consumul evoluând mai modest în comparaţie cu veniturile. 
 
Milton Friedman, care a emis ipoteza venitului permanent, a explicat comportamentul raţional al consumatorilor. În 
forma cea mai simplă această teorie susţine că o schimbare în veniturile permanente, nu in cele temporare, este 
factorul esenţial în opţiunea spre consum. 
 
Concluzia acestei teorii este că schimbările tranzitorii şi temporare în nivelul veniturilor au un mic efect în 
comportamentul de consum al subiecţilor, în timp ce schimbările în veniturile permanente pot avea o influenţă 
majoră. 
 
O exemplificare grăitoare în acest sens este şi faptul că, deşi în cursul anul 2013 a fost finalizată reîntregirea salariilor 
bugetarilor, consumul nu a crescut, ci a fost redus, fiind puternic afectat negativ de creşterea fiscalităţii. 
 
Un alt element foarte important în cadrul tezei consumului îl reprezintă înclinaţia spre consum a populaţiei care  este 
susţinută de gradul de încredere ridicat al cetăţenilor în economie. În condiţiile în care, conform oricăror sondaje pe 
care puteţi să le consultaţi, România şi economia ei se îndreaptă într-o direcţie greşită, predispoziţia spre consum este 
fundamental afectată. Este foarte greu cu măsuri paleative şi nesusţinute economic să măriţi consumul. 
 
Domnule ministru Voinea, dincolo de faptul că nu putem compara competenţa dumneavoastră cu cea a celor doi 
iluştri economişti citaţi anterior, vă sugerez să rămâneţi numai în cadrul politic în care, de altfel, aţi abordat problema 
reducerii ratelor la credite şi să nu folosiţi teoria economică pentru a justifica o măsură strict populistă în an electoral. 
 
Sper, domnule ministru, ca această mică lecţie de economie să vă readucă în rândul economiştilor lucizi şi eficienţi şi 
să abandonaţi populismul de natură politică în sfera căruia acţionaţi. 
 

Deputat 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

 
Regret că s-au întâmplat şi se întâmplă în timpul mandatului meu nenorociri  
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Parafrazez declaraţia neghioabă a fostului ministru Radu Stroe pentru a protesta public faţă de cele ce se se petrec pe 
scena politică românească în ultimele 20 de luni de când Uniunea Social Liberală guvernează România. 
De ce în mandatul meu trebuie să accept miniştri plagiatori şi incompetenţi? 
De ce în mandatul meu trebuie să accept miniştri penali şi infractori? 
De ce în mandatul meu trebuie să gândesc că Ponta şi Antonescu nu sunt “băieţi răi” dar sunt momentan nepregătiţi 
pentru a conduce România? 
De ce în mandatul meu Ponta şi Antonescu introduc taxe şi impozite noi şi multe în loc să micşoreze numărul 
acestora aşa cum au promis? 
De ce în mandatul meu trebuie să am “marţea neagră” ? 
De ce în mandatul meu guvernarea se face “cu picioare în gură”? 
De ce în mandatul meu trebuie să văd oameni murind cu zile sau spravieţuind din mila lui Dumnezeu în timp ce 
primul-ministru teleguvernează? 
De ce în mandatul meu trebuie să-l ascult şi să îl cred pe Antonescu atunci când îl compară pe Ponta cu un chelner în 
faţa listei domnului Barosso? 
De ce în mandatul meu trebuie să asist la o negociere ca la piaţă pentru împărţirea portofoliilor – dă-mi internele, ia 
vicepremierul, îţi dau internele, îmi dai vicepremierul? 
STOP! Până aici mi-a fost “mandatul”. De acum înainte trebuie ca mandatele să fie doar pentru ei,  cei vinovaţi de 
moartea Anei Ion şi a lui Adrian Iovan.  
Joaca de-a guvernarea USL dăunează grav României, dar satisface nevoile copilăreşti ale lui Ponta şi Antonescu. 
Hotărât lucru. Ce se întâmplă pe scena politică în ultimele zile nu este altceva decât un joc ieftin cu miză foarte mică 
pentru România, dar cu miză foarte mare pentru conducătorii USL. 
Închei, dar aş putea continua mult şi bine, şi ma întreb de ce în mandatul meu cei care ne conduc nu ne rerspectă? 
Răspunsul e simplu. “Singurul regret este că toate acestea se întâmplă în mandatul nostru” ar putea spune Ponta şi 
Antonescu parafrazându-l pe Radu Stroe. Nu e deloc bine, dar noi cu ce am greşit? 
 

Deputat 
Gheorghe Tinel 

 
*** 

 
 Victor Ponta a deschis robinetul măsurilor populiste! 

 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Au început derapajele economice, mult mai devreme decât anticipaseră chiar şi cei mai pesimişti analişti ai 

vieţii politice româneşti! Chiar dacă aceste derapaje au fost anticipate cu mult timp înainte, Fondului Monetar 
Internaţional sau Comisiei Europene nu le pasă. Mai mult, după ultimul raport macroeconomic prezentat de şefa 
misiunii FMI, am avut impresia că domnia sa fie a încurcat discursul cu al lui Victor Ponta, fie este un agentul 
electoral declarat al USL. 

Primul semnal a fost dat, încă din luna decembrie a anului trecut, atunci când Guvernul Ponta a ascuns, la trei 
subcapitole bugetare de la Ministerul lui Dragnea, peste 1,5 miliarde de lei pentru baronii şi campania electorală a 
USL. De unde vin banii!? Nu din buzunarul lui Dragnea sau Ponta, ci din buzunarele românilor, prin impozite 
majorate şi taxe tot mai multe. 

Credeaţi că Guvernul se va limita la această măsură! Să nu cădeţi în această capcană! I-aţi acredita pe 
miniştrii cu mult prea multă bună-credinţă şi v-aţi înşela! În anul 2014 Victor Ponta şi USL nu au decât obiective 
electorale. Au schimbat şacoşa cu zahăr şi ulei pe biletul de tratament la băi. Mai mult, Victor Ponta nu le-a spus 
partenerilor din USL că va candida în luna noiembrie la funcţia de Preşedinte al României. Pentru acest obiectiv 
Victor Ponta lucrează zi de zi la propria campanie electorală, mituind electoratul cu diverse măsuri populiste, în 
vreme ce aceluiaşi electorat îi bagă mâna în buzunar până la cot. Guvernul Ponta nu are obiective economice, nu are 
obiective sociale şi de dezvoltare şi modernizare a ţării, ci doar obiective electorale. 

Săptămâna aceasta Victor Ponta a anunţat dintr-un foc două măsuri populiste, prin care le vinde românilor 
iluzia că i-ar pasă de ei. În realitate, Victor Ponta cumpără bunăvoinţa partenerilor externi dând băncilor străine bani 
mulţi, direct din bugetul public al românilor. „Rate la jumătate de preţ”, spune Ponta, pentru românii care au credite 
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bancare şi un salariu mai mic decât cel mediu brut pe economie. Această măsură profund discriminatorie nu este în 
favorea românului de rând, ci în favoarea băncilor care s-au azvârlit cu capul înainte, în anii 2005-2008, să dea 
credite oricui, oricum, doar cu buletinul. Sunt bani pentru băncile care au ajuns la un volum de aproape 30% credite 
neperformante şi la profituri de peste 20% din cifra de afaceri! 

Nu este îndeajuns, a gândit Ponta! Mai trebuie să rotunjească cumva profiturile băncilor! Aşa că s-a gândit să 
ucidă plăţile în numerar, în favoarea plăţilor bancare. La prima vedere poate părea o măsură bună, pentru înlăturarea 
evaziunii fiscale! Aşa ar şi fi, dacă nivelul comisioanelor bancare ar fi la un nivel rezonabil!   

Ceea ce ştie şi nu spune Victor Viorel Ponta este că pentru un ordin de plată bancar de 10 lei, românul scoate 
din buzunar un comision de transfer de minimum 7 lei! Pentru o plată în valută de 50 de euro, comisionul minim 
practicat pe piaţă este de minim 25 de euro. Pentru administrarea unui cont curent în lei comisionul minim este de 4 
lei. Iar lista comisioanelor bancare practicate de bănci poate acoperi drumul de la Palatul Victoria şi până la Palatul 
Parlamentului.  

Nu de români îi pasă lui Victor Ponta! Nu de întreprinderile mici şi mijlocii, care vor fi asasinate de această 
măsură! Nu de evaziunea fiscală îi pasă lui Victor Ponta, pentru că el a încurajat-o enorm în ultimii doi ani de zile.  

Lui Victor Ponta îi pasă doar de câte ori apare pe zi la televizor! Lui Victor Ponta îi pasă doar ca baronii 
locali să prospere! Lui Victor Ponta nu-i pasă decât să utilizeze bugetul public în scop electoral, pentru ca în 
noiembrie să poată cumpăra, prin măsuri populiste, voturile pentru propria candidatură la prezidenţiale.  

Ţin să vă avertizez, domnule Ponta. Românii vor accepta poate măsurile populiste, însă nu-i bănuiţi de lipsă 
de inteligenţă, pentru că în noiembrie vă vor sancţiona acolo unde vă doare cel mai tare – pe buletinul de vot.  

Românii nu au nevoie nici de milă şi nici de pomeni electorale, chiar dacă le-aţi vopsit din mici şi bere, în 
alte măsuri. Românii vă cer locuri de muncă mai multe, locuri de muncă mai bine plătite, precum şi taxe şi impozite 
mai mici. Românii mai ştiu, de asemenea, că USL şi Victor Ponta nu va reuşi să le ofere niciodată ceea ce-şi doresc 
cu adevărat – un nivel de trai mai bun.  

 
Deputat 

Ioan Bălan 
 

*** 
 

Alocarea a minim 5% din PIB pentru Educaţie, prin Constituţie 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
 Tot mai multe evenimente nefericite, unele chiar tragice, ne arată clar că sistemul de învăţământ românesc nu 
mai funcţionează corect şi sănătos. Cadre didactice nemotivate, lipsa unei infrastructuri moderne, politizarea în 
profunzime a sistemului în toate structurile şi nivelurile sale, precum şi această tendinţă de a transforma şcoala 
românească într-o fabrică de diplome au făcut ca tinerii români să se afle în imposibilitatea de a trece peste probele 
de la bacalaureat, de a se trezi slab pregătiţi la nivel teoretic şi practic atunci când aplică pentru un loc de muncă şi de 
a fi incapabili să-şi facă datoria cu profesionalism, neavând cunoştinţele cerute în fiecare sector de activitate. 
 
 Suntem din ce în ce mai superficiali. Nu doar elevii, nu doar cadrele didactice, ci şi noi, cei în măsură de a 
lua atitudine. Am lăsat an de an să treacă timpul şi nu am făcut nimic pentru a îmbunătăţi cu adevărat calitatea 
pregătirii copiilor şi tinerilor noştri. Nu vorbesc de ”sărăcia” în care se zbat autorităţile locale atunci când vine vorba 
de ŞCOALĂ, ci de faptul că nu am reuşit să ajungem la rădăcina problemei şi anume, să respectăm legea prin 
acordarea a 6% din PIB sistemului de învăţământ şi educaţiei (încerc să reamintesc faptul că învăţământul se asociază 
cu educaţia din păcate din ce în ce mai puţin).  
 
 Împreună cu parlamentarii PDL, susţinuţi de colegi cadre didactice, profitând de viitoarea modificare a 
Constituţiei României pe care USL o pregăteşte şi făcând abstracţie de interesele care se află în spatele acestui 
proces, milităm onest şi activ pentru alocarea a minim 5% din PIB pentru Educaţie prin textul Constituţiei, la care se 
adaugă 1% pentru Cercetare. Doar aşa se va putea vorbi de predictibilitate, stabilitate şi de o constanţă în sistem, iar 
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actele de corupţie mediatizate sau mai puţin mediatizate vor dispărea, în mod firesc, cadrele didactice primind 
remuneraţii corespunzătoare muncii lor, părinţii putând realmente vorbi de un sistem de învăţământ gratuit, iar 
efectele acestor stări de fapt se vor vedea imediat în tot ceea ce ţine de procesul educaţional. 
 
 Având în vedere că, în continuare, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, gândită tocmai în sensul de a oferi 
învăţământului o finanţare corespunzatoare, nu este respectată, ba mai mult, este mereu ţinta unor modificări ce 
traduc interese de grupuri mai mari sau mai restrânse, tot ceea ce ne rămâne de făcut este să mergem mai în 
profunzimea problemei şi să ajungem la textul Constituţiei României care trebuie modificat pentru a trata un sistem 
bolnav de subfinanţare şi lovit intenţionat de un Guvern incapabil de a susţine valorile învăţământului românesc. 
 
 Măsura propusă de PDL, minim 5% din PIB pentru învăţământ şi educaţie plus 1% pentru Cercetare, 
deziderat ce trebuie înscris în textul Constituţiei revizuite înseamnă  garanţia pentru familii, elevi şi profesori că 
regulile nu se vor schimba de la an la an precum şi asigurarea unei finanţări constante, pe obiective clare, 
garantarea accesului neîngrădit la educaţie gratuită până la absolvirea liceului şi depăşirea decalajului care separă 
mediul rural de cel urban. Creşterea competitivităţii generează oportunităţi pentru o viaţă mai bună. Minim 5% din 
PIB pentru învăţământ şi educaţie reprezintă o investiţie sigură pentru o economie mai puternică, reducerea 
asistenţei sociale şi crearea de oportunităţi de a munci. 
 
 Stimaţi Colegi Parlamentari, am văzut o preocupare generală în rândul Dumneavoastră în ceea ce priveşte 
situaţia şcolilor din Colegiile în care suntem alei. Într-un efort de conştiinţă şi acţiune, de solidaritate cu şcoala 
românească, Vă solicit respectuos să susţinem împreună această iniţiativă a PDL de înscriere în Constituţia României 
a procentului de minim 5% pentru Educaţie şi 1% pentru Cercetare. În acest sens Vă invitam să semnaţi petiţia online 
lansată de PDL. Educaţia nu are culoare politică, copiii şi nepoţii noştri vor urma o şcoală indiferent de cine va 
guverna România, indiferent de partidul din care părinţii sau bunicii fac parte, indiferent de raţiunile şi orgoliile unor 
miniştri-politicieni. 
 

Deputat 
Sanda Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Grave erori de gestiune economico-financiară la Ministerul Economiei 

 
 
Odată ce s-a văzut instalat la putere, principala grijă a USL a fost să îşi împartă cât mai bine funcţiile. USL a fost 
interesat mai întâi de acapararea puterii şi de subminarea intereselor şi nivelului de trai al românilor. Circul din vara 
anului 2012 manevrat de USL a fost a doua prioritate a guvernanţilor. USL nu a reuşit altceva decât să pună România 
în capul listei ţărilor în care statul de drept nu este respectat. În schimb, a uitat să îşi îndeplinească responsabil 
atribuţiile care ţin de corecta gestiune a finanţelor ţării, de a evita scurgerea de bani din sistem, de a elimina 
evaziunea şi a lupta împotriva corupţiei.  
 
Un control finalizat la mai multe ministere şi companii de stat, încheiat în august 2013 şi aprobat de boardul Curţii de 
Conturi în decembrie 2013 arată că în anul 2012 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(MECMA) a comis mai multe nereguli. Omiterea reevaluării unor bunuri, în valoare de aprox. 3,6 miliarde lei, 
aparţinând domeniului public al statului, date în administrarea entităţilor aflate sub autoritatea MECMA (IPCUP 
Ploieşti, SC Petrotrans SA, SC Fil. Energie El. Oltenia SA, SC Electrica Serv SA şi SC Hidroelectrica SA) este una 
dintre ele.  
 
Dovadă a incapacităţii USL stau problemele raportate de Curtea de Conturi.   Printre acestea se numără: 
1. Lipsa de exactitate a datelor reflectate în situaţiile financiare: 
• neevidenţierea unei creanţe faţă de utilizatorul creditului în sumă de 46.186 mii lei, reprezentând fonduri 
alocate de la buget pentru rambursarea unui credit extern, contractat de minister şi utilizat de către SC Termoelectrica 
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SA pentru realizarea investiţiei „Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare 
Paroşeni”, obligaţia de rambursare din surse proprii a creditelor revenind beneficiarului şi, numai în completare, din 
surse de la bugetul de stat; 
2. Neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege către bugetele publice: 
• neurmărirea utilizării creditelor bugetare repartizate Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM), respectiv nevirarea la bugetul statului a sumei de 
3.574 mii lei, alocată pentru finanţarea a 2 programe pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, neutilizată 
de către această instituţie (AIPPIMM), şi neangajată pe contracte de asistenţă financiară nerambursabilă. 
3. Lipsa de calitate a gestiunii economico-financiare: 
• neefectuarea inventarierii patrimoniului, la termenele şi în condiţiile stabilite de lege; 
• neinventarierea bunurilor din domeniul public al statului, în valoare de 115.125 mii lei, date în administrare 
entităţilor aflate sub autoritatea MECMA (IPCUP Ploieşti, SC Petrotrans SA, SC Filiala Energie Electrică Oltenia 
SA, SC Electrica Serv SA); 
• nu au fost reevaluate bunuri în valoare de 72.628 mii lei, aparţinând domeniului public şi privat al statului, 
aflate în administrarea MECMA, cel puţin o dată la 3 ani; 
• nu au fost reevaluate bunuri, în valoare de 3.589.542 mii lei, aparţinând domeniului public al statului, date în 
administrarea entităţilor aflate sub autoritatea MECMA (IPCUP Ploieşti, SC Petrotrans SA, SC Fil. Energie El. 
Oltenia SA, SC Electrica Serv SA şi SC Hidroelectrica SA); 
• nerespectarea prevederilor legale privind actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului; 
• nerespectarea prevederilor legale privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli, din credite bugetare, respectiv:  

 nu s-a operat în Inventarul centralizat al bunurilor aparţinând domeniul public al statului, gestionat de 
Ministerul Finanţelor, diferenţa în sumă de 42.368 mii lei, rezultată din reevaluarea bunurilor din domeniul public al 
statului; 

 nu a fost iniţiată hotărâre de guvern în vederea aprobării, modificării şi completării inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu diferenţele în sumă de 54.384 mii lei rezultate din reevaluarea bunurilor 
din domeniul public al statului, aflate în administrare, efectuată în perioada 2004-2007, diferenţe care au fost 
înregistrate în contabilitatea ministerului; 
• nu a fost stabilit regimul juridic al clădirilor unde îşi au sediile Inspecţiile Teritoriale ISCIR Braşov şi Sibiu, 
în sensul că, deşi în temeiul prevederilor pct. 29 din Anexa la Legea nr. 213/1998, fac parte din domeniul public al 
statului, nu au fost declarate prin lege, în evidenţa contabilă fiind evidenţiate ca bunuri din domeniul privat al 
statului;  
• nerespectarea prevederilor legale privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli, din credite bugetare, respectiv:  

 efectuarea de cheltuieli, în sumă de 72 mii lei, pentru elaborarea documentaţiei în vederea efectuării de 
reparaţii şi consolidări la imobilul din str. Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti, fără a avea fonduri alocate pentru acest 
obiectiv, iar în listele de investiţii nu au fost prevăzute cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind 
consolidările, pentru acest obiectiv;  

 efectuarea de cheltuieli, în sumă de 2.457 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul de stat, pentru 
rambursarea creditelor externe contractate de minister şi utilizate de SC Termoelectrica SA. 
 
 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Restructurarea creditelor, o schemă tip Caritas lansată de Ponta-Voinea drept mită electorală 

 
Stimaţi colegi, 
Consumul pe credit însoţit de taxe noi, mărite, fără crearea de noi locuri de muncă, înseamnă faliment economic. 
Promisiunile Guvernului USL privind restructurarea creditelor nu sunt decât vorbe în vânt. După schemele Caritas-
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FNI Vântu, Ponta-Voinea mituiesc doi ani pentru ca USL să fure în linişte în următorii patru. Prin promovarea 
acestor măsuri, Guvernul Ponta oferă pomeni electorale chiar înainte de alegerile europarlamentare, începând cu 1 
aprilie 2014. Aceasta este însă data de la care va intra în vigoare acciza de 7 eurocenţi pe carburant, a 35-a taxă nouă 
introdusă sau majorată de USL, care va fi suportată de toţi românii.  
 
Guvernul Ponta încearcă să acopere acest nou bir vânzând blana ursului din pădure: îi trimite pe români să îşi 
prelungească creditul, ceea ce va duce în mod previzibil la scăderea ratelor; dobânda datorată băncilor urmează însă 
să fie achitată integral. Foarte probabil băncile vor aplică un comision de reeşalonare a creditelor; de pildă, la BRD se 
percepe un comision unic de 50 de euro, echivalent în valuta creditului, pentru întocmirea dosarului nou de creditare. 
Executivul ne promite în schimb că, peste 2 ani, s-ar putea să impoziteze mai puţin munca celor care şi-au prelungit 
creditele. Le reamintesc domnilor Ponta şi Voinea că s-au angajat să scadă din septembrie impozitul pe muncă. Cu 
această promisiune ce s-a întâmplat? 
 
Avem o bombă guvernamentală pe termen lung. Subordonare a celor cu credite neperformante. Ei depind de 
performanţele statului, ori USL nu are nicio soluţie pentru performanţa economică reală. Pe ce anume ne bazăm când 
amânăm plăţi şi dăm apoi şi credit? Care este logica jocului economic? Viitorul fără soluţii? Taxe şi impozite în 
continuare? 
 
Măsura este discriminatorie pentru că se adresează românilor cu venituri sub medie şi cu credite cu întârzieri la plată 
sub 90 de zile. Ceilalţi sunt excluşi. Caracterul electoral al acestei promisiuni este evident prin faptul că de la această 
măsură sunt exceptaţi tocmai cei care sunt în cea mai disperată situaţie – cei care riscă să îşi piardă casa. Aceste 
facilităţi la creditele existente s-ar justifica doar în cazul celor care riscă să-şi piardă casa (cu condiţia să nu fie vorba 
de case de lux). Tocmai aceştia nu sunt beneficiarii schemei gândite de Guvern, ci aproape 1 milion de români cu 
drept de vot.  
 
Astăzi, guvernul Ponta vrea să continue politica creditului cu buletinul. Minciuna acelui credit este perpetuată astăzi 
la nivel guvernamental. Ministrul Voinea declară că se stimulează consumul. În loc să se plătească creditele, reflexul 
oricărei societăţi normale, începe consumul? Restartul imoralităţii la nivel înalt. Asupra acestui lucru au atras atenţia 
şi reprezentanţii oamenilor de afaceri şi ai brokerilor de credite. 
 
Domnul Voinea a citit cărţile de economie despre teoria aşteptărilor raţionale, dar de când este la guvernare nu a mai 
apucat să citească şi studiile care o infirmă. Măsura USL este explicată de Ponta şi Voinea prin prisma teoriei 
aşteptărilor raţionale, potrivit căreia  înjumătăţirea principalului (dacă banca acceptă) va duce la creşterea 
consumului. Voinea nu a aflat însă că teoria a fost infirmată de realitate şi că s-a scris mult despre asta. Măsura USL 
va fi infirmată crunt de realitatea facturilor majorate de taxele USL, care absorb deja banii puţini ai românilor. În 
plus, românii cu venituri mici, ştiind că vor avea de plătit rate mai mult timp decât se angajaseră iniţial, nu se vor 
înghesui spre consum. Este mai degrabă  un ajutor "otrăvit" decât o soluţie pentru redresarea consumului.  
 
În loc să avem condiţii responsabile de creditare, în loc să avem salarii mai mari şi locuri de muncă, avem pomană 
electorală, neobişnuită nici măcar în comunism. Ponta dă peşte şi nu o undiţă românilor. USL vrea o populaţie cu 
mâna întinsă la Guvern, nu o populaţie cu locuri de muncă şi care să câştige un salariu decent, cu care să-şi poată 
plăti creditele. Economia are nevoie de baze solide: mai puţine impozite şi taxe, stimularea muncii, reducerea CAS.  
Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către:  deputat Paul Maria Andreea 
Obiectul interpelării: Lipsa investiţiilor în agricultură 
 
Domnule ministru, 
 
Supun atenţiei dumneavoastră problemele din spaţiul rural din România, având în vedere că există peste 860 de mii 
de agricultori care au terenuri între 1 şi 5 ha cu un potenţial de producţie sub media UE.  
Lipsa industriei de procesare a materiilor prime şi insuficienţa capacităţilor de depozitare conduc la exportul 
produselor noastre agricole în sistem vrac şi la importarea lor procesate. De asemenea, problema infrastructurii de 
irigaţii de numai 3,1 mil ha amenajate, din care doar 50% considerată viabilă, conduc la o calitate inferioară a 
produselor, dar şi la o producţie slabă. Pe lângă cele prezentate, un alt aspect important îl reprezintă infrastructura 
rutieră, dat fiind că jumătate din drumurile României au durată de serviciu depăşită.  
Prin urmare, agricultorii se confruntă cu o serie de probleme a căror rezolvare nu mai poate fi amânată: 
− Terenurile sunt fărâmiţate, iar proprietarii de ferme de mici dimensiuni nu se asociază; 
− Exportăm produse agricole brute în timp ce industria de procesare scade pe zi ce trece din cauza numărului 
redus de fabrici şi a lipsei de materii prime; 
− Slaba capacitate de stocare şi depozitare conduce la vânzarea produselor imediat după recoltă, când preţurile 
sunt scăzute; 
− Deşi avem apă din abundenţă, insuficienţa infrastructurii de irigaţii face ca aceasta să nu ajungă la plante, 
scăzând astfel producţia;  
− Lipsa de dezvoltare a infrastructurii rutiere conduce la îngreunarea transporturilor. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi dispune pentru a 
rezolva aceste probleme şi care este strategia în domeniul agricol în acest an. 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

*** 
 

 
Adresată: Ministerului Economiei 
De către:  deputat Paul Maria Andreea 
Obiectul interpelării: Gravele erori de gestiune economico-financiară la Ministerul Economiei 

 
 
Un control finalizat la mai multe ministere şi companii de stat, încheiat în august 2013 şi aprobat de boardul Curţii de 
Conturi în decembrie 2013, arată că în anul 2012 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(MECMA) a comis mai multe nereguli, cum ar fi:  
• neevidenţierea unei creanţe faţă de utilizatorul creditului în sumă de 46.186 mii lei, reprezentând fonduri 
alocate de la buget pentru rambursarea unui credit extern, contractat de minister şi utilizat de către SC Termoelectrica 
SA pentru realizarea investiţiei „Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare 
Paroşeni”, obligaţia de rambursare din surse proprii a creditelor revenind beneficiarului şi, numai în completare, din 
surse de la bugetul de stat; 
• neevidenţierea în contabilitate a 2 terenuri primite în administrare potrivit Anexei 4 la HG nr. 1634/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, respectiv terenul 
aferent clădirilor corp B şi D din str. Berthelot Henri Mathias şi terenul aferent clădirii din str. Poteraşi nr. 11, sect. 4; 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2014 săptămâna  10 – 14 februarie 
2014   

 

124

• neinventarierea bunurilor din domeniul public al statului, în valoare de 115.125 mii lei, date în administrare 
entităţilor aflate sub autoritatea MECMA (IPCUP Ploieşti, SC Petrotrans SA, SC Filiala Energie Electrică Oltenia 
SA, SC Electrica Serv SA); 
• nu au fost reevaluate bunuri în valoare de 72.628 mii lei, aparţinând domeniului public şi privat al statului, 
aflate în administrarea MECMA, cel puţin o dată la 3 ani; 
• nu au fost reevaluate bunuri, în valoare de 3.589.542 mii lei, aparţinând domeniului public al statului, date în 
administrarea entităţilor aflate sub autoritatea MECMA (IPCUP Ploieşti, SC Petrotrans SA, SC Fil. Energie El. 
Oltenia SA, SC Electrica Serv SA şi SC Hidroelectrica SA); 
• nu a fost stabilit regimul juridic al clădirilor unde îşi au sediile Inspecţiile Teritoriale ISCIR Braşov şi Sibiu, 
în sensul că, deşi în temeiul prevederilor pct. 29 din Anexa la Legea nr. 213/1998, fac parte din domeniul public al 
statului, nu au fost declarate prin lege, în evidenţa contabilă fiind evidenţiate ca bunuri din domeniul privat al 
statului;  
• nerespectarea prevederilor legale privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli, din credite bugetare, respectiv:  
o efectuarea de cheltuieli în sumă de 72 mii lei, pentru elaborarea documentaţiei în vederea efectuării de 
reparaţii şi consolidări la imobilul din str. Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti, fără a avea fonduri alocate pentru acest 
obiectiv, iar în listele de investiţii nu au fost prevăzute cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind 
consolidările, pentru acest obiectiv;  
o efectuarea de cheltuieli, în sumă de 2.457 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul de stat, pentru 
rambursarea creditelor externe contractate de minister şi utilizate de SC Termoelectrica SA. 
 
Având în vedere cele de mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
 
1. Care sunt măsurile pe care le veţi lua în vederea remedierii situaţiilor evidenţiate mai sus? 
2. Cine este responsabil şi ce sancţiuni aţi aplicat sau aveţi în vedere faţă de cei vinovaţi? 
3. De ce aţi permis apariţia unor astfel de situaţii şi perpetuarea acestora? 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism Maria Grapini 
De către: deputat Andreea-Maria Paul 
Obiectul interpelării: Neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege către bugetele publice  
 
Doamnă ministru, 
Un control finalizat la mai multe ministere şi companii de stat, încheiat în august 2013 şi aprobat de boardul Curţii de 
Conturi în decembrie 2013, arată că în anul 2012 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(MECMA) nu au fost îndeplinite anumite obligaţii prevăzute de lege către bugetele publice: 
• neurmărirea utilizării creditelor bugetare repartizate Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM).  
• suma de 3.574 mii lei alocată pentru finanţarea a 2 programe pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, neutilizată de către această instituţie (AIPPIMM) şi neangajată pe contracte de asistenţă financiară 
nerambursabilă nu a fost virată la bugetul statului. 
Având în vedere cele de mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
1. În ce scopuri s-au folosit creditele bugetare repartizate Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM)? 
2. Ce s-a întâmplat cu suma de 3.574 mii lei, alocată pentru finanţarea a 2 programe pentru dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, care a fost nevirată la bugetul de stat? 
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3. Cine este responsabil pentru situaţiile descrise mai sus şi ce sancţiuni aţi aplicat sau aveţi în vedere pentru cei 
vinovaţi? 
4. Care sunt măsurile pe care le veţi lua pentru a evita situaţii similare pe viitor? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget 
De către: deputat Ioan Bălan 
Obiectul interpelării: Impactul bugetar al majorării preţului la carburanţi de la 1 aprilie 2014 
 

Domnule Ministru, 
 Prim-ministrul Victor Ponta a anunţat ferm că, începând cu data de 1 aprilie 2014, se va aplica măsura 
majorării accizei pentru carburanţi cu 7 cenţi plus TVA. În nenumărate rânduri, atât Prim-ministrul Victor Ponta, cât 
şi domnul ministrul al Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu, au vehiculat sume diferite privind veniturile bugetare 
suplimentare pe care le-ar aduce această majorare de acciză. În aceste condiţii, vă rog să aduceţi următoarele 
clarificări: 
- care este impactul aplicării acestei măsuri asupra veniturilor bugetare, începând cu 1 aprilie 2014? 
- în condiţiile în care preţul la pompă va creşte la un nivel de peste 1,39 euro, cel mai mare preţ din regiune, aţi 
introdus în simularea privind veniturile şi riscul asociat scăderii puternice a consumului: creşterea evaziunii fiscale şi 
scăderea consumului rezidenţilor, la care se adaugă consumul transportatorilor care tranzitează România şi care vor 
prefera să alimenteze în statele vecine? 
- aţi evaluat şi care va fi impactul asupra competitivităţii exportatorilor români, având în vedere importanţa 
costului cu transportul de marfă şi produse finite, care se regăseşte în costul unitar şi în preţul final? 
-  aţi evaluat şi care va fi impactul asupra creşterii produsului intern brut? 
 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

*** 
 

 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrulnAgriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: Maria Andreea Paul 
Obiectulv interpelării: Problemele tinerilor fermieri 
 
Domnule ministru, 
 
Supun atenţiei dumneavoastră problemele din spaţiul rural din România având în vedere că doar 11,7% reprezintă 
ponderea tinerilor capi de exploataţii agricole. Deşi situaţia se prezintă astfel, fermierii care îşi doresc să se implice 
nu sunt sprijiniţi suficient în ceea ce priveşte finanţarea proiectele lor de către instituţiile bancare. De asemenea, 
situaţia este critică şi la nivelul învăţământului, informaţiile primite în şcoli sunt învechite, se face teorie pe utilaje 
vechi. 
Prin urmare, fermierii se confruntă cu o serie de probleme care conduc la o agricultură neperformantă a căror 
rezolvare nu mai poate fi amânată: 
− Finanţarea pentru proiectele lor de către instituţiile bancare este dificilă.  
− Cercetarea, formarea şi educarea fermierilor nu este suficient dezvoltată.  
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi dispune în 
această privinţă. 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

*** 
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Adresată: domnului Dan Coman Şova, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine  
De către: Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Situaţia contractelor de întreţinere a drumurilor pe timp de iarnă 
 

Stimate domnule Ministru, 
În 31 octombrie 2013 aţi declarat că se încheiaseră contracte de deszăpezire pentru 56% din kilometrii de drum 
naţional şi autostradă din România, urmând ca până în 15 noiembrie să fie finalizate toate contractele. Ulterior,  în 
noiembrie 2013, aţi afirmat că 96% din reţeaua rutieră naţională aflată în coordonarea CNADNR are încheiate 
contracte de întreţinere pe timp de iarnă, excepţie făcând un grup de DN-uri în Bacău şi trei drumuri în Focşani. 
Date fiind acestea, vă rog a-mi preciza: 
‐ Când au fost lansate licitaţiile de întreţinere multianuală pentru fiecare DRDP şi SDN în parte şi care este 
stadiul acestora?  
‐ Când au fost lansate procedurile de achiziţii publice pentru contractele de întreţinere 2013 – 2014 şi care a 
fost metoda de atribuire a contractelor? 
‐ Când au fost semnate aceste contracte şi care este valoarea fiecărui contract? 
‐ Care este suma facturată până în prezent aferentă activităţilor stipulate în aceste contracte? 
‐ Care sunt costurile estimate de CNADNR pentru întreţinerea drumurilor în iarna 2013-2014? 
‐ Au existat cazuri de contracte multianuale încheiate în 2012 care au fost reziliate în cursul anului 2013? Dacă 
este cazul, care au fost cauzele rezilierii? 
‐ Având în vedere căderile masive de zăpadă de la sfârşitul lunii trecute, au fost aplicate penalităţi 
contractanţilor pentru gestionarea defectuoasă a activităţilor de deszăpezire? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: Maria Andreea Paul 
Obiectul interpelării : Lipsa investiţiilor în agricultură 
 
Domnule ministru, 
 
Supun atenţiei dumneavoastră problemele din spaţiul rural din România, având în vedere că există peste 860 de mii 
de agricultori care au terenuri între 1 şi 5 ha cu un potenţial de producţie sub media UE.  
Lipsa industriei de procesare a materiilor prime şi insuficienţa capacităţilor de depozitare conduc la exportul 
produselor noastre agricole în sistem vrac şi la importarea lor procesate. De asemenea, problema infrastructurii de 
irigaţii de numai 3,1 mil ha amenajate, din care doar 50% considerată viabilă, conduc la o calitate inferioară a 
produselor, dar şi la o producţie slabă. Pe lângă cele prezentate, un alt aspect important îl reprezintă infrastructura 
rutieră, dat fiind că jumătate din drumurile României au durată de serviciu depăşită.  
Prin urmare, agricultorii se confruntă cu o serie de probleme a căror rezolvare nu mai poate fi amânată: 
− Terenurile sunt fărâmiţate, iar proprietarii de ferme de mici dimensiuni nu se asociază; 
− Exportăm produse agricole brute în timp ce industria de procesare scade pe zi ce trece din cauza numărului 
redus de fabrici şi a lipsei de materii prime; 
− Slaba capacitate de stocare şi depozitare conduce la vânzarea produselor imediat după recoltă, când preţurile 
sunt scăzute; 
− Deşi avem apă din abundenţă, insuficienţa infrastructurii de irigaţii face ca aceasta să nu ajungă la plante, 
scăzând astfel producţia;  
− Lipsa de dezvoltare a infrastructurii rutiere conduce la îngreunarea transporturilor. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi dispune pentru a 
rezolva aceste probleme şi care este strategia în domeniul agricol în acest an. 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 

 
***  

 
Adresată: Ministerului Economiei 
De către: Maria Andreea Paul 
Obiectulv interpelării: Gravele erori de gestiune economico-financiară la Ministerul Economiei 

 
 
Un control finalizat la mai multe ministere şi companii de stat, încheiat în august 2013 şi aprobat de boardul Curţii de 
Conturi în decembrie 2013, arată că în anul 2012 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(MECMA) a comis mai multe nereguli, cum ar fi:  
• neevidenţierea unei creanţe faţă de utilizatorul creditului în sumă de 46.186 mii lei, reprezentând fonduri 
alocate de la buget pentru rambursarea unui credit extern, contractat de minister şi utilizat de către SC Termoelectrica 
SA pentru realizarea investiţiei „Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare 
Paroşeni”, obligaţia de rambursare din surse proprii a creditelor revenind beneficiarului şi, numai în completare, din 
surse de la bugetul de stat; 
• neevidenţierea în contabilitate a 2 terenuri primite în administrare potrivit Anexei 4 la HG nr. 1634/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, respectiv terenul 
aferent clădirilor corp B şi D din str. Berthelot Henri Mathias şi terenul aferent clădirii din str. Poteraşi nr. 11, sect. 4; 
• neinventarierea bunurilor din domeniul public al statului, în valoare de 115.125 mii lei, date în administrare 
entităţilor aflate sub autoritatea MECMA (IPCUP Ploieşti, SC Petrotrans SA, SC Filiala Energie Electrică Oltenia 
SA, SC Electrica Serv SA); 
• nu au fost reevaluate bunuri în valoare de 72.628 mii lei, aparţinând domeniului public şi privat al statului, 
aflate în administrarea MECMA, cel puţin o dată la 3 ani; 
• nu au fost reevaluate bunuri, în valoare de 3.589.542 mii lei, aparţinând domeniului public al statului, date în 
administrarea entităţilor aflate sub autoritatea MECMA (IPCUP Ploieşti, SC Petrotrans SA, SC Fil. Energie El. 
Oltenia SA, SC Electrica Serv SA şi SC Hidroelectrica SA); 
• nu a fost stabilit regimul juridic al clădirilor unde îşi au sediile Inspecţiile Teritoriale ISCIR Braşov şi Sibiu, 
în sensul că, deşi în temeiul prevederilor pct. 29 din Anexa la Legea nr. 213/1998, fac parte din domeniul public al 
statului, nu au fost declarate prin lege, în evidenţa contabilă fiind evidenţiate ca bunuri din domeniul privat al 
statului;  
• nerespectarea prevederilor legale privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli, din credite bugetare, respectiv:  
o efectuarea de cheltuieli în sumă de 72 mii lei, pentru elaborarea documentaţiei în vederea efectuării de 
reparaţii şi consolidări la imobilul din str. Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti, fără a avea fonduri alocate pentru acest 
obiectiv, iar în listele de investiţii nu au fost prevăzute cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind 
consolidările, pentru acest obiectiv;  
o efectuarea de cheltuieli, în sumă de 2.457 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul de stat, pentru 
rambursarea creditelor externe contractate de minister şi utilizate de SC Termoelectrica SA. 
 
Având în vedere cele de mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
 
4. Care sunt măsurile pe care le veţi lua în vederea remedierii situaţiilor evidenţiate mai sus? 
5. Cine este responsabil şi ce sancţiuni aţi aplicat sau aveţi în vedere faţă de cei vinovaţi? 
6. De ce aţi permis apariţia unor astfel de situaţii şi perpetuarea acestora? 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
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*** 

 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism Maria Grapini 
De către: deputat Andreea-Maria Paul 
Obiectul interpelării: Neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege către bugetele publice  
 
Doamnă ministru, 
Un control finalizat la mai multe ministere şi companii de stat, încheiat în august 2013 şi aprobat de boardul Curţii de 
Conturi în decembrie 2013, arată că în anul 2012 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(MECMA) nu au fost îndeplinite anumite obligaţii prevăzute de lege către bugetele publice: 
• neurmărirea utilizării creditelor bugetare repartizate Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM).  
• suma de 3.574 mii lei alocată pentru finanţarea a 2 programe pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, neutilizată de către această instituţie (AIPPIMM) şi neangajată pe contracte de asistenţă financiară 
nerambursabilă nu a fost virată la bugetul statului. 
Având în vedere cele de mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
5. În ce scopuri s-au folosit creditele bugetare repartizate Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM)? 
6. Ce s-a întâmplat cu suma de 3.574 mii lei, alocată pentru finanţarea a 2 programe pentru dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, care a fost nevirată la bugetul de stat? 
7. Cine este responsabil pentru situaţiile descrise mai sus şi ce sancţiuni aţi aplicat sau aveţi în vedere pentru cei 
vinovaţi? 
8. Care sunt măsurile pe care le veţi lua pentru a evita situaţii similare pe viitor? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: Maria Andreea Paul 
Obiectul interpelării: Problemele tinerilor fermieri 
 
Domnule ministru, 
 
Supun atenţiei dumneavoastră problemele din spaţiul rural din România având în vedere că doar 11,7% reprezintă 
ponderea tinerilor capi de exploataţii agricole. Deşi situaţia se prezintă astfel, fermierii care îşi doresc să se implice 
nu sunt sprijiniţi suficient în ceea ce priveşte finanţarea proiectele lor de către instituţiile bancare. De asemenea, 
situaţia este critică şi la nivelul învăţământului, informaţiile primite în şcoli sunt învechite, se face teorie pe utilaje 
vechi. 
Prin urmare, fermierii se confruntă cu o serie de probleme care conduc la o agricultură neperformantă a căror 
rezolvare nu mai poate fi amânată: 
− Finanţarea pentru proiectele lor de către instituţiile bancare este dificilă.  
− Cercetarea, formarea şi educarea fermierilor nu este suficient dezvoltată.  
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi dispune în 
această privinţă. 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

*** 
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Adresată: domnului Gigel - Sorinel Ştirbu, ministrul Culturii  
De către: deputat Sanda-Maria Ardeleanu 
Obiectul interpelării: Clasarea Caselor de Cultură 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Vă informez pe această cale de faptul că un regretabil şi greu de imaginat atentat cultural asupra Casei de 

Cultură a Sindicatelor din Suceava m-a făcut să conştientizez marele pericol în care se află toate celelalte peste 50 de 
astfel de aşezăminte culturale în toată România. Lipsa de dialog sau, mai bine zis, „dialogul surzilor” care are loc de 
ani de zile între Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR) şi administraţiile 
locale a  condus la situaţii inacceptabile, ca cea de la Suceava.  

 
Opera arhitecturală a unuia dintre reprezentanţii modernismului în arhitectură (curentul 

denumit functionalism liric, sau popular baroc), arhitectul Nicolae Proumbescu, Casa de Cultură de la Suceava 
trebuie, fără îndoială, să intre în patrimoniul naţional. Aceasta se înscrie în galeria simbolurilor culturale de inspiraţie 
populară, proiectate şi construite sub atenta supraveghere a lui Nicolae Porumbescu şi a soţiei sale, Maria 
Porumbescu, în anii ’70, şi în alte oraşe din ţară:  Bucureşti, Satu Mare, Baia Mare, Botoşani, Iaşi, Hunedoara. 

 
Fără mijloace de autosusţinere şi întreţinere, Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava, la fel ca multe altele 

din întreaga ţară, a devenit ţinta întreprinzătorilor pragmatici, fără simţul conservării simbolurilor culturale sau al 
cultivării autenticului, fără scrupule când s-a ivit oportunitatea de a distruge operele înaintaşilor prin diverse 
amenajări cu „iz de bani”. Astfel că, în aceste edificii destinate, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Casei de Cultură a Sindicatelor, “ridicării nivelului de cultură al diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstă 
ale populaţiei”, se fac intervenţii care distrug arhitectura originală,  pentru a face loc unor baruri ai căror clienţi nu au 
nimic în comun cu actul cultural din interiorul sălilor de spectacol. 

  
După cum probabil cunoaşteţi, începând cu 1990, Casele de Cultură ale Sindicatelor au trecut în 

administrarea Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR), organism 
constituit din cele patru mari confederaţii sindicale, respectiv Frăţia, Cartel Alfa, CNSDR şi Blocul Naţional Sindical. 
Astfel că, un eventual proces de clasare a imobilelor în cauză ca monumente nu poate fi demarat fără acceptul 
ANCCSR. La Suceava de exemplu, şi nu doar acolo, proprietarul nu doreşte clasarea. S-a încercat şi o preluare la 
nivel naţional a Caselor de cultură la primării încă din 2004 printr-o Hotărâre de Guvern însă nu a existat niciodată o 
bază legală solidă. 

 
Având în vedere această situaţie, Stimate Domnule Ministru Gigel Ştirbu, Vă solicit respectuos să luaţi de 

urgenţă măsurile ce se impun de la nivelul Ministerului pe care îl coordonaţi în vederea clasării Caselor de Cultură 
din România cu valoare patrimonială, printre care şi cea de la Suceava. 
Rog primirea unui răspuns în scris şi oral. 

 
*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Dan Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 
 
Stadiul procedurii de achiziţie publică având ca obiect atribuirea “Contract de concesiune de lucrări publice 

privind proiectarea, construcţia, finanţarea, operarea şi întreţinerea Drumului Expres / Autostrada Craiova – 
Piteşti, km 0+000 – km 121+185” 

 
 

 Domnule Ministru,  
 
 La data de 09.03.2013 a fost publicat de către Compania Naţională de Austostrăzi şi Drumuri Naţionale în 
Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) anunţul de participare nr.2293 privind organizarea procedurii de 
achiziţie publică pentru derularea unui contract de concesiune de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, 
execuţia, exploatarea şi întreţinerea Drumului Expres / Autostrăzii Craiova – Piteşti, km 0+000 – km 121+185, 
opţiunea pentru varianta de drum expres sau varianta de autostradă urmând a fi luată în urma etapei de dialog 
competitiv cu candidaţii preselectaţi. 
 
 Având în vedere faptul că de la publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 2293/09.03.2013 a trecut 
aproape un an, vă adresez următoarele întrebări: 
 
1. Care este stadiul în prezent a procedurii de achiziţie publică având ca obiect atribuirea “Contract de 
concesiune de lucrări publice privind proiectarea, construcţia, finanţarea, operarea şi întreţinerea Drumului Expres / 
Autostrada Craiova – Piteşti*, km 0+000 – km 121+185”? 
 
2. Dacă a fost începută etapa de dialog competitiv cu ofertanţii declaraţi admişi? 
 
3. În cazul în care etapa de dialog competitiv a fost demarată, care dintre cele două soluţii tehnice respectiv 
varianta de drum expres sau varianta de autostradă urmează a fi aleasă? 
 
4. Care este termenul la care se estimează a fi desemnat câştigătorul procedurii de achiziţie publică având ca 
obiect atribuirea “Contract de concesiune de lucrări publice privind proiectarea, construcţia, finanţarea, operarea şi 
întreţinerea Drumului Expres / Autostrada Craiova – Piteşti*, km 0+000 – km 121+185”? 
 
5. Când se estimează a fi demarată procedura de expropriere a imobilelor proprietate publică şi privată aflate pe 
amplasamentul lucrării “Drumul Expres / Autostrada Craiova – Piteşti*, km 0+000 – km 121+185”? 
 
6. Au fost prevăzute în bugetul pe anul 2014 sumele necesare pentru exproprierea imobilelor proprietate publică 
şi privată aflate pe amplasamentul lucrării “Drumul Expres / Autostrada Craiova – Piteşti*, km 0+000 – km 
121+185”? 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 

Deputat 
Ştefan Bucur Stoica 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
Revenire la întrebarea nr. 1926A/18.09.2013 referitor având ca obiect refacerea reţelei de cabinete 

stomatologice din şcoli 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
În data de 18 septembrie 2012 am depus la Camera Deputaţilor o întrebare adresată Domniei Voastre  

înregistrată sub nr. 1926A, având ca obiect refacerea reţelei de cabinete stomatologice din şcoli, la care nu am primit 
niciun răspuns. 

Având în vedere problematica supusă atenţiei dumneavoastră, vă rog să îmi comunicaţi dacă Ministerul pe 
care îl conduceţi are în vedere refacerea şi finanţarea reţelei şcolare de cabinete stomatologice în aşa fel încât să poată 
oferi asistenţă medicală stomatologică gratuită elevilor, precum şi educaţia obligatorie în ceea ce priveşte prevenţia 
afecţiunilor stomatologice, în condiţii decente, europene. 
Rog primirea unui răspuns în scris şi oral. 

 
Deputat 

Sanda Maria Ardeleanu 
 

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

Stimate domnule ministru, 
 
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol este interzisă.  

Prin excepţie de la alineatul citat, acest lucru este posibil, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, în anumite cazuri prevăzute expres şi limitativ la alin. (3). Litera d) a acestui alineat se referă la înfiinţarea de 
noi capacităţi de producere a energiei regenerabile.  

Având în vedere  aceste dispoziţii, vă rog, domnule ministru, să ne prezentaţi o situaţie, pe judeţe şi 
beneficiari, a tuturor păşunilor care au fost scoase din circuitul agricol după intrarea în vigoare a nr. OUG 34/2013 în 
scopul prevăzut la art. 5 alin. (3) lit. d). 
Solicit răspuns scris şi oral.  
 

Deputat 
Tinel Gheorghe 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 Ce alege România între austeritate şi stimulare şi creştere economică 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

În vacarmul politic al începutului de an este greu să pătrundă pe agenda publică subiectele economice 
relevante, care pentru anul 2014, vor marca dezvoltarea pe termen lung a sistemului economico-financiar din 
România. 

Nu trebuie să uităm că startul pentru temele care vor face obiectul comunicării de campanie la alegerile 
europarlamentare din primăvară au sosit şi, cu toate acestea, nu există nici un fel de dezbatere publică pe marginea 
subiectelor care contează pentru România şi Europa următorilor 5 ani. Vorbim despre ambiţii politice mici, în loc să 
vorbim despre măsuri de combatere a fenomenului şomajului în rândul tinerilor, vorbim despre lupte politice în 
Guvern şi Parlament, în loc să vorbim despre restabilirea echilibrului în sistemul de pensii.  

Asigurarea creşterii economice este pe ultimul loc în lista de priorităţi care se discută în spaţiul public şi în 
opinia mea vom realiza nevoia de dezbatere publică asupra măsurilor economice şi sociale numai după ce va fi prea 
târziu. 
România a depăşit o perioadă neagră pentru ceea ce înseamnă economie şi nivelul de trai. Între anii 2008 – 2012 
criza economico-financiară a îndatorat România cu peste 20 de miliarde de euro dând frâu liber măsurilor de 
austeritate care au îngheţat creşterea economică şi au pus milioane de români în situaţii economice dificile.  

Nu trebuie să uităm de tăierile peste noapte ale veniturilor bugetarilor cu 25% şi de impozitarea pensiilor cu 
5,5%. Nu trebuie să uităm de criza locurilor de muncă pe care România a traversat-o, de criza imobiliară şi de criza 
bancară care, timp de 4 ani s-a adâncit foarte mult. Sumele creditelor restante la bănci a crescut de 10 ori din 2008 şi 
până în 2012 şi, cu toate acestea la doi ani după începutul sfârşitului crizei România nu are un sistem de pensii stabil, 
nu are un sector public puternic, nu are o fiscalitate relaxată care să permită dezvoltarea IMM-urilor şi clasei de 
mijloc. 

Putem reveni la creşterea economică care să aducă bunăstarea în casele românilor sau ducem o politică 
mascată de austeritate prin suprataxare? Care este politica de creare de locuri de muncă noi în România? Care este 
strategia de reducere a evaziunii fiscale din toate sectoarele sectorului privat, pe care Ministerul Finanţelor ar trebui 
să o implementeze pentru creşterea veniturilor la bugetul de stat şi implicit la bugetul de pensii şi de salarii? Este 
firesc să avem răspunsurile la aceste întrebări, mai ales atunci când campania electorală este în pregătire dar, din 
păcate, răspunsurile par să fie încă necunoscute. 

Reorganizarea ANAF anunţată de fiecare dintre ultimele două guvernări nu au ajutat de fel eforturilor de 
creştere a ratei de colectare din TVA şi alte taxe. Veniturile statului din colectarea de TVA au scăzut continuu din 
2008 până în 2012. Cu toate acestea deficitul este ţinut încă sub control, sub 3% în timp ce creşterea economică se 
apropie de 3% în 2013, dar problema stimaţi colegi este că aceste cifre rămân doar pe hârtie şi nu se regăsesc în 
buzunarele românilor. 

Creşterile de venituri care ar trebui să asigure eliminarea austerităţii din politicile publice sunt rapid anulate 
de noi taxe care împovărează românii şi de creşteri de preţuri de alimente, energie şi combustibil.  

În opinia mea, creşterea impozitelor nu este o soluţie pentru a asigura o creştere sustenabilă de care ştim bine 
că avem nevoie în următorii ani dacă sperăm să ajungem la reducerea clivajelor economice între noi şi partenerii 
noştii din UE. Creşterea economică trebuie susţinută prin locuri de muncă noi, şi prin atragerea de investitori printr-
un mediu primitor din punct de vedere al fiscalităţii şi mai ale din punctul de vedere al impozitării muncii. 

Apreciez reducerea fiscalităţii pentru angajatorii din România. Reducerea CAS este o măsură binevenită 
pentru toţi agenţii economici din România şi singurul lucru care ar trebui să ne îngrijoreze este faptul că nu s-a 
petrecut mai devreme. De asemenea este păcat că o asemenea măsură care ia o parte din presiunea fiscală de pe 
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firmele din România este anticipată de accizarea combustibililor cu 7 eurocenţi/litru. Ce intră în economie pe partea 
creşterii salariilor sau a locurilor de muncă, iese pe scumpirile de preţuri cauzate inevitabil pe toate liniile de 
producţie de creşterea preţurilor transporturilor. 

Economia bate pasul pe loc şi atunci când ne întrebăm care este alegerea corectă între relaxarea fiscală şi 
creşterea taxelor trebuie să ne gândim foarte bine care este răspunsul optim. Măsurile de austeritate au adus o 
stabilitate închipuită de foştii guvernanţi. Stabilitatea economică nu a contat nici pe departe pentru românii care 
acumulau datorii la bănci din cauza reducerii veniturilor lunare. Preţul pe care românii l-au plătit pentru reducerea 
deficitului bugetar şi de cont curent a fost unul foarte mare şi din păcate sacrificiile acestora nu au dus la creşterea 
investiţiilor şi la scăderea şomajului aşa cum era preconizat. 

Acum ne confruntăm cu o nouă provocare în paradigma economică a Guvernului. Creşterea taxelor nu va 
aduce creştere economică ci dimpotrivă, va cauza o proliferare a fenomenului evaziunii fiscale şi va reduce simţitor 
colectarea veniturilor din taxe şi impozite, lăsând un deficit greu de finanţat la bugetul de asigurări sociale de stat. 
Această paradigmă trebuie înlocuită cu un alt mod de a privi abordarea strategiei macroeconomice. Finanţarea 
consecventă a lucrărilor de infrastructură şi de dezvoltare locală pot permite o creştere sigură a PIB-ului dar şi 
transferarea acestei creşteri în măsuri economice care să creeze la rândul lor beneficii reale pentru tinerii din 
România care şi-au pierdut deja speranţa într-un viitor mai bun. 

Aşteptăm soluţii concrete din partea Guvernului pentru a consolida situaţia stabilă economică în care din 
fericire încă ne aflăm şi pentru a transforma această stabilitate în beneficii reale pentru români. Eforturile Guvernului 
trebuie să fie focalizate în această direcţie şi nu irosite pe discuţii interminabile despre configuraţia politică a 
guvernului sau în atacuri inutile la adresa adversarilor politici. Românii s-au săturat de abordări iresponsabile faţă de 
problemele care îi privesc şi cel mai probabil scrutinul de la sfârşitul lunii mai va demonstra acest lucru, fără urmă de 
îndoială. Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ioana Dumitru 

 
*** 

 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 
 
Domnule ministru, 
 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui funcţionează la cote de avarie. Necesităţile de personal sunt acoperite doar în 
proporţie de 65%, iar deficitul de finanţare este în acest moment de 6 milioane. Din aceşti bani ar trebui asigurate 
utilităţile, hrana, medicamentele şi salariile medicilor şi asistentelor, precum şi sporurile personalului ce lucrează în 
zone de risc crescut precum cele cu bolnavi de tbc sau HIV/SIDA.. 
 
Vă solicităm remedierea acestei situaţii în aşa fel încât pacienţii din Vaslui să nu aibă de suferit. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
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Adresată:doamnei Lucia Varga, ministrul delegat al Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii  
De către: deputat Luminiţa Adam 
 
Stimată Doamnă Ministru,  
      In anul 2010 în Comuna Urzica din Judeţul Olt, comuna ce se află în colegiul în care am fost aleasă deputat s-a 
implementat “Proiectul privind înfiinţarea perdelelor forestiere”. 
      Beneficiari, în anii anteriori, ai unui program de împădurire a unor suprafeţe nisipoase în suprafaţă de 188 ha, 
teren situat la limita dintre terenurile productive, propice agriculturii ale Câmpiei Romanaţilor şi terenurile nisipoase 
cunoscute sub denumirea de ,,Sahara Olteniei” ce se întind de la limita judeţelor Olt şi Dolj, până la Jiu şi dincolo de 
acesta, proprietarii de terenuri din comuna Urzica au acceptat să renunţe la administrarea unei suprafeţe de 63 ha 
teren arabil în scopul înfiinţării acestor perdele, nefiind nevoie de expropriere ori alte măsuri de constrângere 
prevăzute de lege. 

    Proiectul a fost implementat începând cu toamna anului 2010. Au fost efectiv plantate în prima etapă 48,39 
ha perdele forestiere de protecţie, pentru care proprietarii trebuiau să primească suma de  35.663,43 lei aferentă 
anului agricol 2010 -2011. 

Acesta a continuat şi în toamna anului 2011, ajungându-se la suprafaţa de 55,79 ha, pentru care proprietarii 
trebuiau să primească suma de 41.117 lei, aferentă anului agricol 2011 – 2012.  În toamna anului 2012 s-a ajuns la 
suprafaţa totală de 62,04 ha pentru care trebuia să se primească suma de 52.734 lei, cetăţenii din localitate urmând să 
primească suma totală de 129.514,7 lei. 
       În mod cu totul neaşteptat, în loc să fie sprijiniţi de reprezentanţii ministerului pe care îl conduceţi pentru 
proiectul demarat, cetăţenilor din comuna Urzica li s-au pus numeroase piedici. N-ar trebui să ne mai mirăm că stăm 
prost la capitolul “absorbţiei fondurilor europene” , dacă în loc să încurajaţi populaţia să demareze  aceste proiecte,  
prin atitudinea celor de la minister le desfiinţaţi si pe cele existente. 

      Vă rog să aveţi în vedere faptul că persoanele care au participat la acest proiect au depus decontul 
justificativ în conformitate cu prevederile art. 101, alin.(1) din Legea 46/2008 – Codul silvic – care prevede că: 
,,persoanele fizice sau juridice care sunt de acord şi pe ale căror terenuri agricole se înfiinţează perdele forestiere de 
protecţie rămân in continuare proprietari pe terenul respectiv şi pe pădurea astfel înfiinţată şi primesc anual, până la 
închiderea stării de masiv, o compensaţie a pierderii de venit in cuantum de 10 ori preţul mediu al unui metru cub de 
masa lemnoasă pe picior, stabilit în condiţiile legii, la hectar, corespunzător suprafeţei efectiv ocupate de perdelele 
forestiere de protecţie.” 

Răspunsul primit a fost că nu a fost îndeplinită condiţia de către Ministerul Mediului şi Pădurilor privind 
primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat, răspuns primit de la reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice  - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea. 

Actualmente, s-a trimis din nou decontul justificativ pentru cei trei ani pentru care proprietarii de terenuri 
trebuie să primească aceste compensaţii, către Inspectoratul Teritorial pentru Regim Silvic şi Vânătoare Râmnicu 
Vâlcea, aşa cum prevede legea. Bineînţeles ca până la această dată nu au primit nici un răspuns şi,  cu atât mai puţin,  
sumele de bani ce legal li se cuvin. 

Aşadar,  doamnă Ministru, vă rog să-mi răspundeţi în mod clar şi concret când aceste persoane vor primi 
banii ce li se cuvin. Vă rog sa aveţi în vedere că aceşti oameni cinstiţi, care mai cred încă în dreptate puteau să-şi 
cultive terenul respectiv, să-l dea în arendă,  adică să beneficieze şi de profit, nu numai de taxele şi impozitele pe care 
sunt siliţi să le plătească. 

De asemenea, vă rog,  doamnă Ministru,  să-mi comunicaţi şi sancţiunile pe care le-au primit angajaţii 
ministerului, angajaţi care din neglijenţă nu şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu în acest caz. 
Solicit răspuns în scris şi oral.           
      

*** 
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 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

Alocarea unui microbuz şcolar adaptat pentru transportul elevilor cu dizabilităţi 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Mi s-a adus la cunoştinţă situaţia elevilor cu dizabilităţi, respectiv cerinţe educaţionale speciale din cadrul 

Şcolii Speciale pentru Copii cu Deficienţe Asociate “Sfântul Stelian” Costeşti. Pentru că şcoala lor nu dispune de un 
microbuz şcolar adaptat nevoilor lor şi pentru că nu se pot deplasa cu mijloacele de transport în comun, aceşti copii 
întâmpină dificultăţi majore în a frecventa zilnic cursurile şcolare, deşi îşi doresc să meargă la şcoală.  

Din acest motiv, părinţii mai multor copii aflaţi în această situaţie şi conducerea şcolii “Sfântul Stelian” au 
adresat de la începutul anului 2013 până în prezent, în repetate rânduri, solicitări Consiliului Judeţean Argeş şi 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş pentru alocarea microbuzului. Până în prezent, un an mai târziu, situaţia nu a 
fost soluţionată. 

Aşadar, vă rog respectuos, stimate domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care este motivul pentru care Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş nu a soluţionat până în prezent 
această problemă, în ciuda solicitărilor multiple ale părinţilor şi conducerii? 
2. Când va fi rezolvată această situaţie? 
 

Conform Legii Educaţiei nr. 1/2011, articolul 12, alineatul (6), statul garantează dreptul la educaţie al tuturor 
persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. Însă, din cauza acestei situaţii nerezolvate, dreptul la educaţie le este 
îngrădit acestor copii. 

Anexez solicitările la care face referire această întrebare şi solicit răspuns scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Mihai Deaconu 

 
*** 

                                                                                  
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Ce posibilităţi există pentru ca un candidat să-şi poată consulta lucrarea după susţinerea unui examen? 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
În data de 05-11-2013 v-am adresat o interpelare  având ca obiect “limitarea accesului candidaţilor la 

consultarea ulterioară a lucrărilor susţinute în cadrul concursurilor de titularizare. Trecând peste faptul că răspunsul 
dumneavoastră a venit după 40 zile, nerespectând termenul legal de 30 zile, acesta nu a clarificat tema interpelării. 
Poate că de aceasta dată îmi veţi putea răspunde clar la întrebarea pe care v-o formulez: 

Cum trebuie să procedeze doamna MIU MARIANA pentru a putea să-şi vadă personal lucrarea pe care a 
susţinut-o la disciplina istorie,  la examenul de titularizare susţinut în anul 2013? Menţionez ca a depus în luna iunie 
o cerere în acest sens, dar cei de la inspectoratul Sibiu, luând bineînţeles exemplul ministerului, nu au răspuns în 
termenul legal. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat 
Luminiţa Adam 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Nu trageţi în dascălii noştri! 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 

Tendinţa din ultima perioadă de a culpabiliza întregul sistem de învăţământ românesc este păguboasă, dar şi 
dăunătoare şi periculoasă pentru buna funcţionare a educaţiei româneşti. În opinia mea, nu cred că trebuie să 
generalizăm situaţiile prezentate de mass media, unele dintre ele poate voit exagerate, pentru a generaliza la maniera 
distructivă prezentată în ultimele zile. Susţin cu tărie că denigrarea învăţământului românesc în ansamblul său nu va 
aduce nimănui nimic de câştigat, nici corpului dascălilor, nici elevilor, şi cu atât mai puţin părinţilor. Consider că în 
cazurile în care pentru acel fond al clasei folosit în beneficiul elevilor, respectiv acolo unde s-au achiziţionat bunuri 
folositoare elevilor şi procesului de învăţământ în general, nu am asistat la niciun fel de delict. Pe de altă parte, în 
situaţiile în care s-a exagerat cu cadourile şi cu anumite pretenţii excesive, cum ar fi cele pentru femeile de serviciu 
sau paznici, lucrurile ar trebui lămurite, iar vinovaţii să fie sancţionaţi conform legii. Nu pot fi însă de acord cu 
anumite poziţii care distrug reputaţia tuturor învăţătorilor şi profesorilor, din moment ce o floare şi o ciocolată li se 
ofereau de când lumea... 

Să ne punem astfel întrebarea firească „Chiar aşa de plin este învăţământul românesc de dascăli păcătoşi, 
imorali şi corupţi?” Desigur, nu sunt de agreat situaţiile care ţin primele pagini ale mass-mediei, în aceste zile, dar 
nici educaţia de la noi nu se desfăşoară doar în şcoli private, aşa-zis „de fiţe”. Şcoli sunt în toată ţara, în ele învaţă 
copii din toate mediile sociale, iar dascălii, pe lângă instruirea şi educarea lor, ţin în multe cazuri şi loc de părinţi, în 
adevăratul sens al cuvântului! Nu se vorbeşte deloc despre dascălii care duc de acasă, de la copiii lor, hăinuţe pentru 
a-i îmbrăca pe copiii mai puţin îngrijiţi de familiile lor, despre dascălii care mai pun un sandvici în plus în poşetă să-l 
dea elevului său care-i spune că-i flămând. Ştiu părinţii de câtă putere are nevoie un dascăl să şcolarizeze un copil cu 
nevoi speciale, să îi facă programa adaptată, să îl încurajeze, să-i înveţe pe ceilalţi elevi să îl accepte şi să îl ajute să 
se integreze şi să înveţe? Da, unii ştiu! Sunt puţini însă şi se bucură de acest lucru, că doar nu au nimic mai scump 
decât copilul lor şi nu vor să îl ştie marginalizat. În acest context, ar fi frumos să iasă şi un astfel de părinte la 
televiziune şi să vorbească despre dascălul copilului lor.  

Cunosc o sumedenie de dascăli, învăţători şi profesori, care, în zeci de ani petrecuţi la catedră, deşi s-au 
confruntat cu toate aceste situaţii, ba chiar unele mai speciale, nu au aşteptat să fie recompensaţi cu nimic în plus, 
decât doar ce li s-a cuvenit în urma muncii lor. Poate că la acest capitol ministerul de resort ar trebui să intervină mai 
ferm, pentru a le reda dascălilor demnitatea pierdută prin repetatele tăieri de salarii, sporuri şi venituri, pentru că nu 
poţi să ai pretenţii la un învăţământ de calitate fără fonduri şi fără a stimula performanţa. 
 
 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 
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Deponenţii care şi-au mutat banii de la CEC la BRD pentru achiziţionarea de Dacii înainte de 1989 vor fi, în 
sfârşit, despăgubiţi! 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 

Camera Deputaţilor a adoptat zilele trecute un proiect de lege privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990, iar ulterior le-au transferat la BRD - Groupe Société Générale, 
în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia. Este vorba despre o reglementare îndelung aşteptată de către aceşti 
oameni, mai ales că persoanele aflate în aceeaşi situaţie, dar care au menţinut banii la CEC Bank, au fost despăgubite 
în urma unei iniţiative legislative a parlamentarilor Partidului Conservator. Potrivit legii votate de deputaţi, 
despăgubirile se acordă atât pentru perioada depozitului constituit la CEC-SA, cât şi pentru perioada depozitului 
constituit la BRD, după cum urmează: pentru persoanele care au depus sume de bani la CEC SA înainte de data de 1 
ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la data de 1 ianuarie 1990, până la data de 31 decembrie 2013; 
pentru persoanele care au depus sume de bani la CEC după data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu 
raportare la data efectuării depunerii la CEC, până la data de 31 decembrie 2013. 

Despăgubirea deponenţilor BRD pentru Dacia este un nou exemplu în care actuala coaliţie de guvernământ 
face dreptate românilor nedreptăţiţi în ultimii ani în urma unor decizii politice contradictorii. Personal, am sesizat 
conducerea Guvernului despre această situaţie de nerespectare a unor legi aflate în vigoare, respectiv întârzierea 
nejustificată a despăgubirii persoanelor care au depus sume de bani la CEC, înainte de 1989, în vederea achiziţionării 
de autoturisme Dacia. Pe această temă, parlamentarii Partidului Conservator au iniţiat o propunere legislativă, 
devenită Legea nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii 
şi Consemnaţiuni CEC SA în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia. În discuţie se află un număr însemnat de 
români care, nici acum, la 24 de ani de la evenimentele din 1989, nu şi-au recuperat sumele depuse. Mă refer la 
persoanele care au constituit depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia şi care şi-au transferat 
după 22 decembrie 1989 banii la BRD. 

Conform Legii nr. 232/2008 de aprobare a OUG nr. 156/2007, acestor oameni li s-a aprobat acordarea de 
despăgubiri băneşti, dar ei nu au primit absolut nimic până acum. Acordarea despăgubirilor prevăzute de OUG 
156/2007 persoanelor fizice care şi-au transferat depunerile la BRD nu a putut fi realizată până la comunicarea pe 
răspunderea băncii a datelor certe privind valoarea totală a despăgubirilor şi numărul deponenţilor care au dreptul la 
despăgubiri. Acest fapt s-a petrecut din cauza aplicării principiului transparenţei, care presupune cunoaşterea cu 
exactitate a sumelor cu care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, urmează să se îndatoreze.  

Având în vedere discriminarea deja creată, între deponenţii de la CEC care au fost deja despăgubiţi, şi cei de 
la BRD, care au aşteptat ani de zile să îşi primească banii, mi-am exprimat convingerea că Puterea actuală are datoria 
de onoare de a repara această nedreptate, ceea ce s-a şi întâmplat prin votul de săptămâna trecută a plenului Camerei 
Deputaţilor. 
 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Învăţăturile marelui Eminescu, mai actuale ca oricând! 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 
           Dincolo de faptul că a fost cel mai mare poet al ţării noastre, marele Mihai Eminescu, de la naşterea căruia am 
omagiat recent 164 de ani, a fost şi un om politic cu atitudini conservatoare de prim-rang al acelor vremuri. 
          Nucleul principal al activității de jurnalist politic a lui Mihai Eminescu s-a desfășurat timp de șase ani în 
perioada  (1877-1883), la cotidianul „Timpul”, oficial al Partidului Conservator, unde în 1880 și 1881 a fost redactor 
șef. Ocazional, Eminescu a colaborat cu articole politice sau pe teme culturale și la alte reviste sau gazete ale 
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epocii,în perioada 1870-1877, publicând în Albina,Familia lui Iosif Vulcan, Federațiunea, Convorbiri 
literare, Curierul de Iași.  

Convingerile sale erau în linii mari în acord cu cele ale conservatorilor și în special cu ale 
fracțiunii junimiste, condusă de Petre Carp și Titu Maiorescu. Cu toate acestea, în articolele sale, și-a exprimat 
adeseori părerile proprii, care nu corespundeau întotdeauna liniei oficiale a partidului, ceea ce a provocat proteste și 
nemulțumiri din partea unor conservatori. Datorită implicării sale afective în evenimentele politice și datorită 
conștiinciozității sale în îndeplinirea obligațiilor de redactor, oboseala și dezamăgirile acumulate în cei șase ani au 
avut o contribuție importantă la declanșarea crizei maniaco-depresive din iunie 1883. Într-o scrisoare de atunci, 
referindu-se la munca repetitivă pe care o făcea în redacția gazetei „Timpul”, unde trebuia să transforme în știri 
fluxul sosit pe telegraful agenției de presă Havas, actualmente Reuters, poetul scria „Bat telegramele Havas, arză-le-
ar focul să le arză!". Era perfect conștient că potențialul său creativ se risipește în aceea muncă intelectuală de natură 
inferioară, el fiind obligat să îşi asigure existența și să întrerupă șantierul său spiritual, fiind complet lipsit de resurse 
materiale și neprimind niciun fel de susţinere din partea statului român. 

Perioada istorică în care Eminescu și-a desfășurat activitatea este cea a domniei regelui Carol I, supranumit 
"Întemeietorul", pe care radicalul Eminescu îl poreclea "îngăduitorul", pentru a-și exprima rezerva față de politica 
împăciuitoristă cu care regele german încerca să asigure un echilibru politic între toate forțele din cele două mari 
tabere, conservatoare și liberală. În 1877 începe chiar Războiului de Independență, prima mare conflagrație modernă 
în care statul român se va alia cu Rusia țaristă împotriva Imperiului Otoman și a unei intense ofensive diplomatice 
purtată pentru recunoașterea de către puterile europene a independenței și a proclamării regatului. Multe dintre 
părerile pe care le-a exprimat Eminescu despre aceste evenimente și despre protagoniștii lor nu corespund cu opiniile 
consacrate ale istoricilor, firesc să se întâmple așa, din moment ce istoricii au de partea lor avantajul trecerii timpului. 

Mihai Eminescu a fost unul dintre cei mai reprezentativi exponenţi ai timpului său. Clasa politică actuală are 
încă multe de învăţat de la scrierile sale, în aşa fel încât politicienii să îşi respecte atât convingerile proprii, cât şi cele 
ale electorilor lor, şi mai puţin cele generale şi conjuncturale ale partidelor politice. 
 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Cine ne opreşte la graniţa Schengen? 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 

Dezbaterile referitoare la admiterea României în spaţiul Schengen sunt departe de a se fi încheiat, însă 
atitudinea avută de ţările puternice ale Europei la adresa noastră nu poate fi catalogată ca fiind una corectă. România 
a alocat în ultimii ani o sumă considerabilă pentru susţinerea măsurilor necesare aderării la Spaţiul Schengen, în 
discuţie fiind o cifră de peste un miliard de euro, atât de la bugetul de stat, cât şi din fonduri europene. Fondurile 
utilizate pentru aderarea României la spaţiul Schengen şi securizarea frontierelor externe ale României, cofinanţare 
UE şi contribuţie naţională, au avut ca principale obiective implementarea unor proiecte privind modernizarea reţelei 
consulare, prin reamenajarea la standarde europene a sediilor oficiilor consulare şi pentru dezvoltarea infrastructurii 
IT în materie de emitere de vize, conform aquis-ului de tip Schengen. Din nefericire, deşi îndeplinim toate condiţiile 
pentru ca ţara noastră să fie inclusă în rândul statelor cu liberă circulaţie, acest fapt încă se lasă aşteptat, pe fondul 
unor motive mai puţin plauzibile invocate de oficialii europeni.  

Pe această temă, m-am adresat ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, care a punctat că fondurile 
utilizate pentru aderarea României Ia spaţiul Schengen şi securizarea frontierelor externe au fost folosite de mai 
multe instituţii, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Poliţia de Frontieră, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi 
Ministerul Afacerilor Externe, cea mai mare parte din proiectele finanţate din această sursă au fost derulate de 
Ministerul Afacerilor Interne, care a beneficiat de majoritatea fondurilor europene destinate pregătirilor pentru 
aderarea Ia spaţiul Schengen. Ministrul Corlăţean mi-a transmis că în vederea aderării România a parcurs un proces 
de evaluare din punct de vedere tehnic, proces alcătuit din mai multe etape. Una dintre aceste etape a constat în 
desfăşurarea misiunilor de evaluare din partea UE, pentru verificarea în teren a stadiului implementării acquis-ului 
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Schengen. Toate rapoartele de evaluare ale misiunilor desfăşurate de experţii UE au concluzionat că România  
îndeplineşte toate criteriile tehnice prevăzute de aquis-ul Schengen. În toate domeniile de aderare (cooperare 
poliţienească, vize, protecţia datelor personale, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre, SIS/SIRENE), 
România a făcut investiţii considerabile pentru modernizarea echipamentelor şi perfecţionarea pregătirii resurselor 
umane. „Niciunul dintre rapoartele de evaluare nu a recomandat o reevaluare a României, ceea ce înseamnă că 
instituţiile statului implicate în procesul de pregătire tehnică pentru aderare au luat din timp toate măsurile necesare, 
iar cerinţele critice au fost îndeplinite”, a subliniat ministrul Afacerilor Externe în răspunsul trimis la interpelarea 
mea.  

În acest context, consider că este de neînţeles faptul că, deşi România îndeplineşte toate condiţiile din punct 
de vedere tehnic pentru a adera la spaţiul Schengen, acest lucru nu este agreat de mai-marii europeni. Am 
convingerea că refuzul ţărilor decizionale se va estompa cât mai curând, deoarece este nefiresc ca României să i se ia 
acest drept, mai ales după ce a făcut investiţii serioase pentru securizarea frontierelor. 

 
Deputat  

Ion Diniţă 
 

*** 
 

 
Primarul comunei Săpânţa, Gheorghe Stan, rămâne în funcţie 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

În ceea ce privește situația juridică a domnului primar al comunei Săpânța, Gheorghe Stan, doresc să prezint 
următoarele precizări: 

Prin decizia penală nr. 122/R/2014, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul penal nr. 7862/329/2012, la 
data de 29 ianuarie 2014, instanţa a dispus condamnarea inculpatului Stan Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de 
conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a 
fost suspendată. Instanţa a stabilit pedeapsa ca fiind de un an închisoare. Completul de judecată a dispus, de 
asemenea, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 3 ani.  

În baza art. 71 alin. 5 C.p., instanţa a suspendat executarea pedepsei accesorii, respectiv interzicerea dreptului 
de a fi ales pe durata suspendării executării pedepsei principale. În aceste condiţii, pe toată durata termenului de 
încercare de 3 ani dreptul inculpatului de a deţine funcţia de primar sau de a fi ales în autorităţile publice sau în 
funcţii elective publice, nu este afectat de condamnarea suferită, neexistând niciun caz de incompatibilitate care să 
impună încetarea de drept a mandatului. 

Prin adresa din data de 05.02.2014, Prefectul judeţului Maramureș a solicitat secretarului Comunei Săpânța 
să întocmească, semneze și să transmită referatul constatator împreună cu actele din care rezultă motivul legal de 
încetare de drept al mandatului Primarului Comunei Săpânța, domnul Stan Gheorghe. Sentința Penală ar fi putut 
atrage incidența dispozițiilor art. art. 15 alin. 2 lit. e Legea nr. 393/2004, dar aceste prevederi se referă la situația unei 
pedepse privative de libertate, sintagmă prin care se înțelege condamnarea la închisoare cu executare sau detențiunea 
pe viață, situație în care nu se regăsește edilul Stan Gheorghe, acesta fiind condamnat la o pedeapsă cu închisoare cu 
suspendare sub supraveghere. 

Prin urmare, răspunsul la adresa emisă de Instituția Prefectului județului Maramureş va arăta că niciunul 
dintre cazurile de încetare de drept a mandatului primarului nu sunt aplicabile în cazul de față, pentru toate motivele 
mai sus enunțate. 

Aceste informații sunt în concordanță cu opinia abilitată exprimată de Casa de Avocatură S.C.A. 
IORDĂCHESCU & ASOCIAȚII, prin av. asociat coordonator, Eugen Constantin Iordăchescu. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Neregulile de la DSVSA Maramureş nu există pentru structura centrală! 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Am decis să mă adresez oficial ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, după primirea răspunsului din 
partea preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, secretarul de stat 
Vladimir Alexandru Mănăstireanu, la întrebarea care a avut ca obiect managementul defectuos al conducerii DSVSA 
Maramureş. Am sesizat conducerii ANSVSA că maramureşenii şi presa locală au semnalat numeroase cazuri în care 
conducerea şi alţi reprezentanţi ai DSVSA Maramureş s-au comportat abuziv şi neconform cu cerinţele activităţii pe 
care ar trebui să o desfăşoare. În interpelarea trimisă, am prezentat o serie de cazuri relatate de mass media din 
Maramureş, între care închiderea circumscripţiei sanitar-veterinară din Piaţa „Izvoarele”, cea mai mare piaţă din Baia 
Mare, după 30 de ani de funcţionare neîntreruptă, dispariţia dispensarului veterinar din comuna Călineşti, afacerile 
personale ale medicului veterinar al zonei, numeroasele cazuri de îmbolnăviri cu toxiinfecţie alimentară din judeţul 
Maramureş, etc.. De asemenea, am cerut Corpului de Control al ANSVSA să se deplaseze de urgenţă la Baia Mare 
pentru a verifica disfuncţionalităţile semnalate, probleme de care ar fi direct răspunzător directorul instituţiei. 

În răspunsul său, preşedintele ANSVSA Vladimir Mănăstireanu a precizat că, în cursul anului 
2013, pe raza judeţului Maramureş s-au înregistrat un număr de cinci cazuri de suspiciune de toxiinfecţii 
alimentare, un număr de 100 de persoane acuzând simptomatologie digestivă (greţuri, vărsături, colici, 
frisoane,etc.). „La patru din aceste suspiciuni Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Maramureş a efectuat investigaţii prin efectuarea anchetei epidemiologice şi prin prelevarea 
de probe de alimente, care ulterior au fost analizate în cadrul laboratorului sanitar veterinar judeţean, 
depistându-se în anumite cazuri depăşiri ale parametrilor investigaţi. În cazul suspiciunii de la 
Restaurantul din Ocna Sugatag, reprezentanţii DSVSA Maramureş nu au putut recolta probe pentru 
examen laborator întrucât au fost anunţaţi tardiv. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Maramureş a aplicat două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4000 lei, conform 
prevederilor H.G. nr. 984/2005, cu modificările şi completările ulterioare”, a apreciat şeful ANSVSA. În 
legătură cu celelalte aspecte sesizate de mine, conducerea ANSVSA a specificat că toate neregulile 
sesizate în presa maramureşeană sunt neconforme cu realitatea.  

După cum arată răspunsul domnului Mănăstireanu, totul e roz în activitatea DSVSA Maramureş, 
iar presa locală a inventat cazurile respective! Nu pot fi mulţumită cu un astfel de răspuns. Preşedintele 
ANSVSA nu mi-a răspuns, de fapt, la întrebările esenţiale pe care i le-am adresat, respectiv dacă a fost 
informat despre nemulţumirile oamenilor din judeţul Maramureş faţă de activitatea conducerii DSVSA şi dacă va 
dispune măsuri pentru revenirea la normalitate a managementului Direcţiei judeţene Maramureş. Nici vorbă despre 
aşa ceva în materialul primit de la preşedintele ANSVSA!  

Mai mult, în cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural Maramureş, trebuia să-şi prezinte raportul 
directorul Direcţiei Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Maramureş. Evident, acesta nu a 
fost prezent, fiind înlocuit de un alt reprezentant al instituţiei, fapt ce a stârnit, pe bună dreptate, nemulţumirea 
prefectului, acesta anunţând că va anunţa incidentul la conducerea Guvernului. De altfel, conducerea ANSVSA a 
refuzat să îmi comunice dacă la Maramureş a avut loc controale de la centru sau alte anchete ale Corpului de Control. 
Consider că este imposibil ca toată lumea din Maramureş să greşească în ceea ce priveşte disfuncţionalităţile 
existente în activitatea DSVSA Maramureş, iar intervenţia ministrului Agriculturii se impune cu celeritate în acest 
caz. 

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
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Ordinea publică şi circulaţia rămân la Poliţia Naţională 
 

 
Stimaţi colegi deputaţi,  
 
 

Am primit asigurări ferme din partea Guvernului că actuala structură a Ministerului Afacerilor Interne va 
rămâne neschimbată în următoarea perioadă. Potrivit răspunsului la o interpelare adresată conducerii MAI, care a 
avut ca obiect reorganizarea compartimentelor de ordine publică şi circulaţie ale Poliţiei Române, Executivul nu 
intenţionează niciun fel de reconfigurare a sistemului existent. În documentul trimis către conducerea Ministerului 
Afacerilor Interne, am subliniat că nu ar fi oportună operaţiunea de descentralizare a serviciului poliţienesc în slujba 
cetăţeanului, prin transferul de personal şi responsabilităţi în coordonarea administraţiei locale.  

Conducerea MAI mi-a comunicat, din fericire, că nu există o asemenea intenţie: „În Programul de Guvernare 
pentru perioada  2013-2016, prevăzut în anexa nr.2 Ia Hotărârea  Guvernului nr.45/2012 pentru acordarea încrederii  
Guvernului, nu este menţionată o astfel de concepţie de  reconfigurare a sistemului de ordine publică. La capitolul 
„Interne”, domeniul afaceri interne este definit ca fiind  unul dintre cele mai importante componente ale statului de 
drept, ce presupune prestarea unui serviciu public de bază pentru populaţie, cu finalitate în asigurarea  securităţii şi 
siguranţei cetăţeanului de către instituţiile publice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”. 
 Am adresat această interpelare la rugămintea mai multor cadre din Poliţie, îngrijorate de posibilitatea unor 
modificări în ceea ce priveşte structurile de ordine publică şi circulaţie. Mă bucur că ipoteticul transfer de autoritate şi 
responsabilitate nu se va realiza, deoarece, prin mutarea  Poliţiei Rutiere şi a celei de Ordine Publică la Poliţia Locală 
s-ar fi creat în mod nejustificat un instrument de presiune şi şantaj la îndemâna primarilor.  
 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Aderarea României la Spaţiul Schengen depinde exclusiv de un viitor raport MCV pozitiv 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Considerat de statul român un proces ireversibil, aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen se dovedeşte o 
acţiune mult mai dificilă decât ne aşteptam, în ciuda faptului că ne-am făcut „temele” conştiincios. Pe această temă, 
m-am adresat şi am primit răspuns la interpelarea trimisă ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, referitoare 
la refuzul Germaniei şi Olandei de a permite aderarea României în Spaţiul Schengen. În documentul trimis 
conducerii MAE, am subliniat că responsabilii cu politica externă ai României au afirmat, în repetate rânduri, că 
atitudinea Germaniei, Olandei şi a altor ţări europene referitoare la aderarea României la spaţiul Schengen nu se va 
modifica decât dacă se rezolvă bilateral problemele. Mai mult, s-a făcut o paralelă între situaţia actuală a României, 
refuzată de mai multe ţări la graniţa Schengen, şi necesitatea soluţionării pe cale bilaterală a problemelor existente 
între Republica Macedonia şi Grecia. După cum bine ştiţi, dreptul de veto al statelor membre NATO sau UE este 
inalienabil. 
 În răspunsul său, Titus Corlăţean a admis că „finalizarea procesului de aderare Ia spatiul Schengen survine 
într-un context european complex, pre-electoral, în care statele membre au dificultăţi în a gestiona efectele crizei 
economice (stagnare economică, creşterea şomajului, creşterea presiunii asupra sistemelor de asigurări sociale)”. 
Ministrul Afacerilor Externe, a recunoscut, în răspunsul adresat deputatului Cornelia Negruţ, că „statele membre   
care au manifestat reticenţă faţă de aderarea României Ia  spaţiul Schengen îşi menţin condiţionarea revizuirii poziţiei  
lor de un nou raport MCV pozitiv. Doresc să reafirm faptul  că România îşi menţine angajamentul privind aderarea Ia 
spatiul Schengen şi va continua să coopereze îndeaproape cu statele membre pentru atingerea acestui obiectiv. Nu ne 
rămâne decât să aşteptăm viitorul raport MCV, dar şi schimbarea opticii ţărilor vestice faţă de progresele făcute de 
România, care a investit o sumă considerabilă pentru acest demers încă nefinalizat. 
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Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Posibile explicaţii ale tragediei din Apuseni! 

 
 
Stimaţi colegi deputaţi,  
 

Problema dotărilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne rămâne una arzătoare, în ciuda anumitor 
progrese făcute în ultima perioadă. Din cauza lipsurilor de tot felul, cred că nu putem emite pretenţii îndreptăţite 
pentru ca statul român să poată gestiona cu rezultate pozitive evenimente tragice cum au fost accidentul din Munţii 
Apuseni, o adevărată tragedie! Dincolo de dramatismul scenelor din 20 ianuarie, incidentul aviatic în care au murit 
profesionişti şi oameni de viitor ai acestei ţări ne-a arătat limitele pe care România, ca stat şi instituţii, le are în 
administrarea unor probleme de urgenţă capitală. De fapt, este vorba despre funcţionarea instituţiilor statului, despre 
colaborarea inter-instituţională, şi despre necesitatea unui „cap limpede”, a unei persoane care să dispună acţiunile şi 
să le urmărească. Mi s-a părut nefiresc, în contextul nefericitului accident, să dăm vina pe lipsa lui Raed Arafat din 
ţară! Aşa ceva mi se pare ilar şi nepermis! Parcă până la distinsul medic de urgenţă nu am mai fi avut accidente şi 
parcă nu ne-am fi descurcat! Din păcate, efectele de acum s-au simţit mult mai acut decât în alte cazuri, reliefând, 
tocmai ce spuneam, ineficienţa şi lipsa de funcţionare ale instituţiilor statului. 

Consider relevant în acest context şi faptul că, deşi toţi românii ne dorim intervenţii prompte şi salvatoare, 
mijloacele de care dispune România în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt departe de a se ridica la standardele 
europene. Aceasta nu este o scuză a bâlbâielilor autorităţilor, doar o completare necesară. De altfel, am ridicat acest 
subiect într-o interpelare trimisă fostului ministru al Afacerilor Interne, Radu Stroe, care, în paranteză fie spus, nu a 
fost singurul vinovat de cele întâmplate. Din răspunsul fostului ministru al Internelor am aflat că Ia nivelul tuturor 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne, din totalul de 19.859 autovehicule, 9.892 au rulaje de peste 100.000 km, 
ceea ce reprezintă o pondere de 49,81%! Extrem de îngrijorător, acest procent ne mai dă un indiciu în legătură cu 
procedurile de intervenţie în locuri greu accesibile.  
 De altfel, chiar la acest subiect m-am referit, adică la modul în care se poate interveni în zone dificile din 
punct de vedere al accesului, fie vară, fie iarnă. Intenţia MAI de a completa dotarea structurilor din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne prin achiziţionarea a aproximativ 100 de autoturisme, din gama 4x4 şi 4x2, nu este 
suficientă, dar este măcar un prim pas. Este îngrijorător faptul că jumătate din autovehiculele structurilor Ministerului 
au baremul depăşit, iar o împrospătare a parcului auto se impune de la sine. Pe fondul problemelor financiare 
existente în prezent, consider că demersul conducerii MAI este lăudabil, iar punerea lui în practică ar uşura foarte 
mult munca lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în zone greu accesibile. Acelaşi lucru ar trebui făcut şi la 
nivelul SMURD, ISU, Salvamont şi al celorlalte structuri destinate salvării noastre şi a menţinerii unui climat de 
siguranţă a cetăţeanului. Până nu va fi prea târziu!  

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
 

 
Împotrivirea Ucrainei ca România să deschidă un nou consulat în Transcarpatia, de neînţeles 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

Cu toate că România a avut şi continuă să aibă relaţii de bună vecinătate şi parteneriate diplomatice viabile 
cu ţările vecine, se pare că în sens invers lucrurile nu stau la fel. Altfel nu îmi explic înverşunarea cu care Ucraina se 
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opune deschiderii unui nou consulat al României în regiunea Transcarpatia, care are un procent important din 
populaţie de origine română.  

În acest sens, am primit răspuns din partea ministrului Afacerilor Externe Titus Corlăţean, la interpelarea 
adresată pe tema problemelor întâmpinate de reprezentanţii comunităţii românilor din Ucraina. Am amintit că în zona 
de sud a Ucrainei, pe malul drept al râului Tisa, există comunităţi încă foarte numeroase şi compacte de români. 
Aceştia vorbesc limba română, respectă obiceiurile şi tradiţiile româneşti, omagiază toate sărbătorile importante ale 
României (Ziua Naţională, sărbătorile religioase, etc.). Foarte mulţi din ei au dublă cetăţenie, ucraineană şi română. 
Cu toate acestea, populaţia românească de dincolo de Tisa se confruntă cu cel puţin două probleme majore. În primul 
rând, spre deosebire de alţi cetăţeni străini care au şi cetăţenie română, spre exemplu cei din Republica Moldova, 
ucraineenii cu cetăţenie română nu au paşaport românesc care să le faciliteze accesul liber în România. În al doilea 
rând, pentru a intra în România, aceşti oameni trebuie să se adreseze Consulatului Român aflat în Cernăuţi. Oraşul 
Cernăuţi este la o distanţă de peste 300 kilometri depărtare de aceste zone populate de români. Astfel, fiecare 
persoană care doreşte să călătorească în România, pentru a-şi vizita rudele spre exemplu, trebuie să străbată cel puţin 
două drumuri la Cernăuţi, pentru depunerea documentelor şi ridicarea acestora, iar perioada de acordare a vizei 
periodice durează între două şi trei săptămâni. Din aceste motive, cetăţenii români din sud-vestul Ucrainei solicită 
MAE deschiderea unui nou punct consular în această zonă. 

 Ministrul Titus Corlăţean a răspuns, referitor la problematica asigurării serviciilor consulare pentru 
minoritatea română din zona de sud  a Ucrainei, am onoarea de a vă informa că Ministerul Afacerilor Externe are în 
atenţie, de mai mult timp, extinderea reţelei consulare în regiunea Transcarpatia din Ucraina. „Se are în vedere chiar 
raionul Ivano-Frankvsk, localitatea Solotvino. Trebuie precizat însă că, în cadrul negocierilor la nivel bilateral cu 
partea ucraineană, nu s-a ajuns până în prezent la un acord în acest sens”, a specificat ministrul de Externe în 
răspunsul trimis deputatului Cornelia Negruţ. În ceea ce priveşte procedura de acordare/redobândire a cetăţeniei 
române, Corlăţean a precizat că „legislaţia în materie condiţionează admiterea unei astfel de solicitări de deţinerea 
statutului de cetăţean român de către un ascendent până la gradul trei al solicitantului, care a pierdut cetăţenia română 
din motive neimputabile lui. În cazul particular al etnicilor români din Maramureşul istoric, pentru a clarifica în ce 
măsură membrii comunităţii române din Maramureşul istoric se încadrează la categoria persoanelor care pot solicita 
redobândirea cetăţeniei române, sugerăm consultarea instituţiei competente în materie - Autoritatea Naţională pentru 
Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, a mai menţionat ministrul Afacerilor Externe.  

Consider regretabilă atitudinea autorităţilor ţării vecine de a fi refractare la deschiderea unui nou consulat în 
Ucraina, în zona locuită preponderent de cetăţenii de origine română. Sper să reuşim o acţiune comună a tuturor 
parlamentarilor de Maramureş pentru a sensibiliza autorităţile din Ucraina să îşi dea acordul ca România să deschidă 
un consulat în Transcarpatia. Este vorba de un număr considerabil de români care trăiesc acolo, iar reuşita acestui 
demers le-ar uşura mult comunicarea cu locurile strămoşeşti. 
 

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
 

Măsurile Guvernului de relansare a economiei 
 
 În anul 2013 s-au înregistrat cele mai mici scumpiri din ultimii 24 de ani, în timp ce veniturile românilor au 
crescut, salariile bugetarilor au fost reîntregite, salariul minim a crescut cu 15% iar punctul de pensie a crescut. În 
acest sens, în acest an, România se va împrumuta cu 11% mai puţin decât în 2013. Putem spune că, România la 
capitolul economic este pe o pantă ascendentă. Astfel, am încheiat anul 2013 cu cea mai mică inflaţie din 1990, mai 
precis cu 1,55 procente. 

Un plus de valoare aduse economiei româneşti sunt măsurile pregatite de Guvern, prin Ministerul de Finanţe. 
Astfel, firmele care nu declară sau declară eronat în mod intenţionat obligaţiile fiscale vor fi penalizate cu 20% - 50% 
din suma nedeclarată. În ceea ce-i priveşte pe cei care vor plăti în avans impozitele şi taxele vor primi bonificaţii de 
5%-10%. Conform BNR, datoria externă scade - datoria externă pe termen scurt a României a înregistrat la 30 
noiembrie 2013 nivelul de 19,336 miliarde euro, în scădere cu 7,6% faţă de 31 decembrie 2012. În acest an, 
încrederea investitorilor în ţara noastră se traduce prin dobânzi mai mici şi maturitaţi-record, de 30 de ani. 
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În ceea ce privesc plăţile în numerar între persoane fizice, acestea vor fi limitate la 10.000 de lei pe 
zi, iar acest plafon va fi scăzut în cazul firmelor, de la 10.000, la 5.000 lei pe zi. Totodată, plafonul pentru 
rambursările de TVA fără control fiscal prealabil va fi dublat. 

O altă măsură importantă luată de executiv anul trecut a constat în reducerea TVA-ului la pâine, 
măsură propusă de Partidul Conservator încă din anul 2006. În acest an, Guvernul a alocat 1,3 miliarde de 
lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene, de la Trezoreria Statului. Aceasta fiind o modalitate de a 
asigura continuitate în finanţarea proiectelor prin alocarea temporara a acestor sume, până când ele vor fi 
decontate de către Comisia Europeană. 

 
 

Deputat  
Ioan Moldovan 

 
*** 

 
Problema vaccinului antigripal  

produs în cadrul Institutului Cantacuzino   
 
Suspiciunile vehiculate în ultimele zile legate de o posibilă contaminare intenţionată a vaccinului antigripal 

produs în cadrul Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” reprezintă 
un aspect extrem de ingrijorător şi un subiect ce ţine de siguranţa naţională. După ce Agenţia Naţională a 
Medicamentului a interzis punerea pe piaţă a vaccinului produs de Institutul Cantacuzino pe motiv că acesta, în cazul 
administrării, ar putea avea reacţii adverse asupra sănătăţii, tot mai multe nereguli au ieşit la iveală.  

În acest context, consider că, organele abilitate ale statului au obligaţia de a acţiona într-un mod transparent şi 
de a informa permanent populaţia, în primul rând asupra eficacităţii acestui vaccin dar şi asupra modului în care au 
fost cheltuiţi banii publici primiţi de către Institutul Cantacuzino. 

 Încă înainte de reluarea activităţii Institutului Cantacuzino, am susţinut ideea că România trebuie să intervină 
activ în vederea protejării sănătăţii cetăţenilor săi şi în acelaşi timp trebuie să-şi menţină o anumită independenţă faţă 
de alţi producători internaţionali de produse biologice.  

Însă, în cazul în care ancheta desfăşurată va confirma suspiciunile, consider că cei vinovaţi vor trebui să îşi 
asume responsabilitatea acestei investiţii, în conformitate cu legea.  

 
Deputat 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
 

 
Să sporim puterea autorităţilor alese ale statului! 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Fragila democraţie românească a condus, de-a lungul anilor care au trecut de la Revoluţia din decembrie 

1989, la apariţia a numeroase fenomene distructive pentru evoluţia firească, europeană, a instituţiilor statului de 
drept, şi, în general, a societăţii noastre. Doresc să mă refer în declaraţia politică de astăzi la discrepanţele uriaşe 
existente, în unele cazuri, între autorităţile publice alese ale statului şi cele numite în funcţii potrivit legilor în 
vigoare. Conform legii, autorităţile alese sunt preşedintele statului, parlamentarii, primarii, preşedinţii Consiliilor 
Judeţene, consilierii locali şi cei judeţeni. În replică, persoanele din cadrul organelor autorităţii publice numite în 
funcţii sunt infinit mai numeroase, de la primul-ministru la reprezentanţii tuturor instituţiilor publice, de la Curtea 
Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului şi Curtea de Conturi, până la 
Prefecturi şi instituţiile deconcentrate ale statului din toată ţara. Am făcut aceste precizări iniţiale pentru ca populaţia 
să cunoască faptul că autorităţile numite sunt mult mai stufoase decât cele alese, iar din această cauză probabil şi 
eventualele derapaje a celor din prima categorie sunt mai posibile. 
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Din nefericire pentru buna funcţionare a instituţiilor statului de drept, fie acestea alese sau numite, există 
unele manifestări în România care sfidează regulile, nu numai cele politice, ci şi normele de bun simţ prezumate din 
start.       Mă refer la situaţii, deloc puţine, în care anumite autorităţi numite ale statului, numite evident în 
baza deciziei factorului politic determinant şi decisiv, adoptă atitudini excesive, discriminatorii, 
batjocoritoare, chiar dictatoriale, împotriva autorităţilor alese ale statului, cu alte cuvinte asupra factorilor 
care i-au numit în funcţii. Un astfel de exemplu este instituţia numită Agenţia Naţională de Integritate, ai cărei 
exponenţi îşi permit, deseori, să tragă la răspundere mai abitir decât ar trebui şi decât permite minima morală aleşi ai 
poporului, respectiv parlamentari, primari, consilieri locali, nu vreau să aduc în discuţie profesionalismul şi 
capacitatea funcţionarilor, fie ei de la ANI sau de la alte instituţii, mulţi dintre ei ajunşi în funcţii pe baza unor 
concursuri desfăşurate în spiritul corectitudinii şi transparenţei. Ceea ce vreau să atenţionez este o anumită prigoană 
care se manifestă, periodic, împotriva parlamentarilor spre exemplu, adică împotriva unor demnitari de prim-rang ai 
statului, aleşi de popor, şi nu numiţi în aceste funcţii. Am numeroase exemple de colegi parlamentari efectiv hăituiţi 
sau hărţuiţi de ANI, în baza unor aşa zise probe mai mult sau mai puţin credibile şi suficiente!         Este efectiv 
supărător nu obiectul pentru care un deputat sau un senator este cercetat, verificat, observat, ci mai ales 
modalitatea în care se desfăşoară aceste operaţiuni. De cele mai multe ori nu se porneşte, aşa cum ar fi normal, 
firesc, democratic şi european, de la premisa prezumţiei de nevinovăţie. Se practică procedee de tip „hei-rup”, unele 
chiar nejustificate, izvorâte parcă din vremurile de odinioară, în detrimentul unor oameni care nu sunt de pe stradă, 
nu sunt infractori, ci sunt aleşi ai populaţiei acestei ţări. Chiar dacă nu trebuie generalizate, aceste manifestări 
deplasate sunt dăunătoare statului de drept, instituţiilor democratice, dar şi viitorului acelor funcţionari care îşi permit 
uneori să calce în picioare normele profesionale, deontologice şi cele de bună-cuviinţă. 

La capitolul autorităţi publice alese, consider că Puterea actuală şi coaliţia de guvernare ar trebui să 
reflecteze mai mult şi mai profund în ceea ce priveşte drepturile persoanelor alese. Strict referitor la 
parlamentari, opinia mea este că imunitatea parlamentară nu ar trebui limitată doar la declaraţiile politice. Este 
nevoie să rediscutăm statutul senatorilor şi deputaţilor, astfel încât parlamentarul român să capete cu 
adevărat dimensiunea unui parlamentar european, din toate punctele de vedere, mă refer la noţiunile de respect, 
prestanţă, probitate, sau chiar, de ce nu, putere de decizie. Desigur, despre imunitatea parlamentară se poate dezbate 
la nesfârşit, şi voi aborda acest subiect într-o intervenţie viitoare. Când spun însă că parlamentarii au nevoie de mai 
multă putere nu vreau să ştirbesc nicidecum drepturile fundamentale şi incontestabile ale funcţionării actului de 
justiţie. Afirm doar că, avem nevoie de angajaţi ai instituţiilor publice numite, repet, pe baza unor concursuri, care să-
şi desfăşoare activitatea profesională cu o mai mare aplecare înspre respectarea spiritului şi literei legii, şi nimic 
altceva, mă refer la anumite ingerinţe de ordin politic sau profesional.  

România, ca stat de drept, poate progresa printr-o funcţionare care să tindă spre desăvârşire a instituţiilor 
statului, atât cele alese, cât şi cele numite, precum şi prin principiul inalienabil al separării puterilor în stat. Din 
păcate, constatăm, fără a avea prea multe pârghii de coerciţie, că autorităţile numite ale statului dau dovadă de exces 
de zel, iar autorităţile alese sunt incapabile de a avea autoritatea conferită de statulul lor intrinsec.      

Raportul între autoritatea aleasă şi autoritatea numită trebuie să fie un serios subiect de dezbatere publică! 
 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 
Atragerea fondurilor europene în vederea construirii de perdele forestiere pe marginea drumurilor naționale 

și a autostrăzilor 
 
Stimate domnule Ministru,  
Consider că plantarea de perdele forestiere pe marginea drumurilor naționale și a autostrăzilor constituie un 

obiectiv strategic cu o importanță reală pentru România, cu rol atât în protecția terenurilor agricole împotriva 
factorilor de mediu dăunatori cât și de apărare a infrastructurii rutiere de viscol.   
Având în vedere cele menționate anterior, vă rog să-mi specificați următoarele: 
1. Există o axă deschisă în acest sens, care să permită accesarea fondurilor europene pentru perdele 
forestiere și parazăpezi?  
2. Care ar fi suma alocată pentru astfel de proiecte? 
3. Care este stadiul accesării de către autorități a acestor fonduri, în cazul în care putem identifica o 
axă care să asigure finanțare nerambursabilă în vederea construirii acestor obiective? 
 
Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris .     

 
Deputat 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
 

Adresată domnului Dan Șova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și 
Investiții Străine 
 

Montarea de panouri parazăpezi pe marginea drumurilor naționale și a autostrăzilor 
 
Stimate domnule Ministru,  
În condițiile în care în aceasta iarnă autostrăzile Romaniei și alte drumuri naționale au fost practic închise zile 

în șir din cauza viscolului foarte puternic, consider că montarea de parazăpezi pe marginea acestora constituie o 
măsură eficientă pentru a preveni astfel de blocaje în infrastructura naționala de transport.  
Vă solicit, pe această cale, să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care este suma necesară pentru a asigura cadrul de implementare a unui astfel de proiect? 
2. Când considerați că se va finaliza procedura de montare a parazăpezilor pentru toate drumurile 

naționale si autostrăzile? 
Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris .     

                                                                                      
Deputat 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului și Schimbărilor Climaterice 
 

Perdelele forestiere pentru protejarea drumurilor naționale și a autostrăzilor 
 
Stimată doamnă Ministru,  

 
Consider că plantarea de perdele forestiere pe marginea drumurilor naționale și a autostrăzilor constituie un 

obiectiv strategic de o importanță reală pentru România.  
Pe această cale, vă rog să-mi precizați următoarele: 
1. Când considerați că vor demara procedurile pentru plantarea acestor perdele forestiere? 
2. Care sunt fondurile alocate acestui proiect de anvergură? Considerați că fondurile alocate din bugetul de 

stat pot acoperi în totalitatea costurile existente? 
Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris .    
 

 
Deputat 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
 

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

Situaţia DSVSA Maramureş 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Am decis să mă adresez oficial dumneavoastră după primirea unui răspuns din partea preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, secretarul de stat Vladimir Alexandru 
Mănăstireanu, la interpelarea care a avut ca obiect managementul defectuos al conducerii DSVSA Maramureş. Am 
sesizat conducerii ANSVSA că maramureşenii şi presa locală au semnalat numeroase cazuri în care conducerea şi alţi 
reprezentanţi ai DSVSA Maramureş s-au comportat abuziv şi neconform cu cerinţele activităţii pe care ar trebui să o 
desfăşoare. În interpelarea trimisă, am prezentat o serie de cazuri relatate de mass media din Maramureş, între care 
închiderea circumscripţiei sanitar-veterinară din Piaţa „Izvoarele”, cea mai mare piaţă din Baia Mare, după 30 de ani 
de funcţionare neîntreruptă, dispariţia dispensarului veterinar din comuna Călineşti, afacerile personale ale medicului 
veterinar al zonei, numeroasele cazuri de îmbolnăviri cu toxiinfecţie alimentară din judeţul Maramureş, etc.. De 
asemenea, am cerut Corpului de Control al ANSVSA să se deplaseze de urgenţă la Baia Mare pentru a verifica 
disfuncţionalităţile semnalate, probleme de care ar fi direct răspunzător directorul instituţiei. 

În răspunsul său, preşedintele ANSVSA Vladimir Mănăstireanu a precizat că, în cursul anului 2013, pe raza 
judeţului Maramureş s-au înregistrat un număr de cinci cazuri de suspiciune de toxiinfecţii alimentare, un număr de 
100 de persoane acuzând simptomatologie digestivă (greţuri, vărsături, colici, frisoane,etc.). „La patru din aceste 
suspiciuni Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş a efectuat investigaţii prin 
efectuarea anchetei epidemiologice şi prin prelevarea de probe de alimente, care ulterior au fost analizate în cadrul 
laboratorului sanitar veterinar judeţean, depistându-se în anumite cazuri depăşiri ale parametrilor investigaţi. În cazul 
suspiciunii de la Restaurantul din Ocna Sugatag, reprezentanţii DSVSA Maramureş nu au putut recolta probe pentru 
examen laborator întrucât au fost anunţaţi tardiv. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Maramureş a aplicat două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4000 lei, conform prevederilor H.G. nr. 984/2005, 
cu modificările şi completările ulterioare”, a apreciat şeful ANSVSA. În legătură cu celelalte aspecte sesizate de 
mine, conducerea ANSVSA a specificat că toate neregulile sesizate în presa maramureşeană sunt neconforme cu 
realitatea.  

După cum arată răspunsul domnului Mănăstireanu, totul e roz în activitatea DSVSA Maramureş, iar presa 
locală a inventat cazurile respective! Nu pot fi mulţumită cu un astfel de răspuns. Preşedintele ANSVSA nu mi-a 
răspuns, de fapt, la întrebările esenţiale pe care i le-am adresat, respectiv dacă a fost informat despre nemulţumirile 
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oamenilor din judeţul Maramureş faţă de activitatea conducerii DSVSA şi dacă va dispune măsuri pentru revenirea la 
normalitate a managementului Direcţiei judeţene Maramureş. Nici vorbă despre aşa ceva în materialul primit de la 
preşedintele ANSVSA!  

Mai mult, în cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural Maramureş, trebuia să-şi prezinte raportul 
directorul Direcţiei Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Maramureş. Evident, acesta nu a 
fost prezent, fiind înlocuit de un alt reprezentant al instituţiei, fapt ce a stârnit, pe bună dreptate, nemulţumirea 
prefectului, acesta anunţând că va anunţa incidentul la conducerea Guvernului. De altfel, conducerea ANSVSA a 
refuzat să îmi comunice dacă la Maramureş a avut loc controale de la centru sau alte anchete ale Corpului de Control. 
Consider că este imposibil ca toată lumea din Maramureş să greşească în ceea ce priveşte disfuncţionalităţile 
existente în activitatea DSVSA Maramureş, iar intervenţia MADR se impune cu celeritate în acest caz. Având în 
vedere cele relatate, vă întreb respectuos domnule ministru ce măsuri aveţi în vedere pentru remedierea situaţiei de la 
DSVSA Maramureş, precum şi pentru corectarea neregulilor semnalate? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 

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

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 

 
„Atenţie cade tencuiala!” - acesta este mesajul care îi întâmpină pe trecătorii de pe străzile centrelor istorice 

din mai multe oraşe ale ţării. Sute de români care au proprietăţi în aceste zone sunt somaţi lunar de către Primării să 
îşi reabiliteze faţadele clădirilor, însă aceste avertizări rămân fără finalitate, iar imobilele de patrimoniu se degradează 
continuu. Crăpăturile, tencuiala căzută şi chiar cărămizile desprinse din pereţii acestor clădiri istorice se văd cu ochiul 
liber, iar trecătorii sunt într-un pericol permanent. Au existat chiar cazuri în care au murit oameni, după ce părţi din 
acoperişurile unor astfel de clădiri s-au desprins şi au căzut peste trecători. De regulă, autorităţile locale susţin că 
rezolvarea acestei spinoase probleme stă doar în mâinile localnicilor, dar aceştia ridică neputincioşi din umeri, 
spunând că nu dispun de banii necesari reparării faţadelor. 

Având în vedere faptul că marea majoritate a acestor clădiri sunt monumente istorice, vă întreb cu respect: 
1. Cine este răspunzător, conform legii, de suportarea costurilor de reabilitare ale imobilelor degradate din centrele 
istorice ale oraşelor României? 
2. Care este posibilitatea legală şi tehnică a Guvernului de a găsi o soluţie pentru rezolvarea acestei probleme, 
respectiv pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Tineretului şi Sportului. 
 
Situaţia de incompatibilitate dintre membrii Consiliului Director ai F.R. Volei care sunt şi preşedinţi ai unor 

comisii din subordinea lor 
 
Stimate domnule ministru, 

 
La nivelul Federaţiei Române de Volei există o situaţie cel puţin anormală, în sensul în care unii membrii ai 

Consiliului Director ai Federaţiei respective sunt, în acelaşi timp, şi preşedinţi ai unor comisii din subordinea lor. 
Specialiştii în domeniu consideră că situaţia respectivă generează un conflict de interese, deoarece membrii Consiliul 
Director îndeplinesc o funcţie superioară funcţiei de  preşedinte de comisie. În consecinţă, solicit ca situaţia amitită, 
una discriminatorie, care de altfel a şi fost interzisă prin vot la propunerea unui delegat al unui club la Adunarea 
Generală din 2012, dar anulată ilegal prin vot de unii membri ai Cosiliului Director, să fie corectată de conducerea 
Federaţiei Române de Volei. Referitor la cele prezentate, vă întreb respectuos domnule ministru ce demersuri 
concrete veţi face pentru rezolvarea acestei stări de fapt, a acestui conflict de interese?  
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Cornelia Negruţ 

 
*** 

Adresată domnului Titus Corlăţean,  ministrul Afacerilor Externe 
 

Relaţiile României cu SUA în domeniul extrădărilor 
 
Stimate domnule ministru,  
 

După cum ştiţi, braşoveanul care şi-a ucis soţia şi copilul în Statele unite ale Americii ar putea rămâne în 
viaţă. Zilele acestea a început  procesul în care Camil Mătase este judecat pentru crimă, după ce în noiembrie anul 
trecut şi-a ucis soţia şi unul dintre fii, pe fondul unui acces de gelozie. După ce a comis oribila faptă, el s-a refugiat în 
România, însă a fost denunţat chiar de mama sa, care locuieşte în Săcele. Camil Mătase a fost extrădat în cele din 
urmă, numai după ce autorităţile din Statele Unite au dat asigurări că nu va fi condamnat la moarte. 

Având în vedere cele expuse, vă întreb respectuos: 
1. Există un document scris între autorităţile din România şi SUA, care să stipuleze că braşoveanul Camil Mătase nu 
va fi condamnat la pedeapsa capitală? 
2. Câte cazuri de extrădare din România spre SUA au avut loc în ultimii zece ani, pentru ce pedepse şi care au fost 
sentinţele acordate? 
3. Câte extrădări din SUA spre România au fost în ultimii ani şi care au fost motivele? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

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

Programul „O săptămână la munte”. 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 

Programul „O săptămână la munte”, organizat de Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc şi Asociaţia 
Naţională a Agenţiilor de Turism, oferă doritorilor cazare la hoteluri şi pensiuni la preţuri reduse chiar şi la jumătate. 
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Astfel, la un hotel de două stele, un sejur de 6 zile costă 161 de lei de persoană, la trei stele tariful ajunge la 258 de 
lei, iar pentru hotelurile de patru stele se plăteşte 368 de lei. Oferta este valabilă până în data de 28 martie, în staţiuni 
din toată ţara, precum Vatra Dornei, Căciulata, Gura Humorului şi multe altele, la hoteluri şi pensiuni.  

Vă întreb respectuos, doamnă ministru: 
1. Care este oportunitatea programului „O săptămână la munte” şi cu ce rezultate s-a soldat acesta anul trecut? 
2. Ce programe mai derulează patronatele din turism în colaborare cu ministerul dvs., şi cum vă propuneţi 
implementarea unor preţuri la îndemâna turiştilor români? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

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

Plata drepturilor asistenţilor personali şi a îndemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Având în vedere faptul că normele legale, respectiv actele normative ce au ca obiect de reglementare 
drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, până la emiterea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, nu prevedeau o cotă 
minimă obligatorie de contribuţie nici pentru bugetul de stat şi nici pentru autorităţile administraţiei publice locale, în 
numeroase judeţe din ţară plata acestor drepturi a fost întârziată şi s-a dat vina pe întârzierea banilor de la Guvern. 
Mai mult, în numeroase judeţe din ţară edilii au început o campanie de denigrare a Guvenului USL, prin trimiterea 
către familiile persoanelor cu handicap a unor scrisori, în care se afirmă că banii au fost alocati în funcţie de culoarea 
politică a fiecărui judeţ. 

Pentru a pune capăt unor astfel de speculaţii, vă rog şi vă întreb respectuos doamnă ministru să îmi 
comunicaţi care au fost sumele necesare acestor plăţi şi, respectiv, ce sume au fost alocate fiecărui judeţ din ţară în 
anul 2013.  

Asigurându-vă de tot respectul meu, aştept răspuns scris. 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Cornelia Negruţ 

 
*** 

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

Autostrada SEBEŞ - TURDA 
 
Domnule Ministru, 
 În acest moment, în România practic infrastructura nu există, şi spun asta deoarece aceasta nu poate satisface 
necesităţile cetăţenilor şi nici cele ale producătorilor. În luna aprilie a anului 2013, Comisia Europeană a anunţat că a 
acceptat includerea autostrăzii Sebeş - Turda în programul de finanţare nerambursabilă.  
 În ultima perioadă presa din ţara noastră a adus în discuţie începerea lucrărilor la autostrada Sebeş – Turda.
 Vă rog, să-mi prezentaţi care este poziţia dumneavoastră şi a Ministerului pe care îl conduceţi prin 
formularea unui răspuns la următoarele întrebări: 
- Când vor începe lucrările la Autostrada Sebeş – Turda? 
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- Cât estimaţi că vor dura lucrările la această autostradă? 
- Care sunt costurile totale cu privire la construcţia acestei autostrăzi? 

- Ce procent din costul total va fi suportat de bugetul de stat?   
Rolul acestor întrebări este acela de a pune în discuţie construcţia autostrăzii Sebeş-Turda şi de a trage un 

semnal de alarmă cu privire la pierderea banilor de la Comisia Europeană, dacă nu sunt începute lucrările la aceasta. 
Solicit răspuns în scris şi oral. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mircea Vicenţiu Irimie 

 
*** 

 
 
 




