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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 17 februarie 
 
 
 Plenul Camerei Deputaţilor a respins, luni, 17 februarie, prin vot secret cu bile, cererea ministrului Justiţiei, 
însoţită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a arestării preventive 
a deputatului Cosma Vlad Alexandru, formulată în dosarul nr.183/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (PHCD 
7/2014). S-au înregistrat 105 voturi în favoarea solicitării ministrului Justiţiei, 222 împotrivă, fiind înregistrate cinci 
voturi nule. 
 Camera Deputaţilor a adoptat pe articole proiectul de hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 
6/2014), ca urmare a încetării mandatului de deputat a domnului Relu Fenechiu. Votul final asupra acestui act 
normativ va fi exprimat în şedinţa plenară de marţi, 18 februarie. 
 A fost aprobată, de asemenea, solicitarea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 
încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de 
dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a următoarelor iniţiative legislative: Propunerea legislativă pentru 
completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011;  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 privind Legea Educaţiei Naţionale; Propunerea legislativă pentru modificarea şi complementarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi  Propunerea legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră. 
 Grupurile parlamentare ale PDL şi PP-DD au depus, din nou, la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, 
moţiunea simplă „Îmbogăţirea baronilor PSD-PNL sau reţeta teledeszăpezirii marca Ponta”. 

 
 

*** 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 18 februarie 

 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 18 februarie, prin vot final, următoarele acte normative: 
 
1. Proiectul de hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 6/2014) – 324 voturi pentru, 2 

abţineri. 
2. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului 

European şi a Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor 
de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de 
rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 
COM (2013) 520 (PHCD 4/2014) – 307 voturi pentru, 1 împotrivă, 19 abţineri. 

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliul - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690 (PHCD 
5/2014) – 324 voturi pentru, 1 abţinere. 

4. 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 (PL-x 13/2014) - lege ordinară, 325 voturi pentru, 1 
împotrivă. 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitatea 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 
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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 (PL-x 657/2013) - lege ordinară, 269 voturi pentru, 39 
împotrivă, 21 abţineri. 

6. Proiectul 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 (PL-x 6/2014) - lege ordinară, 
331 voturi pentru. 

7. 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 (PL-x 5/2014) - lege ordinară, 328 voturi pentru. 

8. 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, la 
Londra, la 13 mai 2008 (PL-x 4/2014) - lege ordinară, 324 voturi pentru. 

9. Proiectul 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 (PL-x 659/2013) - lege ordinară, 331 
voturi pentru. 

10. 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, 313 voturi pentru, 13 abţineri. 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 575/2013) - lege ordinară, 288 voturi pentru, 10 împotrivă, 
32 abţineri. 

12. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (PL-x 12/2014) - 
lege organică, 285 voturi pentru, 9 împotrivă, 35 abţineri. 

13. Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 
şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, reexaminată 
la cererea Preşedintelui României (PL-x 579/2013/2014) - lege organică, 256 voturi pentru, 51 împotrivă, 20 
abţineri. 

 
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 adoptat tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final, 
în conformitate cu prevederile art. 75 alin 2 din Constituţia României şi ale art. 113 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

 
Propunerea 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 a altor acte normative (Pl-x 11/2014) - lege organică, a fost retrimis 
Comisiei pentru administraţie publică, respectiv Comisiei pentru apărare, în vederea întocmirii unui raport 
suplimentar, în termen de 2 săptămâni.  
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2014 
(Situaţia cuprinde datele la 21 februarie 2014) 

                       
               
 

Totalul iniţiativelor legislative 577  

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

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 63
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 17
34

– votate  34
             din care: - înaintate la Senat      17
                            - în procedura de promulgare 17
                            - promulgate*   0
                            - respinse definitiv   0
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 548
a) pe ordinea de zi 132
b) la comisii  396
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 

9

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 25
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 

     Cele 34 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         21 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
     5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    13  proiecte de legi  
                          13 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, 17 şi marţi, 18 februarie 
 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 99 

        din care: - în dezbatere 
 99

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               4  

11  

   - votate 11
         din care: - înaintate la Senat 7
                        - la promulgare 4
                        - respinse definitiv 0
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 132

        din care: - în dezbatere 
132

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 11 iniţiative legislative votate privesc: 
                 9 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                        din care: 
                       1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  8  proiecte de legi  
                 2 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 17 – 21 februarie 2014 

 
 
 
 
 

 
 

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

1.  PL-x nr. 327/2013 - Lege pentru modificarea şi 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 
 

2.  PL-x nr. 575/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 

3.  PL-x nr. 12/2014 - Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 
 

4.  PL-x nr. 579/2013/2014 - Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 
(Reexaminare, la cererea Preşedintelui României) 
 

  
 
 

 
 

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

1.  PL-x nr. 655/2013 – Proiect 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 Radiodifuziunii şi Societăţii Române de Televiziune 
(Se consideră adoptat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

2.  PL-x nr. 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  
 

3.  PL-x nr. 657/2013 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitatea 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 
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4.  PL-x nr. 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 
 

5.  PL-x nr. 5/2014 - Proiect 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 
 

6.  PL-x nr. 4/2014 - Proiect 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, la Londra la 13 mai 2008 
 

7.  PL-x nr. 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 
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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 21 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: 

0 
3
0

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- legi în curs de promulgare: 

5 
1 

 0

CD, Cameră 
Decizională: 72 

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

5 
3
4 
6

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

22 
5 
0

TOTAL GENERAL: 81  
4
8
 

  33 
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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  21  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  
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 suplimentar 
depus pe 20.02.2014 
de adoptare cu 
amendamente 
(4/Rs 2014) 
 

2 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 – OZ Plen 
ECON şi IND 
  
 

 
Raport depus pe 
18.02.2014 de 
adoptare cu 
amendamente admise 
(75/R 2014) 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

3 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 - OZ Plen 
JUR 
  
 

 
 
 

Raport depus pe 
19.02.2014 de 
adoptare cu 
amendamente admise 
(79/R 2014) 
 

4 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 – OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus pe 
20.02.2014 de 
adoptare cu 
amendamente admise 
�i respinse 
(94/R 2014) 

 

5 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-americană, semnat 
la Washington, la 22 octombrie 2013.  
 (poz. I-b-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

 

CD -  OZ Plen 
ÎNV  
 
 
 
S -  
 

Raport depus pe 
20.02.2014 de 
adoptare în forma 
ini�iatorului 
(89/R 2014) 
 

6 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 

7 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 

8 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 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

9 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 

10 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 

11 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 

12 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 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

13 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 

14 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 

15 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 

16 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

17 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 
 

18 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 
 

19 

PLx 
382/2013 

L 
480/2013 

 
 

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) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 – BUG 
 pt. raport 
înlocuitor  

 
 
 
 
 
 
TDR: 05.03.2014 
 
 
 
 

20 
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) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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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21 
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) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 
 

22 
PLx 

427/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual 
de execu�ie a bugetului de stat, a contului anual 
de execu�ie a bugetului Fondului na�ional 
unic de asigurări sociale de sănătate �i a 
contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2011.  (poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execu�ie a bugetului de 
stat, a contului anual de execu�ie a bugetului Fondului 
na�ional unic de asigurări sociale de sănătate �i a 
contului general anual al datoriei publice aferente 
anului 2011.   

CD +S 
BUG 
 

TDR:06.11.2012 
 

23 
PLx 

428/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 �i a 
contului general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor pentru �omaj pe anul 2011.  
(poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execu�ie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 �i a 
contului general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor pentru �omaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 
 

TDR:06.11.2012 
 

24 
PLx 

413/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 �i a 
contului general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor pentru �omaj pe anul 2011.   
(poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execu�ie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 �i a 
contului general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor pentru �omaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 
 

TDR:27.11.2013 
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25 
PLx 

414/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 �i a 
contului general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor pentru �omaj pe anul 2011.  
(poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execu�ie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 �i a 
contului general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor pentru �omaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 
 

TDR:27.11.2013 
 

26 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 
 

27 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 
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28 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 

29 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 
 

30 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 
dispozi�ii europene în domeniul transporturilor rutiere. 

S – Respins  
 pe 14.11.2011 
 
CD – IND 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 08.12.2011 

31 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 

32 

PLx 
457/2013 

L 
499/2013 

 

Proiect de lege privind parteneriatul public-
privat.  (poz. I-a-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

�i/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 – IND �i 
JUR 
 pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
TDR: 05.03.2014 



 
18 

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

33 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 

34 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 

35 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 

36 

 
PLx  

238/2013 
L 

173/2013 
 

Proiect de lege privind înfiinţarea Fundaţiei 
"Proiect  Ferentari" 
(poz. I-a-33) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

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 - DROM 
�i JUR 
pt. raport 
înlocuitor  

 
 
TDR: 05.03.2014 

37 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 

38 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 

39 
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 

40 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 
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Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

41 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 

42 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 

43 

BPi 
86/2014  

L 
12/2014 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă 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  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
 
CD - 

 



 
21 

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

44 

BPi 
87/2014  

L 
242/2013 

PLx 
334/2013 

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

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 - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
 
CD - 

 

45 

BPi 
88/2014  

L 
303/2013 

PLx 
346/2013 

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

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

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
 
CD - 

 

46 

BPi 
93/2014  

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  - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - 

 

47 

BPi 
95/2014  

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 finan�are externă nerambursabilă din 
fonduri aferente Instrumentului European de vecinătate 
�i Parteneriat. 

S - Adoptat pe  
18.02.2014 
 
 
CD - 

 

48 

BPi 
96/2014  

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 - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
 
CD - 
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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 Observa�ii 

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 - Adoptat pe 
18.02.2013 
 
S - 
 

 

2 PLx 
 13/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Tratatului privind comer�ul cu arme, 
adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, �i 
semnat de România  la New York, la 3 
iunie 2013. (poz. I-b-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Reglementarea celor mai avansate standarde 
comune pentru reglementarea comer�ului 
interna�ional cu arme conven�ionale, 
prevenirea �i eradicarea traficului ilicit cu 
arme conven�ionale �i prevenirea deturnării 
acestora pe „neagră” corespondentă. 

CD -  Adoptat pe 
18.02.2013 
 
S - 
 

 

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 - Adoptat pe 
18.02.2013 
 
 
S -  
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

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 -Adoptat pe 
18.02.2013 
  
 
 
S -  

 

5 
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. 

CD – Adoptat pe 
02.11.2010 
 
S  - Respins pe 
18.02.2014  
 
 

Respinsă 

6 

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. 
 

CD - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
 
S - Adoptat pe  
17.02.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

7 
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 - Adoptat pe 
11.02.2014 
 
 
CD - 

Anunţat în Plen, pt. exercitarea dreptului 
de sesizare asupra constituţionalităţii 
Legii Anunţat în Plen, pt. exercitarea 
dreptului de sesi Anunţat în Plen, pt. 
exercitarea dreptului de sesizare asupra c 
Depus la SG �i anun�at în plenul 
Senatului, pentru exercitarea dreptului de 
sesizare asupra constitutionalită�ii 
legii.alităţii Legii Anunţat în Plen, pt. 
exercitarea dreptului de sesizare asupra 
constituţionalităţii Legii zare asupra 
constituţionalităţii Legiiîn Plen, pt. 
exercitarea dr Anunţat în Plen, pt. 
exercitarea dreptului de sesizare asupra 
constituţionalităţii Legii eptului de 
sesizare asupra constituţionalităţii Legii  

8 
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 - 

Raport depus-favorabil. 
 

9 
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 
 

10 
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 
 

11 
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 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

12 
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 - Adoptat pe 
11.02.2014 
 
CD - 

Trimis la Camera Deputa�ilor pt. 
dezbatere. 

13 
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  
 
CD - 

Raport suplimentar depus-favorabil cu 
amendamente. 
 

14 
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 
Plenul Senatului aprobă prelungirea 
termenului de adoptare tacită de la 45 la 
60 de zile. 
 

15 
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 - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - 

 

16 
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 - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - 

 

17 
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 - ADMIN, EC, 
MUN 
 
CD - 

TDR:11.02.2014 
 

18 
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 Observa�ii 

19 

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 - 

Raport depus-negativ. 
 

20 

L 
660/2011 

PLx  
521/2011 

 

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 - 

 

21 
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 �i 
Privatizare 
 
 
CD - 

TDR:19.02.2014 
 

22 
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 Observa�ii 

23 
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 societă�ilor comerciale filiale 
de distribu�ie �i 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 
 

24 
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 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

25 
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 
 

26 
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 
 

27 
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 
 

28 
PLx 

656/2013 
L 

135/2014 

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  - ADMIN 
 
 
 
CD  - Adoptat pe 
11.02.2013 

TDR:04.03.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

29 

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) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 

La SG din data de 17.02.2014 

30 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 

31 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 
 

La SG din data de 17.02.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

32 
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 

La SG din data de 17.02.2014 

33 
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 �i de înfiin�are a 
Autorită�ii pentru Administrarea �i 
Reglementarea Pie�ei Funciare.  
 (poz. I-a-2) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 - Adoptat pe 
18.02.2013 
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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 �i 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 �i  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu �i 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 
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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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

 (la data de  21 februarie 2014) 
 
 
 

            
                            
 

I.  În perioada  17 – 21 februarie  2014   
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 44 rapoarte, din care 2 rapoarte 

suplimentare.  

 

     Comisiile permanente au depus  55 avize. 

 

Cele 44 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 12  

 32 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     4 
     0 

     40 
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 391 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   60  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

 

 

La comisii se află  37  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  872 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 97 

♦ rapoarte suplimentare 134 4 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 0 

TOTAL     771 101 
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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  17 – 21 februarie  2014 

 
I. Comisia pt. politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
PLx.374/2013 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin 
divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizare în 
Industrie, pentru modificarea unor normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru 
Energie – prioritate legislativă 
Raport comun cu comisia pt. industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.11.2013 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(75/R din 18.02.2014) 

 
 

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

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
Plx.630/2013 

Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor 
care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în 
străinătate  
Raport comun cu comisia pt. muncă 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(68/R din 18.02.2014) 

2. 

 
PLx.426/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 
internationale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative – prioritate legislativă  

Guvern 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(94/R din 20.02.2014) 

3. 

 
Plx.660/2013 Propunere legislativă privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 

privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 
11senatori 

 18.02.2014 Raport de respingere 
(95/R din 20.02.2014) 
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4. 

 
Plx.677/2013 Propunere legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul 

pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora 

2 senatori 
respinsă 
de senat 

18.02.2014 Raport de respingere 
(96/R din 20.02.2014) 

5. 

 
Plx.682/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991-Legea 

contabilității 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 Raport de respingere 
(97/R din 20.02.2014) 

6. 

 
PLx.353/2013 

Cerere de reexaminare asupra Legii 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 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.02.2014 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(4/RS din 20.02.2014) 

 
 

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

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
PLx.374/2013 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin 
divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizare în 
Industrie, pentru modificarea unor normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru 
Energie – prioritate legislativă 
Raport comun cu comisia pt. politică economică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.11.2013 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(75/R din 18.02.2014) 

 
 

IV. Comisia pt agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
Plx.744/2010 

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
Raport comun cu comisia juridică 

6 dep. 
respinsă 
de Senat 

04.02.2014 Raport de respingere 
(59/R din 17.02.2014) 
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2. 

 
Plx.455/2013 

Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură 

9 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(72/R din 18.02.2014) 

 
 
V. Comisia pt. administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
Plx.585/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 Raport de respingere 
(82/R din 20.02.2014) 

2. 

 
Plx.32/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 

din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe 

12 dep. 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(83/R din 20.02.2014) 

 
 

VI. Comisia pt. mediu şi echilibru ecologic 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
Plx.589/2013 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Ordonanța de 

urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

10 dep. 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 Raport de respingere 
(90/R din 20.02.2014) 

2. 

 
Plx.584/2013 Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu 

6 dep. 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 Raport de respingere 
(91/R din 20.02.2014) 

3. 

 
Plx.546/2013 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare 

2 senatori 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 Raport de respingere 
(92/R din 20.02.2014) 
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4. 

 
Plx.631/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

23 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 Raport de respingere 
(93/R din 20.02.2014) 

 
 
VII. Comisia pt muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
Plx.617/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(64/R din 18.02.2014) 

2. 

 
Plx.618/2013 Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 

53/2003, codul muncii 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(65/R din 18.02.2014) 

3. 

 
Plx.620/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
modificată şi completată 

29 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(66/R din 18.02.2014) 

4. 

 
Plx.626/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.33¹ din Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(67/R din 18.02.2014) 

5. 

 
Plx.630/2013 

Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor 
care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în 
străinătate  
Raport comun cu comisia pt. buget 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(68/R din 18.02.2014) 

6. 

 
Plx.634/2013 Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paşte 

drept sărbătoare legală în care nu se lucrează 

12 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(69/R din 18.02.2014) 

7. 

 
Plx.640/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 

2003, Codul Muncii 

27 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(70/R din 18.02.2014) 
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8. 

 
Plx.643/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
forţei de muncă 

23 dep. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(71/R din 18.02.2014) 

9. 

 
PLx.576/2013 Proiect de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului 

26 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.02.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(73/R din 18.02.2014) 

 
 

VIII. Comisia pt. învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
Plx.566/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei 

Naţionalenr.1/2011 
41 parlam. 

 18.02.2014 Raport de respingere 
(84/R din 20.02.2014) 

2. 
 
Plx.568/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 privind Legea Educaţiei Naţionale 28 parlam. 18.02.2014 Raport de respingere 
(85/R din 20.02.2014) 

3. 
 
Plx.570/2013 Propunere legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în 

carieră 9 dep. 18.02.2014 Raport de respingere 
(86/R din 20.02.2014) 

4. 
 
Plx.571/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 10 dep. 18.02.2014 Raport de respingere 
(87/R din 20.02.2014) 

5. 
 
PLx.1/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 

Guvern 18.02.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(88/R din 20.02.2014) 

6. 

 
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 Fulbright româno-
americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013  

Guvern 18.02.2014 Raport de adoptare 
(89/R din 20.02.2014) 
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IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
PLx.289/2008 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de 
administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de 
reglementare a situaţiei juridice a acestora 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.02.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(55/R din 17.02.2014) 

2. 

 
Plx.210/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.3/2000 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

05.02.2014 Raport de respingere 
(56/R din 17.02.2014) 

3. 

 
PLx.318/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind 

unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 
personalului plătit din fonduri publice 

18 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.02.2014 Raport de respingere 

(57/R din 17.02.2014) 

4. 

 
Plx.555/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, cu modificările şi completările ulterioare  

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

05.02.2014 Raport de respingere 
(58/R din 17.02.2014) 

5. 

 
Plx.744/2010 

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
Raport comun cu comisia pentru agricultură 

6 dep. 
respinsă 
de Senat 

08.10.2013 Raport de respingere 
(59/R din 17.02.2014) 

6. 

 
Plx.578/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului 

2 dep. 
 12.02.2014 Raport de respingere 

(61/R din 17.02.2014) 

7. 

 
Plx.569/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului 11 parlam. 11.02.2014 Raport de respingere 
(62/R din 17.02.2014) 
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8. 

 
PLx.12/2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 

privind Codul Penal 
120 

parlam. 11.02.2014 Raport de adoptare 
(63/R din 17.02.2014) 

9. 

 
Plx.683/2013 Propunere legislativă pentru interzicerea manifestărilor şi 

organizaţiilor de tip extremist 
Raport comun cu comisia pt. apărare 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

05.02.2014 Raport de respingere 
(74/R din 18.02.2014) 

10. 

 
PLx.579/2013 Cerere de reexaminare a Proiectului 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 – prioritate 
legislativă  

Guvern 
admisă de 

Senat 
11.02.2014 

Raport de admitere a 
cererii de 

reexaminare 
şi adoptare a 

proiectului de Lege cu 
amendamente 

(40/RS din 18.02.2014)  

11. 

 
Plx.452/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţie şi promovarea drepturilor copilului 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere  
(77/R din 19.02.2014) 

12. 

 
Plx.473/2013 
 
 
Plx.544/2013 
 
Plx553/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Guvern 
nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 
modificările şi completării ulterioare 
Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
Propunere legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

2 dep. 
respinsă 
de Senat 
1 senator 
respinsă 
de Senat 

18 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.02.2014 Raport de respingere 
(78/R din 19.02.2014) 

13. 

 
PLx.671/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 
privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care 
România a aderat prin Legea nr.100/1992 – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.02.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(79/R din 19.02.2014) 

14. 

 
PLx.7/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de 
parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi Statele Sale 
Membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012  

Guvern 11.02.2014 Raport de adoptare 
(80/R din 19.02.2014) 
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15. 

 
PLx.8/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi 
cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o 
parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 
2012 

Guvern 11.02.2014 Raport de adoptare 
(81/R din 19.02.2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
X. Comisia pt. apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1. 

 
Plx.683/2013 Propunere legislativă pentru interzicerea manifestărilor şi 

organizaţiilor de tip extremist 
Raport comun cu comisia juridică 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

04.02.2014 Raport de respingere 
(74/R din 18.02.2014) 

2. 

 
Plx.19/2014 

Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.82 
din 25.10.2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei 
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 
urmaşilor celui decedat 

50 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.02.2014 Raport de respingere 
(76/R din 18.02.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 

PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 

Renault-Nissan nu a ajuns al patrulea constructor mondial de automobile prin decizii de tip plec în cinci 
minute 

 
Declaraţiile lui Traian Băsescu privind retragerea grupului Renault din România merită analizate punct cu 

punct nu numai pentru că frizează patologicul, ci şi pentru că ele sintetizează, involuntar, felul în care actualul 
preşedinte înţelege să-şi exercite mandatul. 

Informaţia că Renault ar urma să se retragă din România, din cauză că guvernul Ponta ar fi preferat o altă 
autostradă Coridorului IV Paneuropean, a fost prezentată publicului într-o manieră ce încerca să sugereze că Traian 
Băsescu se bazează pe informaţii secrete, la care nu are nimeni altcineva acces.  

În realitate, după cum s-a convins toată lumea, (încă) preşedintele este cel care nu mai are acces la nimeni în 
Europa, nici măcar la acei lideri care l-au susţinut împotriva voinţei poporului român, la referendumul din 2012. Toţi 
au realizat că au fost minţiţi şi i-au închis uşa.  

Mai mult, Renault este un mare grup industrial, care are relaţii strânse cu statul francez. Preşedintele Franţei, 
guvernul francez şi majoritatea din Adunarea Naţională sunt socialişti, colegii noştri, cu care noi, cei din PSD, 
dialogăm zilnic, cu care ne întâlnim regulat, bilateral şi în cadrul PES. În aceste condiţii, îşi închipuie cineva că 
Francois Hollande l-a sunat tocmai pe Traian Băsescu (iar nu pe  Victor Ponta) şi i-a zis „Bătrâne, îţi furnizez o armă 
secretă cu care să dărâmi guvernul Ponta: Renault se retrage din România, din cauză că guvernul nu construieşte 
autostrada Braşov-Sibiu, ci face în schimb Bucureşti-Alexandria”? E pur şi simplu ridicol să presupui aşa ceva. 

În al doilea rând, afirmaţia că Renault se retrage, iar fabrica de la Mioveni va fi înlocuită de cea din Maroc, 
trădează completa ignoranţă a lui Traian Băsescu în chestiuni europene. Fabrica Renault din Maroc poate fi la câţiva 
kilometri distanţă de un port, dar este în afara UE, deci nu poate exporta la preţuri avantajoase decât în afara UE. 
Pentru statele din Uniunea Europeană şi pentru cele asociate acesteia, Renault a desemnat ca vector fabrica de la 
Mioveni, singura care poate vinde în spaţiul comunitar automobile fără taxe vamale. 

Şi ignoranţa desăvârşită a lui Traian Băsescu în chestiuni economice şi industriale este de semnalat aici: 
Renault a investit în România 2 miliarde de euro, iar între începutul investiţiei şi producţia primului automobil Logan 
au trecut nu mai puţin 4 ani. Este durat oricărui ciclu industrial de o asemenea complexitate. Fabrica din Maroc nu 
poate produce încă 350.000 de maşini pe an, câte produce cea din Mioveni, fără o investiţie egală cu cea de la 
Mioveni, într-un interval de timp egal cu cel necesar la Mioveni. Cine poate crede că Renault se retrage de la 
Mioveni, ca să investească în altă parte şi să piardă 4 ani, în condiţiile în care grupul beneficiază, în ultimii ani, de 
profituri record tocmai datorită creşterii vânzărilor Dacia? Renault nu este Traian Băsescu, să îşi dea asemenea 
autogoluri catastrofale. Un asemenea grup, cum e Renault-Nissan, nu a ajuns al patrulea constructor mondial de 
automobile prin decizii de tip plec în cinci minute. 

În fine, chestia despre care nu vorbeşte deloc (încă) preşedintele este tocmai cazul de scandaloasă retragere 
de pe piaţa românească a unei investiţii care poartă marca PDL-Boc (distincţia, în lumina ultimelor evenimente de la 
Cluj-Napoca, e din ce în ce mai necesară): fabrica Nokia de la Jucu. Prezentată atunci ca un mare succes al politicii 
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de atragere de investitori a guvernului PDL, afacerea s-a sfârşit lamentabil: Nokia nu a investit mai nimic în România, 
în schimb statul român a investit la greu pentru a transforma comuna Jucu într-un nod de infrastructură. Este un 
decont al regimului Băsescu pe care nimeni văd că nu-l face. 

Intervenţia lui Traian Băsescu ne dezvăluie (dacă mai era cazul) şi o altă latură urâtă a „metodei” sale de a 
face politică: dezinteresul total faţă de interesul cetăţenilor şi faţă de imaginea ţării. Să pui pe jar autorităţile 
franceze (vezi reacţia stupefiată a ambasadorului Franţei), să te doară în cot de un grup industrial de nivel mondial, să 
nelinişteşti un judeţ întreg, să-i alertezi pe sutele de mii de deţinători de Dacia şi, în cele din urmă, să arunci o pată 
asupra imaginii mărcii naţionale, doar pentru că aşa consideră muşchii tăi că trebuie să faci, confirmă nu numai că 
Traian Băsescu trebuia destituit din funcţie. Ci că nu trebuia niciodată ales. 

 
Deputat 

Ionuţ Vulpescu 
 

*** 
 

Despre Marin Sorescu 
 
 

 Stimaţi colegi, pe 19.02.1936 în comuna Bulzeşti, judeţul Dolj - se naşte  MARIN SORESCU, unul din cei 
mai iubiţi olteni, poet, dramaturg, eseist, traducător, pictor, ministru. Orfan de tată încă din copilărie, urmează şcoala 
primară în comuna natală, iar prima clasă liceală în Craiova. În urma reformei învăţământului urmează două clase la 
şcoala din comuna Murgaş. În anul 1950 este elev al Şcolii Medii Militare Dimtrie Cantemir din Predeal, unde 
conduce cenaclul literar. Student la Facultatea de Filologie din Iaşi, întâi la secţia de limba şi literatura rusă, apoi la 
cea de limba română. Debutează în anul 1959 la Viaţa studenţească, iar după absolvire devine redactor al acestei 
reviste.  

 Marin Sorescu debutează în 1964, la vârsta de 28 de ani, cu volumul de parodii "Singur printre poeţi". În 1966 
primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor pentru "Poeme", reuşind să repete această performanţă de încă 5 ori pe 
parcursul carierei. Printre volumele cele mai cunoscute se numără "Tuşiţi" (1970), "Suflete, bun la toate" (1972), 
precum şi ciclul de 4 volume intitulat "La lilieci" (1975, 1977, 1980, 1988). Primul volum din ciclul La Lilieci obţine 
Premiul Uniunii Scriitorilor, iar al doilea pe cel al Academiei Române. Până la moartea sa în 1996 mai publică încă 
23 de volume, devenind o figură marcantă a poeziei româneşti contemporane.  

Dramaturgia lui Marin Sorescu abordează cu precădere tematica teatrului poetico-parabolic în trilogia ”Setea 
muntelui de sare”, care cuprinde piesele ”Iona”, ”Paracliserul” şi ”Matca”. Uneori autorul abordează fie teatrul 
contemporan în ”Există nervi” fie teatrul istoric în  ”A treia ţeapă” sau scrie o serie de comedii cum ar 
fi ”Răceala” sau ”Vărul Shakespeare”, al căror mobil este chiar ironia muşcătoare, împrumutată din lirica soresciană. 
A fost un căutator de aur.  

Deşi rămasă în umbra capodoperelor lirice şi dramatice, proza soresciană este una dintre cele mai viguroase 
din literatura română. ”Viziunea vizuinii”  şi, mai ales,  ”Trei dinţi din faţă” sunt două din romanele sale cele mai 
reprezentative. 

Operele lui au fost traduse în mai mult de 20 de ţări, totalizând peste 60 de cărţi apărute în străinătate. S-a făcut 
remarcat şi prin preocuparea pentru pictură, deschizând numeroase expoziţii în ţară şi în străinătate. 

 Este considerat unul dintre cei mai mari scriitori români contemporani, fiind cunoscut în timpul vieţii pe 
aproape toate continentele planetei. Operele lui au fost traduse în: SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Columbia, India, 
Anglia, Germania, Franta, Grecia, Suedia, Italia, Olanda, Spania, Portugalia, China, Singapore, Rusia, Cehia, 
Slovacia, Serbia, Macedonia, Bulgaria ş.a., totalizând peste şaizeci de cărţi apărute în străinătate. 

Piesele sale s-au bucurat de o primire excepţională, fiind traduse şi prezentate pe scene din Paris, Zürich, 
Tampere, Berna, Copenhaga, Geneva, Napoli, Helsinki, Dortmund, Varşovia şi Port-Jefferson (SUA). 

 După 1971 este cunoscut şi ca artist plastic şi obţine o bursă din partea Academiei de Arte din Berlinul de 
Vest. Devine doctor în filologie în anul 1992 şi membru corespondent al Academiei Române. A condus revista 
literară "Ramuri" şi a fost preşedintele Uniunii Scriitorilor din Craiova. În ţară i-au fost decernate cele mai înalte 
distincţii : Premiul Academiei (de două ori), Premiul Uniunii Scriitorilor (de şase ori). Dintre premiiile internaţionale 
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cităm: Premiul Herder, Viena, 1991; Medalia de Aur pentru poezie ”Ospiti Napoli”, în 1970; Premiul ”Fernando 
Riello”, Madrid 1983; Premiul ”Felix Romuliana”, Belgrad 1994. 

 În România, Marin Sorescu ocupă un loc important în programa şcolară, atât în învăţământul preşcolar, prin 
cărţile sale pentru copii, cât şi în învăţământul primar şi liceal şi  în Facultăţile de Filologie. A murit în 1996, la 
Bucureşti. La moartea lui au rămas cinsprezece volume inedite, poezie, eseu, jurnal, roman. 

 Stimaţi colegi, critici de talie internaţională au opinat că a fost unul dintre cei mai reprezentanţi poeţi 
contemporani ai lumii, nominalizat la premiul Nobel pentru literatură. 

Doar faptul că era un autor dintr-o ţară a lagărului comunist, fără a fi desident, a determinat membrii juriului să 
îi refuze binemeritată recompensă a genialităţii sale lirice.  
 
Dar să lăsăm mai bine versurile să vorbească: 
”Craiova vazută din car e cel mai frumos oraş din lume,  
Rămân şi acum încremenit când mă gandesc, îmi lasă gura apă.  
Era şi primul oraş care-mi ieşea în cale,  
Poate şi asta contează, aveam retina proaspătă fără gunoaie  
Şi i-am descoperit dintr-o dată întreaga strălucire,  
De acolo din pisc, de la ulm, deasupra  Şimnicului.” 
 

Deputat 
Călin Ion 

 
*** 

 
Atragerea fondurilor europene 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 
 
 

Atragerea fondurilor europene rămâne o prioritate în contextul crizei economice care a lovit toate ţările. 
România are obligaţia să acceseze fondurile pe care Uniunea Europeană le-a pus la dispoziţia ţării noastre.  

Stimaţi colegi, atragerea fondurilor europene nu este o temă doar pentru administraţia centrală. Administraţia 
locală trebuie să se implice în acest proces, care ştim cu toţii că nu este cel mai uşor lucru. Birocraţia şi lipsa de 
informare sunt cele mai mari obstacole pe care atât autorităţile, cât şi oamenii trebuie să le depăşească pentru 
accesarea acestor fonduri. La aceasta se adaugă, mai grav, schimbarea criteriilor de eligibilitate în timpul jocului.  

Politicile care se stabilesc la nivel central trebuie transmise către administraţia locală. Noi, parlamentarii, 
avem un rol important de jucat în ajutorarea primarilor din colegiile în care am fost aleşi. Cu sprijinul nostru, aceştia 
pot realiza proiecte eligibile, care să îmbunătăţească în mod real viaţa celor care ne-au acordat încrederea.  

Este foarte important ca informaţiile pe care noi le deţinem, sau pe care noi le putem obţine, să ajungă în 
teritoriu. Personal, m-am confruntat cu lipsa de informare în calitate de consilier pe problema atragerii fondurilor 
europene al preşedintelui Consiliului judeţean Iaşi. Foarte multe proiecte au fost declarate neeligibile, din cauza 
modului în care au fost realizate sau, mai rău, nu s-au depus proiecte din lipsă de informare.  

Sunt bani care ne vin în mod gratuit, bani nerambursabili, iar noi trebuie să folosim toate resursele pentru a 
atragerea acestor bani. Trecutul demonstrează că am abordat în mod greşit şi cu prea mare lejeritate problema 
accesării fondurilor europene. Rezultatul?  

Este esenţial să accelerăm ritmul de accesare a fondurilor, iar pentru asta trebuie să folosim oameni bine 
pregătiţi în domeniu şi să facem accesibilă informarea celor interesaţi.  

Fondurile europene nu înseamnă doar bani. Înseamnă spitale, înseamnă şcoli, drumuri, înseamnă o 
agricultură modernă, înseamnă apă, canalizare şi electricitate în satele noastre, înseamnă scăderea şomajului.  
        

Deputat 
Florin Pâslaru 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 3 - 2014 săptămâna  17 – 21 februarie 
2014   

 

45

 
*** 

 
 
„România poate şi trebuie să-şi asume un rol activ în promovarea protecţiei şi a drepturilor copilului la nivel 
regional şi European, în interiorul grupului de lucru înfiinţat în cadrul Organizaţiei de Cooperare Economică 

la Marea Neagră” 
 
Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
 
În declaraţia de astăzi am să vă vorbesc despre rolul activ şi inovator pe care România poate şi trebuie să şi-l asume, 
ca model în practicile şi politicile de protecţie a copilului, pentru state din regiunea noastră.  
Nu este prima oară când militez, chiar de la această tribună, pentru ca România să îşi asume un rol decisiv în 
promovarea protecţiei drepturilor şi a bunăstării copiilor la nivel regional. Experienţele acumulate de ţara noastră în 
ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor de protecţie a copilului după o perioadă de dezordine generalizată şi 
sărăcie cronică din prima jumătate a anilor 90’, pot servi drept model şi exemplu pentru state care se confruntă în 
prezent cu problemele pe care noi le-am avut în trecut.  
Elaborarea Strategiei Naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea acesteia pentru perioada 2014-2016 introdusă acum în dezbatere publică, îmi dă 
ocazia să propun ca un capitol din această strategie să prevadă în mod specific rolul pe care România îl poate 
avea în prezentarea către statele din regiunea Mării Negre a politicilor publice implementate pentru reducerea 
numărului de copii care cresc în instituţii şi pentru promovarea şi protejarea drepturilor copiilor per 
ansamblu.  
Pe modelul Convenţiei de la Istanbul privind eliminarea violenţei împotriva femeilor, trebuie să lucrăm împreună 
pentru a găsi soluţii problemelor care se extind la nivel regional. Sărăcia în care trăiesc mulţi copii, 
instituţionalizarea acestora, accesul greu la educaţie şi traficul de copii nu cunosc barierele graniţelor dintre 
state. Sunt probleme care afectează, la un nivel sau altul, toate societăţile din regiune şi eu cred că este şi de datoria 
noastră să punem la comun experienţa pe care am dobândit-o în domeniul protecţiei copiilor pentru a fi disponibilă 
tuturor statelor din regiunea Mării Negre şi nu numai.  
Şi pentru aceste motive consider că proiectul "Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în 
regiunea Mării Negre" este binevenit. Proiectul pune la comun eforturile ONG-urilor şi ale instituţiilor publice 
centrale în consolidarea unei relaţii pe care trebuie să o construim la nivel regional şi în jurul soluţiilor comune 
pentru problemele copiilor.  
Cooperarea regională trebuie să pornească, inclusiv de la această abordare comună a problematicii protecţiei 
copiilor, în faţa căreia, doar împreună putem promova si rezolva mai eficient politicile publice privind 
protecţia si drepturile copiilor.  
Tocmai de aceea consider că în interiorul Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) trebuie 
să creăm şi această nouă punte de colaborare atât între instituţiile noastre publice şi cele ale vecinilor noştri din 
regiune, cât şi la nivelul societăţii civile, în aşa fel încât prioritatea numărul unu să devină protecţia şi 
promovarea drepturilor copiilor din întreaga regiune.  
Sunt convinsă că experienţa ONG-urilor de profil din România poate fi un model şi pentru alte state din regiune care 
se confruntă cu probleme grave în asigurarea unui mediu stabil pentru copiii defavorizaţi. 
România trebuie să fie un jucător important în regiune şi în Europa în domeniul asigurării protecţiei 
copilului, de aceea voi susţine, în continuare, proiectul de a înfiinţa la Bucureşti Agenţia Europeană pentru 
Copii, Inovare şi Incluziune Socială, proiect pe care l-am iniţiat în parteneriat cu Child Pact, reprezentat de 
Mirela Oprea, cu World Vision, reprezentat de Daniela Buzducea şi cu Policy Center for Roma and 
Minorities, reprezentat de preşedintele Valeriu Nicolae.  
Niciodată nu trebuie să uităm că este şi de datoria noastră ca stat graniţă al Uniunii Europene, să promovăm valorile 
şi principiile UE şi în afara Uniunii, inclusiv în domeniul protecţiei sociale şi a protecţiei copiilor.  
România poate facilita transferul de experienţă şi cunoaştere din interiorul UE spre regiunea extinsă a Mării Negre şi 
mă bucură faptul că şi Ministerul Afacerilor Externe şi-a asumat această misiune inclusiv prin susţinerea programului 
"Împreună pentru copii”. 
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Mă bucur de asemenea să constat că iniţiativa Child Pact, "Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai 
puternice în regiunea Mării Negre", prinde rădăcini prin punerea bazelor concrete ale acestui program coerent de 
cooperare regională în domeniul protecţiei copilului.  
Fac un apel la toate ONG-urile de profil să susţină acest program care va aduce un sprijin concret statelor care 
se confruntă cu probleme grave în gestionarea acţiunilor de protecţie şi asigurare a drepturilor copiilor. Child 
Pact, Coaliţia Regională pentru Protecţia Copilului din zona extinsă a Mării Negre creşte şi se îndreaptă în direcţia 
corectă.  
Copiii nu trebuie să fie victimele muncii forţate, ale violenţei domestice sau de orice alt fel, ale traficului de 
persoane sau ale sărăciei. Drepturile universale ale copiilor asigură şansele acestora la educaţie de calitate şi 
protecţia acestora împotriva abuzurilor. Niciun copil din Vaslui sau din alt loc din România sau din regiunea Mării 
Negre nu trebuie să fie condamnat la sărăcie, la abandon şcolar din cauza sărăciei sau la moarte datorită înfometării! 
Vă invit stimate colege şi stimaţi colegi să ne asigurăm că toate informaţiile şi experienţa pe care le-am 
dobândit cu greu în perioada noastră de tranziţie ajung şi la factorii decizionali ai statelor din regiunea extinsă 
a Mării Negre, pentru binele tuturor copiilor defavorizaţi din zonă. 
România are o societate civilă valoroasă, populată de oameni competenţi a căror pasiune pentru domeniile de 
protecţie şi incluziune socială în care activează, trebuie şi poate să depăşească graniţele României. Este de 
datoria noastră să venim în sprijinul lor, să-i susţinem şi să le promovăm ideile şi proiectele atât pe plan 
naţional cât şi internaţional.  
Cu cât mai repede vom înţelege că societatea civilă şi sistemul politic au aceleaşi interese, cu atât mai rapid 
vom putea lucra eficient împreună în interesul tuturor copiilor care au nevoie de ajutorul nostru. 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
 

O economie prosperă, cel mai bun argument practic al unei bune guvernări 
  

Performanţa politică a unui guvern este dată în primul rând de performanţa economiei ţării pe care o conduce. 
Vineri, Eurostat - biroul de statistică al Comisiei Europene a dat publicităţii ultimele informaţii legate de 

rezultatele economiilor europene pe anul 2013. Şi România a avut anul trecut cea mai puternică creştere a Produsului 
Intern Brut (PIB) din Uniunea Europeană - de 3,5%. Este o performanţă extraordinară a României - mult peste 
estimarea iniţială de 1,6% 

Produsul Intern Brut al zonei euro a crescut cu 0,3% în ultimele trei luni ale anului trecut faţă de trimestrul al 
treilea, iar economia Uniunii Europene a avansat cu 0,4%, România înregistrând cele mai solide rate de creştere atât 
în trimestrul patru, cât şi pe ansamblul lui 2013. 

Potrivit primelor estimări ale Institutului Naţional de Statistică (INS), Produsul Intern Brut al României a 
crescut anul trecut cu 3,5%, semnificativ peste cele mai recente prognoze ale autorităţilor (2,8%) şi analiştilor, după 
un avans de 5,2% în ultimul trimestru faţă de octombrie-decembrie 2012. 

Atât creşterea anuală, cât şi cea trimestrială se plasează la cele mai mari valori din anul 2008 până în prezent. 
Pentru comparaţie, PIB-ul Germaniei a crescut cu 1,4% în trimestrul al patrulea faţă de aceeaşi perioadă din 

2012, în timp ce economia Franţei s-a extins cu 0,8%, potrivit datelor Eurostat. 
În acelaşi timp, economia Italiei s-a contractat cu 0,8%, iar cea a Spaniei cu 0,1%. 
Desigur, în acest context economic favorabil, următoarea etapă este creşterea câştigurilor salariale. Conform 

prognozelor prezentate vineri de către premierul Victor Ponta, pe baza rezultatelor economice pozitive, Guvernul îşi 
propune să crească câştigul salarial mediu net lunar cu minimum 5% în 2014 şi 2015, iar pensia medie lunară să 
depăşească încă în acest an 200 euro, crescând anul viitor cu 4,5%. 

"Consider că nu suntem prea ambiţioşi să păstrăm tendinţa de creştere peste 3%", a spus Ponta cu referire la 
2014-2015. El a mai afirmat că "Azi îndeplinim toate criteriile de convergenţă nominală pentru euro", însă "În 
realitate, e vorba şi de convergenţă reală, capacitatea economiei de a îndeplini condiţiile de competitivitate. Dacă 
păstrăm acest trend pozitiv, România îşi poate atinge ţinta de a fi membru integrat în 2019." 
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Dincolo de orice polemici politicianiste, rezultatele economice de excepţie ale României vorbesc de la sine 
despre ceea ce înseamnă o guvernare de excepţie, cu un guvern de excepţie - Guvernul Victor Ponta.  

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

A fi parlamentar – între om, vot şi decizie politică 
 

Nu este deloc uşor să fii parlamentar. Eşti mereu prins între cuvântul pe care  l-ai dat celor care ţi-au oferit 
votul şi te-au delegat să îi reprezinţi în cel mai înalt for al ţării, pe de o parte, şi toate responsabilităţile care decurg 
din a face parte dintr-un partid aflat la guvernare, animat de  viziunea de a duce ţara pe un drum al prosperităţii 
pentru toţi cetăţenii ei, de cealaltă parte. 

Eşti în aceeaşi măsură dator să respecţi şi să rezolvi problemele oamenilor care te-au ales direct şi au decis că 
meriţi încrederea lor şi să te integrezi în mecanismul politic care generează decizia politică pentru ţară. 

O astfel de situaţie este cea a Judecătoriei şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria din Orăştie. Putem 
înţelege, pe de o parte, că există motive financiare întemeiate care au stat la baza hotărârii Ministerului Justiţiei, dar 
consider că, înainte de a se lua o decizie finală, trebuie să se facă o analiză pertinentă, pentru că în cazul Judecătoriei 
de la Orăştie, de exemplu, cheltuielile bugetare nu scad, ci cresc prin mutarea sediului instituţiei la Deva. Şi credem 
că se pot găsi şi alte soluţii pentru susţinerea activităţii ei, între altele şi prin rearondarea unor localităţi către 
Judecătoria din Orăştie. Actualul context economico-social nu este unul uşor şi înţelegem în bună parte care sunt 
cauzele ce impun raţionalizarea şi limitarea cheltuielilor bugetare, ca şi nevoia stringentă de a identifica noi surse 
care pot constitui un venit la bugetul de stat.  

Suntem conştienţi de asemenea de cerinţa obligatorie a restructurării instanţelor şi parchetelor, în vederea 
reechilibrării numărului de angajaţi şi a sarcinii de lucru. 

Dar avem în aceeaşi măsură, răspunderea de a susţine interesele cetăţenilor pe care îi reprezentăm în acest for 
şi să încercăm să le rezolvăm problemele cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi. Înainte de a se lua astfel de decizii 
importante pe primul loc trebuie pus întotdeauna “cetăţeanul”. 
Consider de datoria mea să onorez dorinţa alegătorilor din colegiu şi să încerc să fiu mesagerul doleanţei lor ca 
Judecătoria Orăştie să continue să funcţioneze în beneficiul lor în primul rând. Este, cred, atitudinea de urmat atunci 
când îi respecţi sincer pe toţi cei care te-au votat pentru că simţi că astfel te-au făcut direct răspunzător pentru ceea ce 
se întâmplă în viaţa lor, bine sau rău. 

Doresc să mă pot întoarce în mijlocul oamenilor din colegiu şi să le pot spune privindu-i în ochi: am încercat 
să fac tot ce a depins de mine ca lucrurile să fie bine. Am ales să onorez astfel votul pe care l-am primit. 
 

Deputat 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 

 
 

O şansă pentru o Românie mai puternică la Bruxelles! 
 
Dragi colegi parlamentari, 
Dragi prieteni şi români din toată ţara, 
 
Mesajul meu de astăzi se referă la Uniunea Social Democrată şi proiectele noastre pentru o Românie mai puternică la 
Bruxelles. 
Crearea acestei alianţe între PSD, UNPR şi PC reprezintă o oportunitate pentru România şi o continuare a bunelor 
rezultate înregistrate de Guvernul condus de Victor Ponta. Împreună am reuşit să demonstrăm că politicile sociale şi 
economice de stânga sunt cele care pot conduce la o dezvoltare economică echilibrată a României. 
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Din aceste considerente România a înregistrat în anul 2013 cea mai importantă creştere economică din Uniunea 
Europeană. Pe zi ce trece, sub coordonarea premierului Victor Ponta, România devine un model de urmat la nivel 
european iar sprijinul asigurat de această alianţă poate reprezenta un nou pas în impunerea măsurilor sociale şi 
economice de care ţara noastră are nevoie. Cred astfel că acest nou bloc de stânga poate reprezenta viitorul pentru o 
Românie corectă şi puternică. 
În acest context, cred că Uniunea Social Democrată va fi principalul grup politic din România în viitorul Parlament 
European şi este singurul care poate asigura o imagine mai bună ţării noastre la nivelul instituţiilor şi ţărilor 
europene. Salut în acest sens buna colaborare existentă la nivelul judeţului Alba dintre PSD, PC şi UNPR şi îmi 
exprim credinţa ca împreună vom reuşi să impunem şi să promovăm candidatul organizaţiei PSD Alba pe un loc 
eligibil pe lista comună. Astfel, putem demonstra că judeţul Alba este ascultat la Bucureşti şi să demonstrăm 
adversarilor şi pseudo-aliaţilor că USD este singurul grup politic care acordă importanţă judeţului nostru. 
De asemenea, remarc calitatea colegilor aflaţi pe lista USD pentru alegerile europarlamentare condusă de oameni cu 
o adevărată experienţă profesională precum Corina Creţu, Ecaterina Andronescu sau Dan Nica. Aceştia sunt oameni 
cu o vastă pregătire politică şi profesională şi pot oricând reprezenta cu brio interesele României în faţa partenerilor 
europeni. Toţi trei au acordat în activitatea lor o atenţie sporită judeţului Alba şi mă bucur în calitate de deputat şi 
reprezentant al acestui judeţ să ştiu că la Bruxelles vom avea prieteni ai judeţului nostru. 
După zece ani în care România a fost redusă la tăcere la nivel european de către regimul Băsescu, avem ocazia să 
demonstrăm că ţara noastră poate fi un motor al dezvoltării Uniunii Europene. Pentru a face acest lucru trebuie să-i 
înlocuim pe cei care au adus deservicii României prin minciunile promovate la Bruxelles. Ţara noastră merită alţi 
reprezentanţi, iar personajele create de Traian Băsescu precum Monica Macovei, Cristian Preda sau chiar Elena 
Băsescu trebuie să dispară din viaţa politică românească şi europeană. 
Pe 25 mai invit astfel toţi cetăţenii să vină la vot, pentru a alege viitorii deputaţi europeni, pentru a vota candidaţii 
Partidului Social Democrat şi ai USD, pentru a trimite la Bruxelles un candidat susţinut de organizaţia PSD Alba! 
 

 
Deputat 

Ion Dîrzu 
 

*** 
 

„Schimbarea” de sub fustele Elenei Udrea şi ipocrizia lui Traian Băsescu 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
Doamnelor şi domnilor, 

 
 
În România anului electoral 2014, a apărut un nou partid, oblojit de ceva vreme tocmai de „şeful” statului şi acoliţii 
acestuia, abonaţi fideli la orice experiment făcut pentru a le mai prelungi o vreme câştigul, de orice fel ar fi el. 
Şi pentru că acest partid, nimic altceva decât acelaşi grup Băsescu-PDL trecut prin mai multe operaţii estetice, trebuie 
să-şi capete electoratul său, părintele experimentului, de mână cu „discipolul” său preferat, a început cea mai 
murdară, populistă şi periculoasă campanie pe care românii au cunoscut-o până acum.   
Cu aerul aceluia proaspăt aterizat de pe o altă planetă, Traian Băsescu îşi permite să judece, uitând că majoritatea 
relelor cu care românii se confruntă îl au pe el drept autor.  
Iar ca şi cum ipocrizia aceasta colosală nu ar fi fost suficientă, mai nou, acelaşi Băsescu vrea să se erijeze şi în cel 
dintâi revolutionar al ţării, permiţându-şi, din postura sa de preşedinte al unui stat de drept, să declare nonşalant că nu 
va ezita să cheme oamenii în stradă. 
Nu contează motivele, oricum false şi ipocrite. Contează că un preşedinte care se vrea al tuturor cetăţenilor îşi 
permite ca, în numele unei campanii politice, să pună în pericol o întreagă ţară, tratând oamenii mai rău decât 
obiectele. 
Căzut din pomul puterii, Traian Băsescu caută soluţii care să îl poată pună la adăpost, dacă se poate, unul cât mai 
călduţ şi confortabil, şi după luna noiembrie a acestui an.  
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Parte cadou, deşi nu îl suspectez de prea multă generozitate, oricât ar fi de priceput „discipolul”, parte a unei punţi 
către acelaşi interes al puterii, partidul lui Băsescu arată din ce în ce mai mult adevărata faţă a celui care a plâns atât 
de des, dorind să ne arate cât îi pasă de ţară şi popor. 
Nu i-aş recomanda decât un singur lucru acestui Buratino politic. Campania cere timp, efort şi implicare şi, cu 
siguranţă, nu aţi vrea să pierdeţi. Din nou. Motiv pentru care ar trebui să vă gândiţi cât mai serios să redaţi demnitatea 
funcţiei de preşedinte de stat părăsind-o. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
Promovarea donării de sânge prin campanii de informare 

 
Donarea de sânge pentru transfuzii în România nu este un subiect care atrage atenţia opiniei publice, însă importanţa 
lui este majoră. Campaniile de donare de sânge, organizate de instituţii, asociaţii non-guvernamentale, sau de către 
Ministerul Sănătăţii prin diversele sale structuri, au avut un impact semnificativ, însă nu unul susţinut. La fiecare 
campanie de donare de sânge se salvează mii de vieţi, însă o data ce ele dispar din orizontul de interes al mass - 
media, recoltarea revine la un procent mult prea scăzut.  
Nu trebuie să ne ferim să spunem că România se află pe ultimele locuri în Europa la capitolul donare de sânge. De 
altfel, doar 1,7% din populaţia adultă din ţara noastră donează sânge pe parcursul unui an. Dintre aceştia, 77% sunt 
donatori fidelizaţi, care merg în centrele de recoltare, în medie, de 3 ori pe an. Aceste cifre arată că centrele de 
transfuzie din toată ţara, dar mai ales, centrele universitare nu reuşesc să acopere necesarul de sânge pentru urgenţe şi 
sunt nevoite să împrumute de la alte centre. Pacienţii români au nevoie anual de 500.000 de unităţi de sânge, dar 
numai în Bucureşti, necesarul zilnic este de 1.000 de unităţi. Anual, Ministerul Sănătăţii cheltuie peste 20 de milioane 
de euro pentru tichetele de masă acordate donatorilor de sânge, şi cu toate acestea, anul trecut, doar 66% din 
necesarul de sânge pentru transfuzii a fost a acoperit.  
În această situaţie, deloc pozitivă, nu putem reacţiona decât cu mesaje puternice, campanii susţinute, demarate atât la 
nivelul instituţiilor statului cât şi în mediul non-guvernamental. Creşterea gradului de conştientizare prin oferirea de 
informaţii este cheia promovării donării de sânge la nivel naţional. Un mijloc de promovare ar putea fi prezentarea de 
statistici în mass - media, după modelul ţărilor cu mult mai mulţi donatori de sânge. Totodată, campaniile de 
conştientizare în rândul populaţiei trebuie să fie însoţite de campanii în rândul medicilor de familie.  
Cred cu tărie că şi parlamentarii pot avea un rol important în promovarea donării de sânge. Prin puterea exemplului şi 
transmiterea de mesaje, liderii comunităţii, fie ei în teritoriu sau în Parlamentul României pot înclina balanţa în 
favoarea miilor de pacienţi pentru care sângele donat înseamnă o nouă şansă la viaţă.  
 

 
Deputat 

Tamara Ciofu 
 

*** 
 

Cazul Iulia Ionescu. Despre responsabilitate şi risipa banului public. 
 

Stimaţi colegi, 
În ultimele zile întreaga ţară a urmărit un caz extrem de mediatizat, al unei adolescente din Bucureşti care a fugit de 
acasă, încercând să se călugărească în nordul Moldovei. Am toată compasiunea pentru suferinţa acestei fete cat şi  a 
familiei ei, îi doresc să ajungă să-şi găsească liniştea interioară şi să-şi continue viaţa care pentru ea abia începe. 
Dincolo de aspectul uman al acestei situaţii, vreau să semnalez o problemă care afectează întreaga societate. Procesul 
de căutare al acestei copile dispărute a implicat numeroase instituţii ale statului din mai multe judeţe, costurile din 
bugetul public fiind foarte mari. Întrebarea pe care vreau să o pun azi – şi pe care mă mir că nu o ridică nimeni, nici 
în presă şi nici la nivelul autorităţilor – este: cine plăteşte aceşti bani? 
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Este firesc să  suporte contribuabilul toate cheltuielile ?  Nu ar trebui găsit un responsabil (sau mai mulţi) pentru acest 
incident, care să contribuie din propiul buzunar la sumele cheltuite de autorităţi? Şi nu este vorba doar de acest caz 
particular, ci la multe altele asemănătoare, care au loc zi de zi. 
Urmărind povestea Iuliei Ionescu, putem observa că există un complex de imprejurări, persoane şi instituţii ce poartă 
cel puţin o parte din responsabilitate pentru situaţia creată.  
Sunt o persoană credincioasă , dar nu pot însă să nu remarc cu reget atitudinea stareţului de la mănăstirea unde a 
ajuns Iulia, care i-a minţit pe poliţiştii veniţi să o caute, sub pretextul că apără credincioşii. Minciuna este sanţionată 
de Biblie, chiar în cele zece porunci. Iar in aces caz minciuna ne-a costat bani, pe fiecare dintre noi. De ce ar trebui 
autorităţile să treacă cu vederea acest incident, protejând un slujbaş al bisericii care nu-şi respectă nici propriile 
dogme? 
Nu intenţionez să găsesc eu vinovaţi, nu este îndatorirea mea ca parlamentar să fac acest lucru. Doresc doar să 
semnalez aceste nereguli, să aduc în atenţia publică detaşarea cu care toată lumea tratează risipa de resurse alocate 
pentru acest caz şi altele similare. Oare dacă nu ar fi fost adus în atenţia presei, ar mai fi beneficiat de un astfel de 
tratament? Peste 10 copii/zi dispar în România, iar o treime din ei nu mai sunt găsiţi. Oare fiecare dintre aceştia 
beneficiază de o atenţie la fel de mare? 
Ne plângem că există o evaziune fiscală prea mare în România, că cetăţenii nu respectă insituţiile statului, că nu 
există conştiinţă civică, că autorităţile au imagine proastă în rândul populaţiei. Nu ar fi oare timpul să-i respectăm pe 
românii care îşi plătesc taxele, arătându-le că le cheltuim banii responsabil, că risipa este redusă la minimum, că 
bugetul statului nu e un sac fără fund din care se pot împrăştia resurse, ci un fond bine organizat, din care se extrag 
bani cu chibzuinţă? 
Nu ne permitem luxul de a risipi bani, există numeroase probleme grave în România din cauza lipsei de finanţare. Aş 
vrea să subliniez foarte clar că nu susţin ca statul să nu intervină în astfel de cazuri. Din contră, statul are obligaţia de 
a interveni, folosind fondurile publice. Dar are de asemenea şi obligaţia de a găsi responsabilii şi a-i pune să 
plătească, indiferent de statutul social al acestora. 
Sunt sute de mii de întreprinzători în această ţară care muncesc de dimineaţă până noaptea, străduindu-se să îşi 
crească mica lor afacere care produce bogăţie pentru ţara noastră şi dau de lucru mai multor oameni. Sunt milioane de 
salariaţi care lucrează zi de zi cu speranţa unui viitor mai bun, pentru ei şi copiii lor. Marea majoritatea a acestor 
cetăţeni sunt plătitori oneşti de taxe către stat. Ei aşteaptă însă ca şi statul să-i respecte. 
Consider că avem o datorie faţă de aceşti oameni si fata de noi toti, atât morală cât şi materială. Singurul mod pentru 
a progresa împreună este să ne respectăm unii pe alţii, să nu ne minţim, să nu ne păcălim, să stabilim cu onestitate 
cine merită beneficii şi cine are responsabilităţi. Sper ca acest caz trist să ne servească drept lecţie şi să ne ajute să 
vedem mai clar ce avem de schimbat, atât în legislaţie cât şi în atitudinea noastră. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Aurelia Cristea 

 
*** 

 
Cercetarea în România... Încotro? 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
Abordarea acestei teme o justifică situaţia precară pe care ne-o arată ultimii 10 ani, în care autorităţile 

guvernante au vorbit timid de ,,reforma în cercetare” ce nu poate fi încurajată datorită unor bugete austere, vitregite 
de criza economică. Alte resorturi care ne-au determinat intervenţia de astăzi sunt Raportul pe 2013 al Comisiei 
Europene pe cercetare-inovare în România, Elaborarea STRATEGIEI NAŢIONALE ÎN CERCETARE-
DEZVOLTARE-INOVARE 2014-2020,  dar şi criza vaccinurilor din Institutul Cantacuzino, acelaşi institut care anul 
trecut a închis definitiv porţile filialei din Iaşi, indisponibilizând peste 34 de cadre calificate şi un patrimoniu logistic 
care, neadministrat corespunzător, se va transforma în ruină. 

Statistic în Romania avem aproximativ 40.000 persoane care lucrează în cercetare, dintre care 25.000 cu 
statut de cercetător, de regulă, cadre didactice universitare, profesori sau beneficiari de burse doctorale, cu o medie a 
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veniturilor de aproximativ 700 euro/net/lună, în timp ce, media europeană este de 3000 euro/net/lună. Cheltuielile 
statului cu acest domeniu s-au situat aproape în fiecare an în jurul valorii de 0,5% din PIB (excepţie făcând anul 2008 
când Cercetarea a avut 0,6 din PIB). Nu e de mirare că, potrivit Raportului Comisiei Europene din 2001 peste 15.000 
de cadre din acest domeniu au părăsit România pentru oferte din alte state care au ştiut să le valorizeze corect 
competenţele. 

Acelaşi raport european face o diagnoză a domeniului în România şi constată următoarele probleme: 
-etapa românească de doctorat susţine aspecte puternic teoretizate, cu puţină aplicabilitate; 
-angajările în sectorul public de cercetare au fost blocate din 2010, în timp ce mediul privat a fost constrâns 

să îşi reducă numărul de cercetători; 
-subfinanţarea sistemului a provocat migraţia de creiere, în special, fiind vizaţi cei tineri, iar cei rămaşi au 

posibilităţi de reconversie profesională limitate; 
-colaborarea între mediul universitar, mediul privat şi instituţiile de brevetare este blocată, iar aplicabilitatea 

industrială este sub 1%. 
Nu este de mirare, deci, că în condiţiile de mai sus, tinerii educaţi pe banii statului român pleacă din ţară.  
Puţinii privaţi care făceau cercetare industrială au fost sufocaţi de legile fiscale şi mediul concurenţial, iar în 

sistemul sanitar au apărut crize de tipul “vaccinuri contaminate” care pe viitor se pot dovedi adevarate dezastre 
biologice. 

Am pregătit pentru astăzi o serie de observaţii în urma consultării unor cadre universitare de la instituţiile de 
profil din municipiul Iaşi. În contextul în care în aceasta perioadă se elaborează STRATEGIA NAŢIONALĂ DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 2014-2020 avem speranţa că ne vor fi luate în considerare observaţiile 
pertinente. 

România trebuie să investească în domeniile în care deja avem un avantaj competitiv şi trebuie dezvoltat 
acest avantaj. 

Avem nevoie de o suţinere mult mai puternică a cercetării aplicative şi competitive, iar pe cale de 
consecinţă, diversificarea surselor de finanţare. În prezent 80% din finanţarea cercetării româneşti se realizează prin 
Ministerul de Resort. În context european nu este considerat productiv pentru o economie sănătoasă  ca cecetarea 
aplicativă să fie susţinută majoritar din fonduri publice. 

O mare problemă a celor 20 de ani de tranziţie este statutul slab al universităţilor româneşti în topurile 
mondiale, iar aici ne referim la întregul sistem, în ansamblul, ce pleacă de la admitere până la evaluarea finală, sistem 
ce nu concordă bunelor practici internaţionale, învechindu-se din ce în ce mai mult cu fiecare an ce trece. De 
asemenea, în ceea ce priveşte ştiinţele inginereşti se simte o nevoie clară de armonizare cu realităţile tehnologice ale 
secolului XXI. 

Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte organigramele, instituţiile de cercetare au nevoie de mai multă 
flexibilitate în dezvoltarea unor noi structuri, comasarea altora, sau permutarea cadrelor în funcţie de necesarul 
proiectului. 

Închei intervenţia de astăzi cu speranţa că CERCETAREA românească va fi ancorată în tendinţele europene 
şi mondiale, şi se va trece de la un sistem pur teoretic la un sistem care încorporeze o proporţie egală între teorie şi 
practică. Dezvoltarea acestui domeniu de care depinde evoluţia întregii societăţi o vom preţui toţi. 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 
 

Deputat 
Constantin Adăscăliţei 

 
*** 
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România, cea mai puternică creştere a PIB din UE în 2013, sub guvernarea USL 

 
 
Stimaţi colegi, 

Datele Institutului Naţional de Statistică arată ca Produsul Intern Brut al României a crescut peste aşteptări, 
anul 2013 fiind cel mai bun an economic după 2008. 

Ulterior, în 2009, s-a înregistrat o regresie puternică de 6,6 %, urmată de scăderea PIB-ului cu 1,1% în 2010. 
Începând  cu 2011, economia românească a început să îşi revină treptat, înregistrând o valoare de 2,2 % şi o valoare 
de 0,7 %  în 2012. 

Economia României a avansat anul trecut cu 3,5 % faţă de 2012, depăşind aşteptările Fondului Monetar 
Internaţional, care preconiza un salt de 2,8 %. În luna noiembrie, deficitul bugetar a crescut cu 2,2 miliarde de lei, de 
la 7,6 miliarde de lei în luna anterioară la 9,8 miliarde de lei. 

Un lucru important, ce merită specificat, este că tot în 2013, rata inflaţiei a înregistrat o scădere până la nivelul 
de 1,55%. În 2009, inflaţia a fost de 4,74%, iar în 2010 de 7,96%. 

 Salariile bugetarilor au fost reîntrăgite, salariul minim a crescut cu 15%, iar punctul de pensie a crescut peste 
rata inflaţiei. 

Toate aceste măsuri luate de USL, au adus România pe calea cea bună, fiind observate progrese remarcabile în 
2012 şi 2013. În timpul guvernării Boc,respectiv în 2009, 2010, 2011, economia ţării noastre nu a înregistrat valori 
tocmai bune, şi asta din cauza măsurilor prost luate în acea perioadă. 

Îmi doresc ca USL să rămână unit, în acest fel Guvernul se va bucura, ca şi până acum, de sprijinul său. Anul 
2013, a fost un an economic foarte bun, creşterea anuală, cât şi cea trimestrială fiind plasate în categoria celor mai 
mari valori din anul 2008 până în prezent. Pentru ca 2014 să păstreze acest trend pozitiv, este nevoie de stabilitate 
politică.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Weber Mihai 

 
*** 

 
Deficitul de procurori din România, recunoscut la nivel înalt! 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

Am primit recent răspunsul ministrului Justiţiei, Robert Cazanciuc, la interpelarea adresată pe tema situaţiei 
deficitului de magistraţi din România. Am subliniat că România se confruntă în prezent cu un deficit de sute de 
posturi de procurori, iar acest vid de personal persistă de ani buni. De asemenea, am precizat că în organigramele 
unor Parchete de pe lângă judecătoriile sau tribunalele din majoritatea judeţelor sunt numeroase posturi vacante, iar 
multe dintre aceste instituţii funcţionează în sistem de avarie, cu doar unul sau maxim doi procurori. În acest context 
extrem de nefavorabil pentru buna funcţionare a justiţiei, l-am întrebat pe Cazanciuc ce strategie are Ministerul 
Justiţiei pentru a rezolva criza de personal a magistraţilor la nivel naţional, şi, de asemenea, a cerut situaţia specifică 
din judeţul Bacău, precum şi din celelalte judeţe ale Moldovei, cu posturile vacante din cadrul parchetelor. 
 În răspunsul trimis, ministrul Justiţiei a precizat că o analiză a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie privind pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor coduri a relevat insuficienţa 
numărului de posturi prevăzute în schemele de personal ale parchetelor. „S-au semnalat aspecte precum creşterea, în 
ultimii 5 ani, cu 27% a dosarelor nou intrate în sistem, în condiţiile în care schemele de personal au fost modificate 
numai cu suplimentarea cu 50 de posturi Ia nivelul Direcţiei de lnvestigare a lnfracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, în timp ce, Ia nivelul parchetelor de pe lângă  judecătorii (unde se concentrează 92% din 
cauzele soluţionate), s-au  luat  numai  măsuri  de  redistribuire  a  unor posturi. În anul 2012, numărul posturilor 
vacante a  fost de 12% din totalul posturilor prevăzute. Parchetele de pe lângă judecătorii se confruntă cu un volum 
de activitate care depăşeşte cu 40% media naţională. De asemenea, datele prezentate în analiza Ministerului Public au 
scos în evidenţă un deficit al schemei actuale cu 6,27% în cazul posturilor de procuror, respectiv de 170 de astfel de 
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posturi, dar şi o estimare a unui necesar de suplimentare cu 177 posturi de procuror, raportat Ia o schemă actuală de 
2.812 posturi, fără cele de procurori militari. Totodată, s-a propus un calendar pentru suplimentarea posturilor în  
perioada 2014-2016 şi crearea unei rezerve de 53 posturi de procuror”, a subliniat ministrul Justiţiei. Robert 
Cazanciuc a mai afirmat că în procesul de distribuire a posturilor suplimentare va trebui să se ţină cont de rezultatele 
proiectului de raţionalizare a unor instanţe şi parchete cu volum mic de activitate, care, prin desfiinţarea lor, va 
permite ca posturile astfel rezultate să fie alocate altor unităţi aflate în deficit. „Urmează să fie dispuse de Consiliul 
Superior al Magistraturii măsurile concrete pentru ocuparea posturilor rezultate din suplimentare, cât şi a celor 
vacante existente, cu precizarea că, în prezent, Ia nivelul Ministerului Public sunt vacante 291 posturi de procuror, 
dintre care 89 Ia  
parchetele de pe lângă  judecătorii şi 112  Ia parchetele de pe lângă tribunale, atât de conducere, cât şi de execuţie”, a 
conchis ministrul Justiţiei. 

 
Deputat 

Miron Smarandache 
 

*** 
 

Dezbaterea pe tema combaterii sărăciei 
 

Stimaţi colegi, 
Joi, 13 februarie 2014, am organizat alături de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, o 

dezbatere privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităţilor sărace din România. 
Evenimentul organizat în colaborare cu Policy Center for Roma and Minorities a avut loc la Palatul Parlamentului şi 
s-a bucurat de prezenţa senatorului Gabriela Firea, a deputaţilor Ana Birchall şi Carmen Moldovan, ai 
reprezentanţilor Comisiilor parlamentare de specialitate, a Secretariatului General al Guvernului, ai ministerelor, ai 
autorităţilor publice locale şi nu în ultimul rând ai societăţii civile. 

Proiectul de lege supus dezbaterii urmăreşte în fapt să simplifice şi să clarifice conceptele referitoare la 
comunitățile sărace, numite sub diferite forme în actele normative existente. Prin adoptarea acestei iniţiative se va 
genera un mecanism prin care comunitățile sărace să poată accesa şi utiliza fondurile europene din perioada de 
programare 2014-2020. 

 
Acest eveniment a fost util deoarece am demonstrat că poate exista un dialog echilibrat între parlamentari, 

autorităţi publice centrale şi locale, ministere şi organizaţii non – guvernamentale. Consider că implicarea activă a 
mediului academic, a societății civile încă de la faza de elaborare a unei inițiative legislative este un început bun 
pentru realizarea unui dialog constructiv şi vă sfătuiesc să apelaţi cu încredere la expertiza organizaţiilor non-
guvernamentale. Acestea cunosc foarte bine problemele cetăţenilor prin prisma interacţiunilor directe cu membrii 
diferitelor comunităţi. 

Inițiativa legislativă care a fost supusă dialogului are la bază preocuparea faţă de situația comunităților din 
colegiul pe care îl reprezint, colegiu în care majoritatea comunelor au un grad ridicat de sărăcie. Deşi părea că 
salvarea vine de la fondurile europene, acestea au fost aproape imposibil de accesat. Ştiu cât de dificil a fost ca 
autoritățile să elaboreze documentații în vederea accesării programelor de finanţare provenite de la Uniunea 
Europeană. 

În cadrul dezbaterii am militat pentru existenţa, în România, a unei hărţi a sărăciei bazată pe o matrice de 
indicatori convenită cu Uniunea Europeană, pentru că evaluările precedente au fost făcute mai mult pe indicatorii 
Băncii Mondiale. În acest moment Banca Mondială desfăşoară o evaluare a comunităţilor sărace în mediul urban în 
România, dar nu este suficientă şi nu este pe indicatorii Comisiei Europene, de aceea ne-am văzut puşi în situaţia de a 
avea o astfel de iniţiativă legislativă. 

Vă aduc la cunoştinţă că participanții la dezbatere şi-au exprimat sprijinul pentru propunerea legislativă care 
prevede adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităţilor sărace, susținând oportunitatea inițierii 
unui asemenea demers pentru îmbunătățirea accesului membrilor comunităților sărace la fondurile structurale din 
următoarea perioadă programatică şi combaterea excluziunii sociale. Având în vedere cele declarate aş vrea să vă 
solicit încă de acum sprijinul pentru susţinerea acestei iniţiative, atunci când va intra în Plenul Camerei Deputaţilor.  
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Deputat 

Mircea Drăghici 
 

*** 
 

 
Performanţele economice ale Guvernului USL 

 
Stimaţi colegi, 
Săptămâna trecută, prim – ministrul Victor Ponta a prezentat rezultatele economice din anul 2013 şi ţintele 

pentru 2014-2015. România a înregistrat un ritm de creştere economică remarcabil de 3,5%, mult peste estimarea 
iniţială de 1,6%, aceasta fiind cea mai mare creştere economică din ultimii ani. Inflaţia în anul 2013 a fost cea mai 
mică înregistrată de România după Revoluţie şi am reuşit să ieşim din procedura de deficit excesiv. Doar 11 ţări din 
28 ale UE, inclusiv România, sunt cu deficit sub 3% . 

Mai mult, conform datelor statistice, producţia industrială a crescut cu 7% în 2013, faţă de 2012, fiind cea de 
a doua cea mai mare creştere din UE. Pentru stimularea industriei, Guvernul a acordat ajutoare de stat în valoare de 
215,4 mil. euro în 2013.  

Aşa cum am precizat de fiecare dată, Guvernul României merită toată admiraţia în ceea ce priveşte absorbţia 
fondurilor europene. În 2009 aceasta era mai mică de 1%, 0,85%, în timp ce anul trecut România a încasat mai mulţi 
bani de la CE decât a primit cumulat în perioada 2007-2012. 

 
Am văzut mulţi aşa zişi “experţi economici” din rândul guvernării dezastruoase Boc care au susţinut că 

performanţele economice ale actualei puteri se găsesc doar pe hârtie, şomajul a crescut, iar investiţiile lipsesc. Facând 
aceste aprecieri, liderii fostei guvernări nu cred că s-au raportat corect în timp şi vorbesc de “performanţele” lui Emil 
Boc. Trebuie să-i informăm că rezultatele creşterii economice se regăsesc în buzunarele românilor şi că acestea ar fi 
putut fi şi mai evidente dacă nu îşi îmbogăţeau clientela de partid. 

În ultimul an, USL a creat aproape 100.000 de noi locuri de muncă, iar rata şomajului este una dintre cele 
mai mici rate din UE. Spre deosebire de anul 2009, salariul mediu net a crescut cu aproape 300 de RON, în timp ce 
salariul de bază minim a ajuns la 800 de lei. De această creştere au beneficiat peste 1 milion de români. De asemenea, 
Guvernul Ponta a majorat pensiile şi a reîntregit salariile bugetarilor.  

Am încredere că actuala putere va lua măsurile necesare pentru a continua creşterea economică şi se va 
concentra pe găsirea unui echilibru corect între consolidarea fiscală sustenabilă şi relansarea economică, între 
economic şi social, între nevoia unui stat puternic şi reducerea risipei din banul public.  

 
Deputat 

Mircea Drăghici 
 

*** 
 

Închiderea judecătoriilor aduce prejudicii cetăţenilor! 
 

 Cetăţenii din judeţul Arad privesc cu nemulţumire şi îngrijorre proiectul prin care se intenţionează închiderea 
a două judecătorii, în Chişineu-Criş şi Gurahonţ. Ideea închiderii unor judecătorii a fost promovată de guvernarea 
PDL, convenită cu parteneri internaţionali şi lăsată apoi în responsabilitatea guvernării USL. Cred că această măsură 
ar trebui regândită, pentru că ar avea un impact negativ pentru populaţia din zonele vizate, pentru dezvoltarea 
economică şi socială a localităţilor deservite de aceste judecătorii. 
 De exemplu, judecătoria Chişineu-Criş deserveşte o zonă cu două oraşe importante ale judeţului Arad, 
Chişineu-Criş şi Sântana şi alte 11 comune. Judecătoria a inaugurat recent un sediu nou, care acum ar urma să fie 
abandonat. În total, sunt peste 49 000 de locuitori afectaţi, conform datelor recensământului din anul 2011. Printr-o 
astfel de măsură se creează un grav disconfort cetăţenilor din aceste localităţi, care vor trebui să parcurgă distenţe 
foarte mari pentru a avea acces la actul de justiţie. Problema este cu atât mai gravă cu cât judeţul Arad are o 
particularitate din punct de vedere geografic: municipiul este plasat la extremitatea vestică a judeţului. 
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 Desfiinţarea judecătoriilor ar avea un multiplu impact negativ asupra cetăţenilor şi administraţiilor locale. 
Din punct de vedere social, presupune costuri ridicate pentru cetăţenii care vor să aibă acces la justiţie şi care trebuie 
să parcurgă distanţe mai mari. Impactul negativ se răsfrânge şi asupra dezvoltării localităţilor deservite, prin 
reducerea aparatului instituţional aflat la dispoziţia cetăţenilor. Consider că desfiinţarea judecătoriilor ar avea şi un 
impact economic negativ. Chişineu-Criş de exemplu a dezvoltat o zonă industrială viabilă, care adună angajaţi din 
localităţile limitrofe. În ultimii ani, populaţia oraşului a crescut cu peste 1 000 de locuitori, în timp ce populaţia altor 
oraşe similare a scăzut – fapt care arată procesul de dezvoltare al oraşului. Întreaga zonă, care cuprinde şi oraşul 
Sântana, are un potenţial agricol important, pe care îl valorifică prin agenţi economici dinamici în sfera agriculturii şi 
zootehniei, prin munca oamenilor harnici de aici. Mutarea judecătoriei înseamnă timp şi bani irosiţi pentru toate 
persoanele active care au nevoie de justiţie. În plus, comunităţile locale au dezvoltat un sentiment de mândrie faţă de 
locurile din care se trag şi privesc cu mare nemulţumire orice decizie care coboară statutul localităţii, al zonei în care 
trăiesc şi muncesc. 

Având în vedere toate aceste argumente, consider că decizia de desfiinţare a judecătoriilor din Chişineu-Criş 
şi Gurahonţ trebuie regândită. Trebuie să privim ca prioritare interesele cetăţenilor şi să nu acceptăm ca standardul de 
viaţă al acestora să fie afectat în mod negativ prin retragerea instituţiilor esenţiale ale statului din viaţa comunităţii. 
Poate de la nivelul foarte înalt al ministerelor se analizează cifre, noi, cei care avem legătura directă cu cetăţenii 
discutăm de oameni şi de problemele lor. Cred că perspectiva noastră este cea corectă, aşa că cer păstrarea celor două 
judecătorii. 

 
Deputat 

Flavius Măduţa 
 

*** 
Legea retrocedărilor 

 
Pentru prima dată la 24 de ani de la Revoluţie, legea privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

retituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluat abuziv în perioada regimului comunist în România, a fost 
adoptată de Guvern, promulgată de preşedintele Traian Băsescu şi publicată în Monitorul Oficial. 

Astfel, cererile privind restituirea proprietăţilor naţionalizate de regimul comunist ar urma să fie soluţionate 
până cel târziu în anul 2017. Întâietate vor avea despagubirile în natură, care la nivel local vor trebi să fie realizate 
până la 1 ianuarie 2016. 

La baza elaborării acestei legi, potrivit procedurilor, au stat 4 principii: 
1. Principiul prevalenţei restituirii în natură; 
2. Principiul echităţii; 
3. Principiul transparenţei procesului de stabilire a măsurilor reparatorii; 
4. Principiul menţinerii justului echilibru între interesul particular al foştilor proprietari şi interesul general al 
societăţii. 

Actul normativ stabileşte, pe de o parte, ca imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
să se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora în natură, iar pe de altă parte în situaţia în care restituirea 
nu este posibilă se aplică compensarea prin puncte. În acest fel foştii proprietari ştiu la ce se pot aştepta şi, astfel, se 
va pune capăt reţelelor mafiote care îi înşelau, făcându-i  pe aceştia să vânda priprietatea la un preţ derizoriu. 

Un pas important este stabilirea termenelor. Începând cu 1 ianuarie 2014, restituirea sumelor stabilite prin 
hotărâre judecătorească ramase definitive şi irevocabile se va face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale. Astfel, 
după mulţi ani de procese fiecare va şti la ce să se aştepte, iar profitorii vor dispărea. 

În Constanţa există cazuri în care samsarii au cumpărat drepturi litigioase şi au câştigat în instanţă clădiri de 
patrimoniu, spitale, şcoli, grădiniţe, parcuri, spaţii verzi şi islazuri. Pemierul Victor Ponta a declarat că „parcurile şi 
spaţiile verzi nu se retrocedează, iar scolile şi spitalele nu îşi pot schimba destinaţia timp de 10 ani, urmând ca 
Guvernul să găsească soluţii, fie de cumpărare a acelor imobile, fie de identificare a altor imobile. Islazurile, fiind 
terenuri extrem de importante în comunităţile rurale, nu pot fi cedate sau retrocedate decât cu avizul Ministerului 
Agriculturii şi pe baza unui referendum al comunităţii locale”.  

Legea retrocedărilor este foarte utilă şi este o dovadă a preocupării alianţei USL în rezolvarea problemelor 
sociale pe care fostele guvernări nu le-au rezolvat. 
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Deputat 
Radu Babuş 

 
*** 

 
România are nevoie de simplificarea procedurilor de adopţie 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

În ciuda unor progrese legislative, procedura adopţiilor din România continuă să fie una perfectibilă, iar 
mecanismul are nevoie de îmbunătăţiri substanţiale. Acest lucru rezultă şi în urma răspunsul primit din partea 
ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu, la interpelarea 
referitoare la situaţia copiilor adoptabili. În interpelarea trimisă, am accentuat faptul că România a ajuns să fie ţara cu 
cei mai mulţi copii abandonaţi din Europa. De asemenea, am spus că legea care reglementează sau ar trebui să 
reglementeze adopţia le dă dreptul părinţilor să-şi tină copiii prizonieri în sistem fără să le ceara nimic în schimb. 
Majoritatea copiilor adoptabili sunt trecuţi de cinci ani pentru că părinţii au refuzat să-i dea în adopţie şi cu timpul au 
uitat de ei. Consider că este cazul ca autorităţile statului să recunoască faptul că Uniunea Europeană nu a cerut 
niciodată României să blocheze adopţiile internaţionale. Dimpotrivă, Uniunea Europeană a recomandat statului 
român să respecte şi să aplice deciziile organismelor internaţionale cu privire la adopţia internaţională când aceasta se 
face in interesul superior al copilului.  
 În răspunsul său, ministrul Mariana Câmpeanu a subliniat că „copiii aflaţi în plasament sunt copii separaţi de  
părinţii lor, fie din motive imputabile părinţilor (abuz, neglijare, părăsire), fie din motive neimputabile acestora (lipsa 
condiţiilor necesare creşterii şi îngrijirii copiilor, incapacitatea de a-şi îndeplini rolul parental din  diverse motive 
obiective etc.)”. Ministrul Muncii a mai arătat că, potrivit legilor naţionale şi dispoziţiilor internaţionale în vigoare, 
primul demers care trebuie realizat pentru copiii separaţi de părinţi sunt cele de reintegrare în cadrul familiei sale 
biologice - la părinţi sau la rude. „În momentul în care se ia în considerare stabilirea unei măsuri de protecţie specială 
pentru copil, primul demers ce trebuie realizat este acela de identificare a rudelor până la gradul IV şi analizarea 
posibilităţii plasării  copilului la acestea, conform art. 54 alin. (3) şi (4) şi art. 60 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Responsabilitatea primară vizând creşterea şi îngrijirea 
copilului revine părinţilor săi, însă statul are obligaţia de a interveni complementar şi de a sprijini părinţii în 
îndeplinirea rolului parental şi în asigurarea condiţiilor  necesare pentru dezvoltarea corespunzătoare a copilului, prin 
dezvoltarea unor servicii specifice la nivel local, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială. Doar în situaţia în 
care reintegrarea/menţinerea copilului în mediul său familial de origine nu  este posibilă, pentru copil se va lua în 
considerare adopţia, aceasta   deoarece toate reglementările din domeniul protecţiei drepturilor copilului subliniază 
necesitatea, acolo unde este posibil, mentinerii copilului în familia sa”, a mai precizat ministrul Muncii. 

Referitor la întrebarea referitoare la adopţiile internaţionale, Mariana Câmpeanu a spus că în prezent 
adopţiile internaţionale ale copiilor care au reşedinţa obişnuită în România sunt permise, fiind posibilă adopţia 
acestora de către persoane/familii care locuiesc în străinatate, „cu condiţia ca cel putin unul dintre adoptatori să aibă 
cetăţenia română ori să fie rudă până la gradul IV cu copilul”. 

De asemenea, la punctul privitor la numărul copiilor adoptabili, ministrul Câmpeanu a răspuns că, în prezent, 
în România sunt 2.454 copii adoptabili, dintre care 1.929 nu sunt în potrivire practică sau în încredinţare în vederea 
adoptiei. „Potrivit  bazei de date a Oficiului Român de Adopţii, în perioada 15.11.2006-15.11.2013 au fost 
încuviinţate 6.416 adopţii la nivel naţional pentru copii aflaţi în sistemul de protecţie specială, dintre care 211 au fost 
pronunţate de Tribunalul Bacău”, a conchis ministrul Mariana Câmpeanu.  

Sunt parţial mulţumit de acest răspuns, deoarece interpelarea mea mai conţinea o întrebare, cea referitoare la 
costurile suportate anual de statul român din cauză faptului că procesele de adopţie se desfăşoară foarte anevoios. 
Cred că putem flexibiliza în continuare procedura adopţiei, în aşa fel încât procesul să fie mai lesnicios şi mai 
favorabil atât interesului general al copilului, cât şi al familiilor adoptatoare. 
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 
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Principiul “să luăm de la bogaţi şi să dăm la săraci”, aplicat alocaţiilor pentru copii 

     
Deşi în ţara noastră statul acordă numai 42 de lei lunar pentru fiecare copil, valoare care a rămas neschimbată 

din anul 2008 şi o sumă foarte mică în raport cu cheltuielile pe care le implică întreţinerea lor, guvernanţii fie 
consideră că oferă prea mult, fie pentru bani sunt dispuşi să taie de oriunde. După ce au fost reduse pensiile şi 
salariile, a venit acum rândul celor mici să li se ia ceea ce li se cuvine. Astfel că una dintre cele mai noi găselniţe ale 
Ministrului muncii, Mariana Câmpeanu, riscă să lase mii de tineri fără alocaţie. Domnia sa a ridicat problema 
acordării "mai ţintit” a acestor indemnizaţii, mai exact sistarea lor în cazurile în care părinţii au venituri mari. Altfel 
spus, statul nu se mai vede nevoit să susţină familiile în care se câştigă binişor.  
     Practic, prin aplicarea măsurii, copiii din România nu ar mai fi egali, şi judecând din punct de vedere legal s-ar 
încălca articolul 49(2) din Constituţie, prin care este garantat dreptul la alocaţie. Se pare însă că prin decizie, în cazul 
părinţilor înstăriţi, banii s-ar aloca sub diverse forme, cum ar fi vouchere pentru rechizite şi s-ar stabili un nivel 
minim garantat al indemnizaţiei.  
     Conform ultimelor statistici realizate la nivel European, suma pe care tinerii noştri o primesc  este de 15 ori mai 
mică decât cea pe care o primesc cei din statele spaţiului comunitar. Acest lucru l-am semnalat şi într-una din 
întrebările adresate doamnei Mariana Câmpeanu, în decursul anului trecut, referitor la necesitatea majorării 
considerabil şi în mod obligatoriu a alocaţiei de stat pentru copii. Răspunsul s-a regăsit ulterior şi în declaraţiile 
publice pe care doamna Ministru nu a întârziat să le facă şi din care reieşea în mod cert că la momentul de faţă nu 
există fonduri pentru remedierea problemei semnalate.  
     Această aserţiune nu este tocmai justă, deoarece în anul 1993, când a fost instituită respectiva formă de venit, de 
ea beneficiau aproximativ 6,5 milioane de copii, acum fiind doar 3,8 milioane. Ţinând deci cont de reducerea 
numărului beneficiarilor, consider că din acelaşi buget ar putea fi posibilă plata unei alocaţii mărite, fără a se impune 
privarea altor persoane de aceasta.  
     Având în vedere şi că fertilitatea se află în raport invers proporţional cu nivelul de trai, adică familiile cu o situaţie 
materială foarte bună au mai puţini copii, probabil din cei 3,8 milioane, un procent foarte mic, de maxim 5% ar fi 
reprezentat de aceia cărora guvernanţii au găsit de cuviinţă că ar fi necesar să le reducă veniturile acordate de stat. Ne 
întrebăm atunci care ar fi cuantumul "economiilor” obţinute dacă nu s-ar mai plăti 42 de lei pentru câteva zeci de mii 
de copii? Cu siguranţă nu atât de mare încât, prin redistribuire către cei defavorizaţi să poată acoperi cheltuielile 
necesare unui trai decent.  
     Ar fi trebuit de asemenea să se ţină cont şi de faptul că în baza legii privind venitul minim garantat, pentru 
majoritatea familiilor defavorizate care au copii, se acordă ajutoare. Astfel în situaţia în care veniturile acestora, care 
includ şi alocaţiile micuţilor, nu ating o limită impusă de 255 lei pentru două persoane, 357 lei pentru trei persoane, 
ş.a.m.d, se acordă o sumă lunară pentru atingerea plafonului precizat anterior. Deci redistribuirea indemnizaţiilor nu 
va aduce beneficii în cazul familiilor cu o situaţie materială precară, deoarece cu aceeaşi sumă se va diminua ajutorul 
oferit din partea statului.  
     Din aceste lucruri ar trebui să deducem că protecţia socială a copilului nu se poate asigura în totalitate prin 
alocaţii, deşi nu putem nega faptul că acestea joacă un rol destul de important şi nu ar trebui să ne complacem în 
situaţia de faţă, când ele sunt mai mici decât cele pentru câinii vagabonzi sau pentru puşcăriaşi. Este necesar să ne 
axăm însă pe protecţia familiei în ansamblul său şi nu neapărat să impunem măsuri care să vizeze fiecare membru, 
diferenţiat.  
     Oricât ne-ar fi de greu să acceptăm, în ciuda sumelor mici care se alocă, există şi familii care concep copii doar 
pentru a beneficia de aceşti bani, condamnându-i apoi la o viaţă în condiţii mizere şi fără drept la educaţie. Deci în 
cazul majorărilor ar trebui să se ţină cont şi de comportamentul social al părinţilor, pe lângă alţi factori importanţi pe 
care stimabilii noştri guvernanţi nu îi iau în calcul în momentul în care ne servesc măsuri "binevoitoare”.  
     Concluzia este că asemenea probleme nu se pot rezolva pe sistemul haiducesc-să luăm de la bogaţi să dăm la 
săraci, iar în ochii statului copiii nu ar trebui să fie catalogaţi în funcţie de veniturile părinţilor. 
 

Deputat 
Răzvan Ionuţ Tănase 

 
*** 
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România fruntaşă printre economiile europene 

 
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi deputaţi, 
 

Scopul declaraţiei mele este acela de a marca un lucru care, după părerea mea, a atras mult prea puţin atenţia 
într-o actualitate dominată de acuze nesfârşite şi de goana după senzaţional. Mă refer la primele prognoze privind 
creşterea economică pe anul 2013, care indică un avans al economiei de aproape 3,5%. Acelora dintre dumneavoastră 
care au dubii cu privire la o asemenea estimare le spun că această prognoză este plauzibilă, dat fiind că şi la nivel 
european s-a înregistrat, în trimestrul al patrulea al anului trecut, o creştere economică îmbucurătoare şi neaşteptată, 
România plasându-se pe un loc fruntaş între economiile europene la acest capitol.  

 
Noi, cei care compunem majoritatea USL, nu trebuie să ezităm să spunem că aceste rezultate se datorează 

măsurilor implementate de Guvernul Ponta şi promise în timpul campaniei electorale. Într-un peisaj economic 
dominat încă de neîncrederea în mediul bancar şi de diminuarea investiţiilor străine, ceea ce a făcut ca economia 
românească să avanseze este fără îndoială creşterea consumului intern. Ca social-democrat, ca om de stânga, nu pot 
să fiu decât mulţumită atunci când văd că prin politici bine gândite se reuşeşte atât satisfacerea dorinţelor fireşti de 
trai mai bun ale populaţiei, cât şi împlinirea dezideratelor macroeconomie, de stabilitate. Întregirea salariilor 
bugetarilor, dar şi refacerea climatului de încredere în ziua de mâine au stimulat fără îndoială consumul intern a cărui 
scădere dramatică a fost cauza cataclismului politic, social şi moral reprezentat de Guvernul Boc. Măsurile din 
agricultură şi corecta atragere a fondurilor europene în acest domeniu au fost şi ele un factor în măsură de a ne face 
astăzi să privim cu mulţumire către anul 2013.  

 
Ne aflăm chiar în aceste zile în miezul unei dezbateri despre două chestiuni care ar trebui să aibă în esenţă rolul 

de a stimula şi mai mult consumul intern. Este vorba despre sprijinirea persoanelor cu rate la bănci şi despre aplicarea 
cotei diferenţiate a impozitului pe venit. Consider că este momentul să spunem aici, de la această înaltă tribună, că 
politica nu are niciun sens dacă nu o facem cu gândul la concetăţenii noştri, la traiul de zi cu zi al celor care ne-au 
trimis aici. Viaţa oamenilor poate fi cunoscută întrucâtva din statistici, dar scopul nostru nu e să organizăm economia 
României ca ea să dea bine pe hârtie, ci să fim preocupaţi de creşterea constantă a nivelului de trai. Am convingerea 
că, dacă oamenii vor avea mai mulţi bani în buzunare, dacă vom încerca să le oferim lor ocazia de a decide care le 
sunt priorităţile, de a-i sprijini pe cei mai puţin înlesniţi, lucrurile bune care se vor întâmpla la nivel individual vor 
sfârşi prin a fi cuprinse şi în statistici.  

 
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, 
 
Întâmplarea a făcut ca în ultimele săptămâni să aud câţiva străini reproşând poporului nostru că are o imagine 

foarte proastă despre el însuşi, că minimalizează izbânzi care în alte părţi ar fi primite cu surle şi trâmbiţe. Se poate să 
fie aşa. Se poate ca atât de preocupaţi de războiul politic să fi uitat cu toţii ce înseamnă să te bucuri, ce înseamnă să ai 
încredere în cei de lângă tine, ce înseamnă să cauţi soluţii împreună cu ceilalţi şi nu împotriva lor. Tocmai de aceea 
cred că este necesar să marcăm veştile excelente despre creşterea economică de anul trecut şi să privim cu încredere 
şi curaj la provocările anului 2014, unul în care va trebui să facem şi mai multe pentru cei care ne-au trimis în 
Parlament.  
 

Deputat 
Cristina Nichita 

 
*** 
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„Made in Romania” – un concept care merită susţinut 

 
Stimaţi colegi, 

 
Am constatat câte dezbateri a iscat propunerea unor colegi din Parlament, referitoare la susţinerea 

producătorilor din agricultură prin închiderea marilor magazine în zilele de week-end, ceea ce a adus în actualitate o 
problemă cu care ţăranii din România se confruntă de foarte multă vreme. Mafia pieţelor şi monopolul hipermarket-
urilor sunt aspecte abordate şi analizate în repetate rânduri, din păcate fără a exista o finalitate cu valoare legislativă. 
De aceea trebuie să salut fondul acestei iniţiative, care mă gândesc, însă, că ar putea fi îmbunătăţită la capitolul 
soluţii. 

Ca simplu cetăţean, pe de-o parte, dar şi în calitate de deputat, reprezentant al cetăţenilor şi, în repetate rânduri, 
destinatar al plângerilor acestora, consider că este într-adevăr momentul să sprijinim această categorie a micilor 
producători autohtoni, întrucât rezultatul muncii lor nu este cu adevărat preţuit în ţara noastră. Strategia la care mă 
gândesc şi care, de ce nu, ar putea face la rândul ei obiectul unei iniţiative legislative, este găsirea unor pârghii care să 
creeze puntea de legătură între micii producători şi cei care pot transforma marfa lor în una profitabilă pentru toate 
părţile implicate.  

Concurenţa pe piaţă este absolut necesară – monopolul n-a adus niciodată ceva bun. De asemenea, colaborarea 
este indispensabilă. Este esenţial să nu punem cele două părţi în tabere opuse, ci să facilităm o relaţionare care, pe 
termen mediu şi lung, s-ar vedea în evoluţia agriculturii la scară mică, un sector destul de vitregit, şi nu de acum. 
Acum îmi vine în minte un exemplu pe care l-am regăsit, deseori, în reportaje de sezon. Este cazul culegătorilor de 
cătină, de exemplu, cei care lucrează cu găleata pe aşa-zisele plantaţii din spatele gospodăriei, pentru a aduna fructele 
atât de căutate şi apreciate peste hotare. Dacă ei şi-au găsit piaţă de desfacere, şi nu în România, pentru câţi alţii nu s-
ar putea crea inclusiv aici, în ţară, oportunităţi încurajatoare? Iar una dintre ele ar fi tocmai această facilitare a relaţiei 
cu marile magazine. 

Calitatea de sub însemnul “made in Romania” nu poate fi contestată, din moment ce marii producători 
exploatează acest simbol cât de mult cu putinţă. În consecinţă, eu consider că adaptarea principiului până la cel mai 
mic nivel este calea de urmat cu precădere, chiar în defavoarea încercării de a elimina concurenţa prin impunerea de 
restricţii de tipul limitării programului sau altele asemenea.  

Trebuie să-i acordăm micului producător locul meritat pe piaţă, aşa cum el, la rândul său, trebuie să înţeleagă 
faptul că reuşita trebuie corelată cu nişte standarde de calitate. Cadrul legislativ ar trebui să-i asigure intrarea în 
depozitele marilor magazine. Iar acestea ar trebui să acorde ceva mai mult credit produselor româneşti, o alternativă 
mai ieftină şi mai sănătoasă. Cred că acesta este punctul de plecare pentru o abordare constructivă a strategiei despre 
care vă vorbeam şi care, să spunem drept, nu este nicidecum o premieră. În Europa a devenit deja obişnuinţă 
promovarea soiurilor şi produselor tradiţionale care la noi fac, deocamdată, doar obiectul târgurilor ocazionale – de 
altfel, o soluţie excelentă de promovare. 

Ideea de protejare a produselor româneşti este valoroasă, doar că modalitatea de a o pune în practică trebuie 
temeinic cumpănită. Am putea obţine rezultate mai bune lărgind accesul produselor autohtone în supermarket-uri 
decât restricţionând accesul la produsele de import prin limitarea programului acestora. 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 

 
Leacurile minune de la TV, o înşelătorie permisă de autorităţi 

 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
Milioane de pastile, prafuri, tincturi şi capsule ne promit, agresiv şi persuasiv, tinereţe fără bătrâneţe, 

perfecţiune fără bisturiu şi viaţă fără de moarte, zi şi noapte, din reclamele televizate sau din paginile vreunei reviste. 
Pentru digestie, memorie, articulaţii, imunitate, potenţă, sarcină, slăbit există soluţii naturiste, care mai de care mai 
“performante”, conform elogiilor aduse de producătorii lor. Dar cine sunt exact producătorii lor, v-aţi întrebat 
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vreodată, stimaţi colegi şi dragi români? Suplimentele alimentare sunt fabricate de producători adesea obscuri şi 
uneori chiar greu de identificat după momentul înregistrării produsului lor. Dacă fabricarea medicamentelor 
presupune un proces extrem de riguros, foarte costisitor şi supravegheat de autorităţi, iar respectarea regulilor de bună 
practică în producţie este reglementată prin lege şi verificată periodic, nu acelaşi lucru se întâmplă cu suplimentele 
agasante din reclame. În timp ce compoziţia pastilelor este studiată ani de zile, la fel şi efectele lor ori toxicitatea 
acestora, suplimentele scapă de aceste furci caudine pentru că ele vin să umple locul pe care medicamentele clasice îl 
lasă gol. Fie pentru că ştiinţa nu a avansat suficient sau pentru că nu s-au finalizat testele preliminarii, premergătoare 
lansării pe piaţă.  

Cum să opreşti un produs care susţine că îmbunătăţeşte memoria şi este făcut din rădăcini de plante specifice 
unor state de pe alte continente doar pentru că nu ai cum să demonstrezi contrariul? Subliniez că medicamentele sunt 
controlate periodic, reacţiile adverse sunt raportate permanent şi colectate la nivel internaţional. Piaţa acestora se 
autoreglează singură, cu ajutorul producătorilor concurenţi, care sunt cei mai agili supraveghetori în astfel de situaţii. 
În schimb, în gama suplimentelor autorizate se regăsesc, frecvent, şi produse cărora li s-a aplicat doar o autorizare 
formală. Pe piaţa farmaceutică există o multitudine de produse neautorizate care au doar aspectul de medicament. 
Singura certitudine în privinţa acestora este doar sursa uriaşă de profit pentru producătorii lor. Suferinţele sau 
dorinţele oamenilor de a-şi face viaţa mai uşoară sau de a deveni mai frumoşi sunt ţintele pe care le atacă aceştia, 
punându-se la adăpostul etichetelor “Bio” de orice acuzaţii.  

Dar nu acelaşi lucru se poate susţine despre eficienţa lor pentru sănătate. Medicii şi farmaciştii atrag atenţia că 
suplimentele nu au studii clinice efectuate, care să le ateste efectele benefice. Studii clinice au doar vitaminele, 
mineralele şi alte câteva substanţe care au fost suficient cercetate. Dar şi ele pot face mai mult rău decât bine, dacă 
sunt luate după ureche. Suplimentele nutritive sunt folosite cu succes în cazul celor care suferă doar de anumite boli 
cronice. Fără sfatul medicului, vă treziţi că aţi cumpărat o frecţie sau mai multe pentru un picior de lemn. Şi asta în 
situaţia cea mai fericită, respectiv atunci când diferenţa dintre hrană, supliment sau o otravă o presupune doar doza 
pe care o luaţi. Trebuie să cântărim bine dacă obţinem sănătate sau doar le creştem vânzările unora care ne păcălesc 
prin publicitatea persuasivă şi insistentă până la enervare de la televizor. Dacă apare un vector de imagine, actor, 
starletă tv sau oricine altcineva cunoscut într-un spot publicitar şi îşi dezvăluie “marele secret al frumuseţii”, contra 
cost fireşte, atunci cel puţin jumătate dintre femeile din România vor cumpăra produsul minune fără să stea pe 
gânduri. Indiferent dacă vor fi obligaţi să dea o mică avere pe produsul miraculos pentru rezolvarea problemelor 
urologice sau cu potenţa, bărbaţii ajung să devină şi ei nişte victime sigure. Şi asta cu atât mai mult cu cât înşelătoria 
ne este servită de vreo prezentatoare TV sau de vreo cântăreaţă mai mult sau mai puţin celebră, dar care sunt 
invidiate atât pentru forma lor fizică, obţinută cu zeci de ore pe săptămână prin sălile de sport, sau pentru alte atribute 
voluptoase cu care le-a înzestrat mama natură şi nu vreo cutiuţă magică. O reclamă ne îndeamnă să consumăm 
iaurtul x pentru a avea un tranzit intestinal mai iute decât viteza rapidului către Craiova pentru că ar conţine nu ştiu 
ce bacterie binefăcătoare. Dacă la noi respectivul iaurt minte prin intermediul vedetei, în mai multe ţări mai avansate 
decât România respectivul aliment a fost scos de pe piaţă sau chiar interzis. O altă reclamă ne spune să consumăm 
fără tăgadă produsul y, al cărui preţ este echivalent cu cel al unui telefon mobil, doar pentru că îl recomandă “medicii 
specialişti”. Din câte ştim, toţi medicii sunt specialişti, iar cei care au parcurs mai multe etape ştiinţifice ajung chiar 
medici primari şi profesori doctori. Deşi ni se recomandă de toţi medicii, şi nu doar de cei din reclame, care sunt 
“mai specialişti” decât restul specialiştilor, să reducem pe cât posibil consumul de alimente prăjite, teleshopping-ul 
ne “încântă” cu fel şi fel de tigăi fenomenale. Aceste vase de bucătărie sunt atât de elogiate, încât creează senzaţia că 
mai au puţin şi ajung să cureţe şi să spele singure cartofii înainte să-i prăjească impecabil, fără vreo picătură de ulei. 
Însă, în caz că v-au picat greu la stomac prăjelile „fabuloase” din tigăile şi cratiţele „fenomen”, aflaţi tot de la 
televizor că există leacuri chinezeşti, exorbitant de scumpe care vă iau cu mâna, instantaneu, orice durere. Sunteţi 
doar la un telefon distanţă de panaceul de pe altă... lume! 

Din aceste motive, daţi-mi voie să vă menţionez cazul tinerei care a plătit cu viaţa preţul unui astfel de produs, 
intrând în comă ireversibilă după ce a luat un aşa-zis “medicament minune”. Însă, am cunoştinţă că, zilnic, în spitale 
se internează pacienţi cu hemoragii digestive, cu agravări ale unor tulburări hepatice sau renale provocate sau 
facilitate de consumul iresponsabil şi abuziv de suplimente alimentare. La fel de bine ştiu şi că şi alte state mai 
avansate au astfel de probleme grave, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne complacem într-o astfel de situaţie.  

În opinia mea, controlul sistematic şi direcţionat poate demobiliza vânzarea unor astfel de produse neautorizate. 
Sporirea atenţiei autorităţilor poate descuraja sau limita comercializarea unor astfel de otrăvuri. La fel şi în privinţa 
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dramei precum cea a tinerei decedate obligă Ministerul Sănătăţii să ia atitudine şi nu doar să ridice din umeri a 
nepăsare. 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Constantin Mazilu 
 

*** 
 

Interzicerea închiderii caloriferelor nu este o soluţie! 
 

 Cheltuielile de întreţinere pe timp de iarnă au devenit un lux pentru foarte mulţi români. În fiecare oraş din 
ţară, sunt multe familii care înregistrează restanţe la plata căldurii şi a apei calde. Puşi în faţa imposibilităţii de a-şi 
achita cheltuielile, mulţi români au decis să închidă caloriferele în una sau mai multe camere, pentru a reduce 
cheltuielile. Trebuie să înţelegem de la început că pentru aceşti oameni este o decizie dificilă, care le aduce 
disconfort, dar care îi ajută să se încadreze în bugetul familiei.  

Subvenţiile guvernamentale pentru familiile cu venituri reduse au crescut în ultimii doi ani, dar se pare că 
acest sprijin nu este suficient. Chiar şi după o iarnă blândă ca aceasta, restanţele cetăţenilor la plata căldurii şi a apei 
calde au crescut. 
 Foarte mulţi oameni sunt îngrijoraţi pentru că există un proiect de lege prin care s-ar putea interzice 
închiderea caloriferelor în apartamente. Cunosc o parte din argumentaţia care stă la baza unei astfel de decizii. Ştiu că 
blocurile îşi păstrează eficienţa energetică dacă sunt încălzite toate încăperile. Închiderea unor calorifere creează un 
dezechilibru termic care duce la creşterea cheltuielilor vecinilor şi chiar la apariţia unor fenomene neplăcute, cum ar 
fi mucegaiul sau igrasia. Totuşi, consider că interzicerea închiderii caloriferelor nu este o soluţie bună! 
 Cetăţenii care limitează încălzirea spaţiului locativ o fac pentru a se încadra într-un buget restrâns. Ei nu fac 
faţă cheltuielilor foarte mari şi nu vor să acumuleze datorii. Printr-o astfel de măsură, nu am face decât să sporim 
mult numărul familiilor care înregistrează restanţe la cheltuieli, să dezechilibrăm societăţile care furnizează agent 
termic şi care nu vor putea încasa facturile emise. Vom crea numeroase dispute în cadrul asociaţiilor de locatari, unde 
vor apărea conflicte între cei care sunt cu cheltuielile plătite la zi şi cei care au restanţe. În ultimă instanţă, va creşte 
numărul debranşărilor pentru neplata facturilor, realitate care va amplifica tocmai efectele pe care încercăm să le 
combatem! 
 Obiectivul de a  avea blocuri încălzite uniform şi eficiente energetic trebuie atinse prin alt tip de măsuri. În 
primul rând, societăţile care furnizează agent termic trebuie modernizate, atât în ceea ce priveşte capacităţile de 
producţie, cât şi în ceea ce priveşte reţelele de transport. De exemplu, la Arad, oraşul din care provin, cetăţenii 
suportă unul dintre cele mai mari preţuri din ţară pentru Gigacalorie, pentru că aproximativ 50% din agentul termic 
furnizat se pierde pe drum spre consumator! Autorităţile locale au demarat abia după 10 ani un proiect de reabilitare a 
reţelelor de transport a energiei, investiţii care nu au deocamdată niciun efect asupra cheltuielilor suportate de 
populaţie! Arădenii plătesc un preţ mare pentru lipsa de investiţii şi ineficienţa administraţiei locale. Cred că sunt şi 
alte cazuri similare în ţară. 
 O altă măsură este reabilitarea termică a blocurilor. Ştiu că de la nivel guvernamental există un sprijin 
important pentru reabilitarea termică a imobilelor, cred că aceste eforturi trebuie intensificate, pentru a folosi mai 
eficient energia termică şi pentru a reduce facturile.  
 Cred că preocuparea pentru modul în care sunt încălzite imobilele este justificată. Trebuie să găsim însă acele 
măsuri care vin în sprijinul cetăţenilor, care le fac în ultimă instanţă viaţa mai uşoară. O lege care să interzică 
închiderea caloriferelor nu este o soluţie, este o decizie care ar crea probleme în loc să le rezolve.    

 
Deputat 

Flavius Măduţa 
 
 

*** 
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Creşterea rating-ului României, realitate şi pentru cetăţeni 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Europa de Est devine o forţă din ce în ce mai puternică în Uniunea Europeană, iar studiile arată că România 

este în epicentrul dezvoltării economice a regiunii.  
Vă aduc în atenţie un recent studiu al unei companii de audit de top, care plasează România, alături de Polonia 

în topul ţărilor cu cel mai mare progres, de-a lungul a peste 10 ani.  
În studiul Price Waterhouse Coopers s-au luat în considerare factori de dezvoltare precum sănătatea, educaţia, 

tehnologia comunicaţiilor, cadrele legale şi politice şi politicile de mediu. Analiza tuturor acestor factori arată că 
România este o ”stea în ascensiune” în Europa iar politicile publice implementate după intrarea în Uniunea 
Europeană, dar şi după ieşirea din recesiune au dat roade. Astfel, din 2000 până în 2012, România a urcat 13 locuri în 
clasamentul companiei de audit, având o ascensiune mai consistentă chiar şi decât Polonia, care a urcat 6 locuri.  

Cu toate acestea, recordul înregistrat de Price Waterhouse Coopers în cazul României trebuie să devină 
realitate pentru cetăţeni. Creşterea economică, dezvoltarea şi sustenabilitatea trebuie să coboare în buzunarele 
oamenilor. Cifrele pozitive pe care economia românească le simte în ultima perioada trebuie să se transpună în 
fiecare gospodărie, de la sate până la marile oraşe.  

De aceea, reformele în sistemul de sănătate, în cel de educaţie şi în justiţie trebuie să prindă contur. Consider 
că acest trei domenii sunt domeniile de bază, cele care pot genera dezvoltare pe termen lung, prosperitate şi creştere 
economică sustenabilă şi reală.  

Credibilitatea României la nivel global dar şi în interiorul Uniunii Europene a avut de suferit de-a lungul 
ultimilor ani. Blocajele politice, lobby-ul negativ venit chiar din România nu au contribuit la ascensiunea ţării 
noastre. De aceea, am încrederea că începând cu acest an, un an decisiv din punct de vedere politic, România va arăta 
Uniunii şi întregii lumi că este o ţară care îşi sprijină investitorii, o ţară deschisă la nou şi capabilă să facă faţă 
provocărilor.  

 
Deputat 

Andrei Dolineaschi 
 

*** 
 

Impozit progresiv 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 
 Un subiect ce numai de curând a apărut pe scena politicului, creând dezbateri şi discuţii în contradictoriu, 
este intenţia Guvernului de înlocuire a cotei unice de impozitare cu o variantă fezabilă economiei noastre. 
Trebuie precizat că iniţiativa introducerii unui impozit progresiv a fost luată în discuţie şi dezbătută înca din anul 
2011, ea fiind inclusă şi în planul de guvernare a Uniunii Social Liberale cu care am câştigat alegerile. Mai mult, 
aceasta nu este o idee apărută, aşa cum anumite personalităţi politice au pretins, în mod necugetat, în prag electoral, 
ci a fost introdusă, în anul 2013, în strategia fiscal-bugetară pe anii 2014-2020, urmând să fie implementată doar după 
efectuarea studiilor relevante cu privire la impactul economic. 
 Impozitul progresiv, în linii mari, presupune ca persoanelor cu venituri ridicate să le fie dedusă o cotă de 
impozitare mai mare, dar nu mai mult de 16% cât este în prezent, decât categoriilor sociale ce obţin venituri mai 
mici.  
Acest sistem este folosit de către Statele Unite ale Americii precum şi de majoritatea statelor din Europa, în condiţiile 
în care această modalitate de impozitare a veniturilor, poate aduce venituri mai mari Guvernului, mai exact la bugetul 
de stat, şi oferă oportunitatea cetăţenilor cu venituri medii şi mici de a economisi mai mult, şi de a investi aceste 
sume agonisite în cumpărarea produselor de necesitate zilnică, bugetul de stat fiind susţinut şi de veniturile obţinute 
de la TVA-ul acestor produse cumpărate. 
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 Mai exact, alternativa la cota unică de impozitare, ce se afla în analiză la Ministerul de Finanţe, abordează 
posibilitatea ca în noua politică fiscală, venitul salarial să fie impozitat cu 12% respectiv 8%, în faza incipientă cel 
mai probabil, pentru categoriile defavorizate de persoane fizice, alături de alte măsuri sustenabile precum reducerea 
contribuţiilor de asigurări sociale şi taxa pe valoare adăugată. 
 Opinia mea personală este aceea că o astfel de măsura este binevenită, având în vedere faptul că în România 
o parte considerabilă a populaţiei se străduieşte să îşi asigure un trai, cât de decent posibil, având un venit minim pe 
economie. Această măsura asumată de către Guvernul Ponta, cu toate că la suprafaţă pare că va crea o distribuire 
inechitabilă, în profunzime vine în spijinul categoriilor dezavantajate şi va crea un efect social pozitiv. 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Procesul dezvoltării şi modernizării agriculturii trebuie urgentat 

 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 

Potrivit actualului program de guvernare, atât agricultura cât şi dezvoltarea rurală sunt priorităţi ale actualei 
coaliţii care administrează ţara în prezent. 

După aproximativ 12 luni de guvernare, se poate estima că obiectivele asumate în aceste domenii sunt pe un 
drum bun. 

În procesul dezvoltării şi modernizării agriculturii româneşti, realizarea unor structuri economice şi teritoriale 
optime este mai actuală ca oricând, având în vedere că reconstituirea şi stabilirea dreptului de proprietate a avut ca 
rezultat o dispersare în cca. 48 milioane de loturi a terenului agricol (comparativ cu numai 22 de milioane de loturi în 
1940) ceea ce face discutabilă raţionalitatea exploatării, dotării şi echipării tehnice, fără realizarea unor exploataţii 
viabile şi eficiente.  

Considerând caracterul ciclic al dezvoltării agriculturii şi complexitatea perioadei de tranziţie, se impune 
definirea unor concepte economice privind dimensiunea exploataţiilor agricole, pe baza conceptelor şi experienţelor 
din diferite ţări de pe mapamond.  

Faptul capătă o semnificaţie deosebită în condiţiile României, unde nu a fost adoptată o strategie clară de 
dezvoltare pe ansamblu şi în profunzime a agriculturii, începând cu definirea unor structuri optime de producţie pe 
fiecare zonă geografică, specific profilate, dimensionate şi crearea cadrului legislativ al circulaţiei juridice, având la 
bază ideea că aceste forme de exploatare constituie viitorul agriculturii româneşti şi baza reuşitei economice şi 
sociale.  

Există în acest moment o strategie „prezidenţială” în agricultură dar aceasta nu aduce soluţii viabile pentru 
acest sector vital. 

Ne găsim aşadar, în faţa unei agriculturi amorfe, nestructurate, fără dotare şi, ceea ce este mai trist, s-ar părea 
că şi fără perspective. 

Va trebui deci ca într-o perioadă scurtă să restructurăm proprietatea şi producţia agricolă, să-i oferim 
agriculturii mijloacele necesare pentru demararea unui curs evolutiv performant, în aşa fel încât România să redevină 
în marea familie a agriculturilor mondiali şi un factor de stabilitate al securităţii alimentare în zonă. 

În contextul transformărilor politice, economice şi sociale se impune înţelegerea definitivă a conceptelor de 
proprietate şi de exploatare şi realizarea unor exploataţii viabile, care să ţină seama de evoluţia noastră istorică, 
stadiul în care am ajuns şi perspectivele de viitor ale agriculturii româneşti, diferenţiate pe zone. 

În această conjunctură, milioane de români angrenaţi în agricultură, dar şi consumatorii de produse 
agroalimentare speră că Guvernul va găsi soluţii în vederea restructurării proprietăţii şi a producţiei agricole, iar 
agricultura să devină şi să rămână în continuare un important vector de creştere economică, în beneficiul ţării şi al 
cetăţenilor săi. 

 
Deputat 

Ion Melinte 
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PDL este dovada că nu toţi românii îşi iubesc ţara! 
 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
  Nicicând România nu a mai avut o Opoziţie atât de lipsită de integritate şi verticalitate, şi care să joace la fel 
de murdar precum o face PDL-ul astăzi. Începând cu critica pe care europarlamentarii din partea partidului democrat-
liberal o aplică României în plenul Parlamentului European, denigrând imaginea statului român, mai rău decât o 
făceau în timpul guvernării lor, şi până la opoziţia făcuta tuturor măsurilor economice întreprinse de Guvernul USL. 
După ce în nenumărate rânduri PDL ne-a solicitat cu ipocrizie, de la această tribună, reducerea TVA-ului, a CAS-
ului, a preţului la carburanţi, dar şi implementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru relansarea economică a 
României, s-au opus cu vehemenţă oricărei tentative de acest gen şi au criticat virulent iniţiativele Guvernului Ponta, 
menite pentru redresarea ţării din punct de vedere financiar. 
 Doresc să reamintesc faptul că în perioada ianuarie 2009- februarie 2011, în strategia economică a Partidului 
Democrat Liberal, TVA-ul a crescut de la 16% la 24%, CAS-ul a crescut cu 3,3%, preţul benzinei s-a majorat cu 93% 
iar cel al motorinei cu 68%, şi tocmai democrat-liberalii, într-un mod ridicol, pretind că efectele modificărilor 
promulgate chiar de ei, sunt cauzate de către Uniunea Social Liberală. 
Promotorii dezastrului financiar, pe care noi l-am preluat în 2012, au făcut o serie de previziuni negative cu privire la 
reducerea TVA-ului produselor de panificaţie, şi iată că a avut un impact pozitiv prin reducerea preţului la pâine, iar 
astăzi, critică în aceeaşi manieră, încercând să combată noua măsura financiară propusă de Guvernul Ponta în acord 
cu Board-ul Fondului Monetar Internaţional, aceea de reducere la jumătate a ratelor bancare.  
 Acest ajutor de stat presupune ca de la 1 aprilie, persoanele fizice cu venituri lunare sub 1.610 de lei să 
benficieze de înjumătăţirea ratelor, pe o perioadă de doi ani, reieşind dintr-un calcul aproximativ că 907.000 de 
debitori vor fi ajutaţi de noua măsura a Guvernului.  
Reeşalonarea acestor împrumuturi are ca scop creşterea consumului şi stimularea economică, beneficiarii acestei 
facilităţi fiind angajaţii din învăţământ, din sănătate şi asistenţii sociali, precum şi din alte domenii cu veniturile de 
până la 1.610 lei, adică tocmai acele categorii sociale asuprite de către Guvernul Boc, oameni care au suferit cel mai 
mult de pe urma măsurilor democrat-liberale, îndeosebi aceea de  tăierie a salariilor cu 25%.  
 Opinia publică a fost minţită şi intoxicată cu detalii dezinformatoare, cu privire la această strategie, părerile 
fiind exprimate de către marinari deveniţi experţi financiari peste noapte şi membri PDL care şi-au demonstrat 
modesta înţelegere a sistemului economic într-un stat, urmărind acelaşi scop pe care îl aveau şi în perioada lor de 
guvernare, acela de a subjuga, împovorî şi răpi speranţa românilor la un viitor mai bun.  
 Acest partid îşi dă silinţa zilnic şi elaborează în fiecare şedinţă de grup, înşelăciuni şi strategii politice pentru 
a induce în eroare prin viclenie şi escrocherie poporul român, pretinzând că le reprezintă interesele, dar vreau sa vă 
transmit, în numele românilor, că ne-am săturat de voi, de minciunile voastre şi de tătucul vostru. 
 

Deputat 
Mircea-Titus Dobre 

 
*** 
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Retorica prezidenţială în România 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 
 Daţi-mi voie să citez vorbele unui om de mare seamă, ale unui lider de stat, care spunea: “Deşteaptă-te 
române, din somnul cel de moarte/ Din care … În care te treziră”, scris de Anton Pann. Sau cel putin aşa ne învaţa 
preşedintele Traian Băsescu. Indignarea nu constă doar în faptul că preşedintele ţării nu cunoaşte autorul şi versurile 
imnului românesc, ci şi în faptul că în cei 10 ani de leadership, ne-a intoxicat în mod constant cu atitudinea sa 
ofensatoare, limbajul jignitor şi opiniile otrăvitoare.  
 Dimensiunile imaginii prezidenţiale se conturează cu registrul argotic de limbă folosit de acesta, şi se 
aprofundează cu volumul modest de cunoştinţe în raport cu istoria şi cultura ţării, ajungând la temele sale preferate, 
ce instigă la violenţă şi dezordine socială. 
În ceea ce priveşte fundamentul statului de drept românesc, democraţia, şi o trăsătură asociată cu aceasta, dreptul la 
liberă exprimare, preşedintele pare că şi după 20 de ani de democraţie încă inspiră şi expiră comunism, renegând 
valorile exprimate mai sus. Afirm aceste lucruri ţinând cont de modul în care ripostează, răspunzând întrebărilor 
jurnaliştilor, utilizând expresii de genul: “măi păsărică nu ai şi tu altceva de făcut?”, “ţigancă împuţită”şi “găozari”, 
jigneşte reprezentanţii presei spunând: “şi întrebările trebuie să probeze o minimă inteligenţă” sau descrie în mod 
oficial un post de televiziune ca fiind “propagandist cu rolul de dezinfomare şi înşelare a românilor”. 
 Atitudinea oficială a liderului de stat Traian Băsescu frapează prin modelul pe care îl conferă tinerilor din 
această societate şi prin învăţămintele sale cele mai reprezentative, de exemplu demonstraţia din cadrul unei emisiuni 
Tv, în care arată cum se bea corect Whiskey afirmând: “Uitaţi-vă, deosebirea între un om care ştie să bea şi unul care 
bea ca prostu' ”. 
Chiar şi în comunicarea unor elemente de maximă importanţă, ale unor modificări ce afectează vieţile oamenilor, 
Traian Băsescu se adresează ironic folosind un limbaj batjocoritor, precum la justificarea deciziei de reducere a 
îndemnizaţiilor pentru mame, a afirmat că “România a devenit o ţară de mămicuţe şi bebeluşi”. 
 Preşedintele şi-a făcut chiar un obicei din a comunica de la pupitrul prezidenţial elemente ce ţin de sfera 
personală, precum apărarea reputaţiei fiicei sale, sau insulte şi acuzaţii de corupţie adresate prim-ministrului, 
reliefând de fiecare dată joculeţele sale politice prin sintagme de genul “am sesizat Parchetul aşa cum l-a sesizat şi el 
cu fiică-mea”.  
Domnule Preşedinte, mesajele transmise de la Palatul Cotroceni au caracter oficial, iar cetăţenii se aşteaptă ca 
subiectele tratate să vizeze starea naţiunii sau propriile lor interese, şi nu scandal, gargară politică sau afaceri 
personale.  
 Modelul acesta de preşedinte conflictual cu atitudine denigratoare şi controversată nu este întalnit niciunde în 
alt stat european. În Franţa, de exemplu, la apariţiile sale publice, preşedintele François Hollande, transmite mesaje 
contra rasismului, antisemitismului şi discriminărilor de orice fel, şi transmite membrilor parlamentului faptul că ţara 
are nevoie de conlucrare şi reconciliere, iar la finalul discursurilor rosteşte: ” Trăiască  Republica, trăiască Franţa!”, 
fără a denigra reputaţia sau acţiunile aparatului guvernamental. 
Într-o dezbatere publică, preşedintele Hollande afirmă că nu îşi doreşte să fie şeful tuturor şi responsabil de nimic, că 
nu se va implica în favoarea partidului său, se va asigura că justiţia funcţionează independent şi că de fiecare dată 
comportamentul său va fi exemplar. Acestea sunt, din punctul său de vedere, atributele normale ale unui Preşedinte. 
 Un alt exemplu ar fi cel al retoricii preşedintelui Germaniei, ţara ce, fără îndoială, este de mare importanţă în 
Uniunea Europeană, în care acesta subliniază, cu fiecare prilej, responsabilitatea ţării în interiorul dar şi exteriorul 
graniţelor, din cauza trecutului şi datorită prezentului, importanţa relaţiilor externe şi modalitatea prin care Germania 
trebuie să îmbine ordinea mondială cu valorile sale fundamentale. 
În locul acestor trăsături primordiale şi onorabile, preşedintele Traian Băsescu, vârful elitei politice, ne reprezintă pe 
plan internaţional, în mod dizgraţios şi ruşinos, primind o amendă din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, din cauza  afirmaţiilor sale rasiste, conform cărora: “mulţi rromi trăiesc din ceea ce fură” susţinute 
oficial în Ljubljana. 
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 În timp ce leadership-ul prezidenţial a evoluat la nivel mondial, funcţia prezidenţială fiind conturată de 
problemele naţiunii, Traian Băsescu este în continuare promotorul regresului, a sărăciei şi mojiciei, un comunist al 
perioadei moderne, un pericol asupra securităţii naţionale şi un luptător acerb pentru supremaţia corupţiei. 
 În 10 ani de conducere, preşedintele României a creat o hidră politică, un sistem ticăloşit cu care, noi toţi, încă 10 ani 
de acum înainte, vom lupta pentru a-i şterge urmele şi amintirea! 
 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Atragerea de fonduri europene pentru organizarea de sesiuni de meditaţii în şcolile româneşti 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Rezultatele slabe ale sesiunilor de bacalaureat şi ale testărilor naţionale nu mai trebuie să ne prindă nepregătiţi. Peste 
câteva luni, subiectul elevilor picaţi la bacaluareat va ţine din nou prima pagină a ziarelor, iar experţii din domeniu 
vor încerca să propună noi măsuri şi politici publice pentru remedierea situaţiei.  
Consider că acum este momentul propice pentru adoptarea măsurilor pro-active. De aceea, aş vrea să vă aduc în prim 
- plan două iniţiative pe care eu le consider importante şi de urmat. Astfel, şcoli din două judeţe au anunţat în această 
săptămână că vor derula proiecte cu finanţare europeană ce au ca scop asigurarea meditaţiilor gratuite pentru elevii 
din clasele terminale.  
Astfel, Inspectoratul Judeţean Gorj şi Inspectoratul Judeţean Timiş au obţinut finanţări prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU pentru a organiza sesiuni de meditaţii pentru elevii claselor a 
VIII - a şi a XII - a, ţinute de profesorii din cele două şcoli. În zilele lor libere, 600 de profesori din Gorj vor face 
meditaţii plătite prin fondurile obţinute cu elevii care vor să se pregătească pentru examinările finale. Profesorii din 
Timiş vor fi plătiţi suplimentar pentru a preda metodologia de pregătire suplimentară cu tot ce presupune ea, inclusiv 
cu ore suplimentare şi consultaţii cu elevii, în cadrul proiectului intitulat 'Pregătire suplimentară pentru promovarea 
cu succes a evaluărilor naţionale'. 
Sunt convinsă că exemple precum cel din Gorj sau Timiş se găsesc şi în alte părţi ale ţării şi cred că acest tip de 
iniţiative pot da un semnal pentru întreg sistemul. Profesorii din Gorj, Timiş şi din alte judeţe, care înţeleg că vocaţia 
de profesor nu are program de lucru pot demara, prin exemplul lor, adevărate reforme şi politici publice la nivel 
naţional.  
Fondurile puse la dispoziţia României de către Uniunea Europeană pot sta la baza unei strategii durabile şi în 
învăţământ, nu numai în infrastructură, transporturi sau energie. Fondurile europene pot schimba faţa şcolii 
româneşti, dar acest lucru depinde într-o mare măsură de profesori, elevi, părinţi, directori de şcoli şi licee, şi de 
inspectori şcolari de la nivelul comunităţilor locale.   
Noi, ca parlamentari, reprezentanţi ai cetăţenilor din întreaga ţara avem datoria de a duce mesajul implicării în 
obţinerea de fonduri pentru şcolile româneşti, mai departe, în colegii, în şcoli, licee şi chiar şi grădiniţe.  
 

Deputat 
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 

 
Aşteptăm demisia de onoare de la STS 

 
Stimaţi colegi,  
Doamnelor şi domnilor deputaţi 
         Sunt aici în faţa d-voastră pentru a susţine Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale (STS) ca Departament de Telecomunicaţii Speciale în cadrul Ministerului Afacerilor 
interne. 
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         Motivul pentru care fac acest lucru este acela ca managementul defectuos al acestei instituţii a dus la o 
întâmplare tragică, care, cu siguranţă ar fi putut fi evitată, dacă nu existau acele sincope comunicaţionale la nivelul 
conducerilor tuturor instituţiilor implicate. Iar aici mă refer la  ROMATSA, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
şi STS, care în baza legii este gestionarul sistemului 112. 
          Aşadar, după cum ştim cu toţii, contextul sumbru care a urgentat luarea aceastei măsuri, a lăsat sufletul îndoliat 
întregii ţări, prin tragedia aviatică care a dus la moartea a doi oameni şi ranirea altor 5, oameni plecaţi la rândul lor să 
salveze alte vieţi. Dar nu vreau să insist acuma asupra acestui fapt dureros! 
          Din raportul de lucru al acestui eveniment tragic, petrecut in 20 ianuarie, a rezultat faptul că, în conformitate cu 
legea, trei instituţii au avut competenţe in acest caz: ROMATSA, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi STS, 
instituţii la nivelul cărora s-au descoperit disfuncţionalităţi. In acest sens, au fost luate măsurile cele mai potrivite, iar 
instituţiile responsabile pentru greşelile din accidentul petrecut in Apuseni au plătit, cu o singură excepţie, STS.   
           Astfel, la ROMATSA, directorul şi-a dat demisia, la ISU la fel, mai mult, şi ministrul de interne şi-a dat 
demisia! Şi la STS trebuia să se intample acelaşi lucru, dar din păcate, cineva anume s-a opus cu desăvârşire! Cineva 
anume care a ieşit cu arătătorul la tablă să ne dea lecţii de gestionare a unei crize şi să ne spună că nu este vina STS-
ului pentru faptele întâmplate!  
            Da! Este vorba chiar de Preşedintele ţării, d-l Traian Băsescu, care a apărat cu atâta vehemenţă implicarea 
STS in accidentul aviatic, precum îşi protejează un pedagog elevii pe care ii meditează, în faţa celorlalţi.    
            Intrebarea legitimă care survine în acest caz este: De ce face Traian Basescu acest lucru? De ce nu este de 
acord ca cei vinovaţi să plătească pentru greşelile făcute?!? 
            Simplu: Pentru că Preşedintele României îl protejează pe seful STS, actualmente d-l Marcel Opris.  
          Mai mult, este evident că Băsescu dă dovadă de laşitate în acest caz, prin faptul că se opune demisiei şefului 
STS, întrucât legătura dintre ei este mai complicată, decât o relaţie pur instituţională. Iar aici mă refer la faptul că, 
probabil, sunt lucruri cu care poate fi şantajat, printre care şi adevărul despre implicarea STS la referendumul din 
2012. Dar cum o mână spală pe alta, aşa se întâmplă şi intre Traian Băsescu şi şeful STS, se protejează reciproc. 
         Însă, noi suntem aici să-i amintim d-lui Traian Băsescu că structurile de informaţii au rolul de a fi active în 
slujba tuturor cetăţenilor, nu doar a unui cetăţean din Palatul Cotroceni. 
          De asemenea, s-a ţinut cont de faptul că STS nu a fost activă nici inainte de accident (pentru a lărgi aria de 
acoperire, prin investiţii după 2005), nici in timpul accidentului (când n-a făcut nimic proactiv pentru a sări în 
sprijinul cetăţenilor).  
          De aceea, întrucât ne dorim să avem o bună coordonare, o structură mai puţin birocratică şi o răspundere clară 
in situaţiile de criza, considerăm ca fiind oportun proiectul de lege prin care STS să treacă în cadrul MAI în 
coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Această reorganizare are scopul de a creşte performanţa în 
centralizarea şi gestionarea informaţiilor necesare pentru derularea acţiunilor de intervenţie, deoarece sub umbrela 
aceleaşi structuri îşi vor desfăşura activitatea: ISU, Inspectoratul General de Aviaţie, Salvamont, Serviciul de 
Ambulanţe, şi Sistemul unic de Apeluri de Urgenţă 112. Lucru care va duce la fluidizarea comunicării între toate 
aceste servicii. 
           In aceste condiţii, cred că este necesar ca şi şeful STS să-si asume responsabilitatea faptelor şi să-şi depună 
demisia de onoare, cum au făcut-o şi ceilalţi! 
          In final, doresc să-i transmit şi d-lui Traian Basescu că dacă am ajuns în situaţia în care trebuie să plătim tribut 
uman, prin moartea unor oameni nevinovaţi, iar cei care au greşit să nu plătească pentru erorile săvârşite, atunci 
înseamnă că trăim in două ţări total diferite: Noi, trăim in România, iar d-voastră, d-le Preşedinte, trăiţi înconjurat de 
zidurile propriului Palat Cotroceni! 
 

Deputat 
Gheorghe Şimon 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 

 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul 
combaterii transportului ilicit de mărfuri şi persoane. 

 
 
Stimate domnule ministru,     
 
Asociaţia Transportatorilor Rutieri de Persoane Vâlcea, mi-a comunicat  că a cerut în repetate rânduri modificarea 
art.55, punctul 5 din OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri în scopul combaterii transportului ilicit de  mărfuri şi 
persoane.  

Reprezentanţii asociaţiei afirmă că la un moment dat s-au făcut anumite modificări la OUG nr. 34/2010 şi 
când se credea că totul a intrat într-o normalitate firească de combatere a transporturilor ilicite de mărfuri şi persoane 
se pare ca a fost facuta o modificare, chiar la art. 55, punctul 5, astfel ca după spusele membrilor asociatiei ,,   s-a dat 
liber, din nou,, la efectuarea transportului public de persoane de către persoane fizice, neautorizate şi, ca o consecinţă, 
fenomenul duce la evaziune fiscala in domeniu.  
          Concret, modificarea cerută de ATRP priveşte articolul 55, punctul 5 din OUG nr. 34/2010, prin adăugarea 
unei noi litere, „ c) ”, cu următorul cuprins: 
 „ c) – aplicabilă persoanelor fizice, altele decât transportatorii definiţi prin prezenta lege, care desfăşoară 
activităţi de transport public de persoane cu autoturisme, fără respectarea prevederilor art. 7 şi art. 8 ”. 

 Din informaţiile care mi-au parvenit se pare ca  că O.U.G. nr. 34/2010 a mai suferit o modificare a art. 
55, prin Legea nr. 168/2010 de aprobare a acestei Ordonanţe de Urgenţă, în sensul eliminării unei prevederi similare, 
anulându-se lit. g), care spun transportatorii,  rezolvase  în fapt problema în discuţie. Tot conform ATRP se pare ca 
eliminarea prevederii respective, adică lit. g), s-a făcut ca urmare a interpretării, de către iniţiatorii măsurii, că 
prevederea s-ar regăsi în acelaşi articol, 55, şi punct, 5, dar la litera a). Având în vedere  cele comunicate de 
transportatorii vâlceni se pare ca a fost o eroare, ceea ce a condus la situaţia de acum, când orice persoană fizică 
poate efectua transport de persoane, ilicit, fără să poată fi sancţionată.  

 
Stimate domnule Ministru, 
 
Având în vedere că transportatorii autorizaţi se consideră prejudiciaţi grav datorită unor neconcordanţe 

ale legilor în vigoare, iar acest lucru creează iată un fenomen de evaziune fiscală datorita ,, piraţilor ,, de transporturi, 
vă rog să-mi precizaţi punctul dumneavoastră de vedere  şi ce acţiuni urmează să întreprindeţi în acest sens. 
Solicit răspunsul dumneavoastră  în scris. 
 
 

Deputat  
Constantin Rădulescu 

 
*** 
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Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul 
combaterii transportului ilicit de mărfuri şi persoane. 

 
 
Stimată doamnă ministru,     
 
Asociaţia Transportatorilor Rutieri de Persoane Vâlcea, mi-a comunicat  că a cerut în repetate rânduri modificarea 
art.55, punctul 5 din OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri în scopul combaterii transportului ilicit de  mărfuri şi 
persoane.  

Reprezentanţii asociaţiei afirmă că la un moment dat s-au făcut anumite modificări la OUG nr. 34/2010 şi 
când se credea că totul a intrat într-o normalitate firească de combatere a transporturilor ilicite de mărfuri şi persoane 
se pare ca a fost facuta o modificare, chiar la art. 55, punctul 5, astfel ca după spusele membrilor asociatiei ,,   s-a dat 
liber, din nou,, la efectuarea transportului public de persoane de către persoane fizice, neautorizate şi, ca o consecinţă, 
fenomenul duce la evaziune fiscala in domeniu.  
          Concret, modificarea cerută de ATRP priveşte articolul 55, punctul 5 din OUG nr. 34/2010, prin adăugarea 
unei noi litere, „ c) ”, cu următorul cuprins: 
 „ c) – aplicabilă persoanelor fizice, altele decât transportatorii definiţi prin prezenta lege, care desfăşoară 
activităţi de transport public de persoane cu autoturisme, fără respectarea prevederilor art. 7 şi art. 8 ”. 

 Din informaţiile care mi-au parvenit se pare ca  că O.U.G. nr. 34/2010 a mai suferit o modificare a art. 
55, prin Legea nr. 168/2010 de aprobare a acestei Ordonanţe de Urgenţă, în sensul eliminării unei prevederi similare, 
anulându-se lit. g), care spun transportatorii,  rezolvase  în fapt problema în discuţie. Tot conform ATRP se pare ca 
eliminarea prevederii respective, adică lit. g), s-a făcut ca urmare a interpretării, de către iniţiatorii măsurii, că 
prevederea s-ar regăsi în acelaşi articol, 55, şi punct, 5, dar la litera a). Având în vedere  cele comunicate de 
transportatorii vâlceni se pare ca a fost o eroare, ceea ce a condus la situaţia de acum, când orice persoană fizică 
poate efectua transport de persoane, ilicit, fără să poată fi sancţionată.  

 
Stimată doamnă ministru,     

 
Având în vedere că transportatorii autorizaţi se consideră prejudiciaţi grav datorită unor neconcordanţe 

ale legilor în vigoare, iar acest lucru creează iată un fenomen de evaziune fiscală datorita ,, piraţilor ,, de transporturi, 
vă rog să-mi precizaţi punctul dumneavoastră de vedere  şi ce acţiuni urmează să întreprindeţi în acest sens. 
Solicit răspunsul dumneavoastră  în scris. 
 

Deputat  
Constantin Rădulescu 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 
                     

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul 
combaterii transportului ilicit de mărfuri şi persoane. 

 
 
Stimate domnule ministru,     
 
          Asociaţia Transportatorilor Rutieri de Persoane Vâlcea, mi-a comunicat  că a cerut în repetate rânduri 
modificarea art.55, punctul 5 din OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri în scopul combaterii transportului ilicit de  
mărfuri şi persoane.  
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Reprezentanţii asociaţiei afirmă că la un moment dat s-au făcut anumite modificări la OUG nr. 34/2010 şi 
când se credea că totul a intrat într-o normalitate firească de combatere a transporturilor ilicite de mărfuri şi persoane 
se pare ca a fost facuta o modificare, chiar la art. 55, punctul 5, astfel ca după spusele membrilor asociatiei ,,   s-a dat 
liber, din nou,, la efectuarea transportului public de persoane de către persoane fizice, neautorizate şi, ca o consecinţă, 
fenomenul duce la evaziune fiscala in domeniu.  
          Concret, modificarea cerută de ATRP priveşte articolul 55, punctul 5 din OUG nr. 34/2010, prin adăugarea 
unei noi litere, „ c) ”, cu următorul cuprins: 
 „ c) – aplicabilă persoanelor fizice, altele decât transportatorii definiţi prin prezenta lege, care desfăşoară 
activităţi de transport public de persoane cu autoturisme, fără respectarea prevederilor art. 7 şi art. 8 ”. 

 Din informaţiile care mi-au parvenit se pare ca  că O.U.G. nr. 34/2010 a mai suferit o modificare a art. 
55, prin Legea nr. 168/2010 de aprobare a acestei Ordonanţe de Urgenţă, în sensul eliminării unei prevederi similare, 
anulându-se lit. g), care spun transportatorii,  rezolvase  în fapt problema în discuţie. Tot conform ATRP se pare ca 
eliminarea prevederii respective, adică lit. g), s-a făcut ca urmare a interpretării, de către iniţiatorii măsurii, că 
prevederea s-ar regăsi în acelaşi articol, 55, şi punct, 5, dar la litera a). Având în vedere  cele comunicate de 
transportatorii vâlceni se pare ca a fost o eroare, ceea ce a condus la situaţia de acum, când orice persoană fizică 
poate efectua transport de persoane, ilicit, fără să poată fi sancţionată.  

 
Stimate domnule Ministru, 
 
Având în vedere că transportatorii autorizaţi se consideră prejudiciaţi grav datorită unor neconcordanţe 

ale legilor în vigoare, iar acest lucru creează iată un fenomen de evaziune fiscală datorita ,, piraţilor ,, de transporturi, 
vă rog să-mi precizaţi punctul dumneavoastră de vedere  şi ce acţiuni urmează să întreprindeţi în acest sens. 
Solicit răspunsul dumneavoastră  în scris. 
 

Deputat  
Constantin Rădulescu 

 
*** 

 
 

 
Adresată domnului Cristian Silviu Buşoi, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
  

Întrebare: Ce statut au medicii, ca angajaţi sau angajatori pe teritoriul României? 
 
Potrivit Legii 95/2006, Legea Sănătăţii: 
Art. 370. – Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către 

persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină. 
Art. 375. – (1) În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza 

exercitării sale independenţa şi libertatea profesională a medicului, precum şi dreptul de decizie asupra hotărârilor cu 
caracter medical. 

(2) Având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, 
medicul nu este funcţionar public. 

Legea 95/2006 specifică şi că pentru a profesa ca medic este obligatoriu să fii membru al Colegiului 
Medicilor din România. 

Art. 373. – Monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de medic se realizează de către Colegiul Medicilor 
din România şi Ministerul Sănătăţii Publice, denumite în continuare autorităţi competente române . 

Art. 377. – (1) Medicii care îndeplinesc condiţia de cetăţenie prevăzută la art. 370 şi sunt membri ai 
Colegiului Medicilor din România exercită profesia de medic, în regim salarial şi/sau independent. 

 
Potrivit Legii nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013) 
Art. 3 (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. 
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(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care 
urmează să o presteze. 

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o 
anumită profesie, oricare ar fi acestea. 

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) este nul de drept. 
 

  Art. 111 Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia 
angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 

Art. 114 (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv 
orele suplimentare.  

 
Potrivit H.G. 117/2013 – Pentru aprobare Contract Cadru 2013 - 2014 
Art. 45 (5) Fiecare medic de specialitate din specialităţile clinice, de medicină dentară, paraclinice şi din 

specialitatea clinică reabilitare medicală, care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din 
ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 43, îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract 
încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu posibilitatea de a-şi majora programul de activitate în condiţiile 
prevăzute la art. 48 alin. (3). Excepţie fac situaţiile în care acelaşi furnizor are contract încheiat şi cu Casa 
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi 
medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, 
care pot desfăşura activitate în afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-
un cabinet organizat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel încât întreaga activitate desfăşurată în relaţie cu casa de asigurări de sănătate să 
respecte legislaţia muncii. 
    Art. 47. – Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 
124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate angaja medici, medici dentişti, dentişti, 
personal de specialitate medico-sanitar şi alte categorii de personal, în condiţiile prevăzute de aceeaşi ordonanţă, 
achitând lunar toate obligaţiile prevăzute de lege pentru personalul angajat. 

Întrebare? Dacă medicii au profesie liberală, sunt membri ai Colegiului Medicilor, Codul Muncii le permite 
să muncească până la 45 de ore pe săptămână, de ce o H.G. pentru aplicarea Contractului Cadru, limitează dreptul 
medicilor specialişti din ambulatoriile de specialitate de a profesa şi în alt serviciu medical legal constituit, aflat în 
relaţie cu Casa de Sănătate, în afara celor 7 ore pe zi din contractul de bază (nefiind titulari). 
 

Deputat 
Lucreţia Roşca 

 
*** 

 
Adresată domnului Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România 
   

Întrebare: Ce statut au medicii, ca angajaţi sau angajatori pe teritoriul României? 
 
Potrivit Legii 95/2006, Legea Sănătăţii: 
Art. 370. – Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către 

persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină. 
Art. 375. – (1) În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza 

exercitării sale independenţa şi libertatea profesională a medicului, precum şi dreptul de decizie asupra hotărârilor cu 
caracter medical. 

(2) Având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, 
medicul nu este funcţionar public. 

Legea 95/2006 specifică şi că pentru a profesa ca medic este obligatoriu să fii membru al Colegiului 
Medicilor din România. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 3 - 2014 săptămâna  17 – 21 februarie 
2014   

 

72

Art. 373. – Monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de medic se realizează de către Colegiul Medicilor 
din România şi Ministerul Sănătăţii Publice, denumite în continuare autorităţi competente române . 

Art. 377. – (1) Medicii care îndeplinesc condiţia de cetăţenie prevăzută la art. 370 şi sunt membri ai 
Colegiului Medicilor din România exercită profesia de medic, în regim salarial şi/sau independent. 

 
Potrivit Legii nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013) 
Art. 3 (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. 
(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care 

urmează să o presteze. 
(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o 

anumită profesie, oricare ar fi acestea. 
(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) este nul de drept. 
 

  Art. 111 Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia 
angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 

Art. 114 (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv 
orele suplimentare.  

 
Potrivit H.G. 117/2013 – Pentru aprobare Contract Cadru 2013 - 2014 
Art. 45 (5) Fiecare medic de specialitate din specialităţile clinice, de medicină dentară, paraclinice şi din 

specialitatea clinică reabilitare medicală, care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din 
ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 43, îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract 
încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu posibilitatea de a-şi majora programul de activitate în condiţiile 
prevăzute la art. 48 alin. (3). Excepţie fac situaţiile în care acelaşi furnizor are contract încheiat şi cu Casa 
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi 
medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, 
care pot desfăşura activitate în afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-
un cabinet organizat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel încât întreaga activitate desfăşurată în relaţie cu casa de asigurări de sănătate să 
respecte legislaţia muncii. 
    Art. 47. – Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 
124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate angaja medici, medici dentişti, dentişti, 
personal de specialitate medico-sanitar şi alte categorii de personal, în condiţiile prevăzute de aceeaşi ordonanţă, 
achitând lunar toate obligaţiile prevăzute de lege pentru personalul angajat. 

Întrebare? Dacă medicii au profesie liberală, sunt membri ai Colegiului Medicilor, Codul Muncii le permite 
să muncească până la 45 de ore pe săptămână, de ce o H.G. pentru aplicarea Contractului Cadru, limitează dreptul 
medicilor specialişti din ambulatoriile de specialitate de a profesa şi în alt serviciu medical legal constituit, aflat în 
relaţie cu Casa de Sănătate, în afara celor 7 ore pe zi din contractul de bază (nefiind titulari). 

 
Deputat 

Lucreţia Roşca 
 

*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
  

Un învăţământ care produce teoreticieni sau un învăţământ care produce meserii? 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Trăim într-o lume în care totul se bazează pe abilitate, pe concret, pe o cât mai bună pregătire şi expertiză transpuse 
în practică. Pe scurt, trăim într-o lume în care teoreticul nu are absolut nicio valoare atât timp cât el nu este echivalent 
practicii şi capacităţii de a acţiona şi aplica. 
Şcoala românească nu este lipsită de performanţă, însă, din păcate, nu putem spune că a depăşit nivelul greoi al 
teoreticului preponderent în faţa practicii.  
De asemenea, una din constatările importante care se pot face asupra sa este aceea a lipsei de modernitate şi 
aplicabilitate, caracteristică care se răsfrânge automat asupra posibilităţii fiecăruia de a deţine o meserie, a-şi construi 
o carieră profesională şi, deci, de a se integra pe piaţa muncii şi în societatea capitalistă. 
Totodată, un aspect prea puţin luat în calcul în ultimii 25 de ani de democraţie românească este şi faptul că şcoala 
trebuie să se dezvolte în concordanţă cu tendinţele sociale şi, în special, economice şi financiare, aici, mediul de 
afaceri jucând un rol esenţial. 
De aceea, consider că una din preocupările majore ale noastre ar trebui să fie relansarea şcolilor profesionale care ar 
conduce la revitalizarea socio-economică masivă a unor zone cum este şi cea pe care o reprezint în Parlamentul 
României, asupra acestei relansări începând în calitatea mea de parlamentar unele demersuri. 
De curând, domnule ministru, aţi făcut o declaraţie îngrijorătoare pentru statutul şcolilor profesionale româneşti, şi 
anume, faptul că "60% dintre liceele din România, în general, pot fi variaţii de la un judeţ la altul, sunt licee teoretice, 
când de fapt procentul ar trebui să fie un pic invers". 
De asemenea, una din schimbările care arată preocuparea faţă de acest sector al educaţiei este şi modificarea prin 
OUG a Legii Educaţiei naţionale, prin care învăţământul profesional debutează din anul şcolar 2014-2015 din clasa a 
IX-a şi se finalizează în clasa a XI-a, astfel încât, acest an este primul care prevede durata acestui tip de învăţământ 
ca fiind de 3 ani, perioadă, consider eu, mult mai potrivită pentru o bună pregătire într-o meserie. 
Totuşi, rămâne presantă problema modului în care aceste şcoli vor beneficia de o dezvoltare eficientă şi, mai ales, a 
modului în care se va realiza acordarea între acestea, comunitate şi mediul de afaceri pentru integrarea cursanţilor pe 
piaţa muncii şi, implicit, dezvoltarea economică. 
Astfel, domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este, la momentul actual, numărul elevilor înscrişi într-o şcoală profesională şi ce procent 
reprezintă acesta în raport cu elevii şcolilor profesionale şi tehnice din celelalte state europene? 
2. Care este numărul şcolilor profesionale din România, defalcat pe judeţe? 
3. Care este numărul acordurilor cu firmele şi cum se prezintă situaţia pe fiecare judeţ în parte? 
4. Cum intenţionaţi să intensificaţi dialogurile cu autorităţile locale şi cu mediul de afaceri în vederea 
atingerii specificităţii acestor şcoli în diferite regiuni ale ţării şi pentru obţinerea acordului absolut necesar 
între acest tip de învăţământ, comunitate şi mediul de afaceri, respectiv economie? 
5. Cum intenţionaţi în perioada imediat următoare să generaţi nu numai dezoltarea şcolilor 
profesionale existente, dar şi înfiinţarea altora noi, în aşa fel încât procentul la care aţi făcut referire să 
crească în favoarea acestora? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei  
  

Măsuri pentru restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă 
 
Stimate domnule ministru, 
Una din tristele moşteniri ale regimului comunist este şi aceea privitoare la procesul de restituire a imobilelor 
preluate abuziv, proces care şi acum, după douăzeci şi cinci de ani, nu este finalizat şi naşte diferite probleme a căror 
rezolvare trenează din motive mai mult sau mai puţin obiective. 
Astfel, după cum bine ştiţi, în cursul săptămânii trecute, Guverul a adoptat Hotărârea pentru completarea normelor de 
aplicare a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului communist, conform căreia: “Bunurile care pot face obiectul 
compensării sunt atât terenuri cât şi/sau construcţii. La soluţionarea cererii persoanei îndreptăţite se va avea în vedere 
echivalenţa valorică între bunurile care au făcut obiectul cererii şi bunurile care pot face obiectul compensării. 
Măsura compensării se aplică numai cu acordul persoanei îndreptăţite”. 
Urmare a acestui fapt, consider, doomnule ministru, că este mai mult decât necesară o evaluare a situaţiei prezente, 
motiv pentru care vă rog să îmi comunicaţi numărul proceselor aflate pe rol atât la nivel naţional, cât şi defalcate pe 
fiecare judeţ în parte. 
 Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

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

Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Guvernul a aprobat de curând metodologia de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţiile 
ce reprezintă contravaloarea masei lemnoase nerecoltată de către proprietari ca urmare a funcţiilor de protecţie 
stabilite prin amenajamente silvice necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate 
în siturile de importanţă comunitară Natura 2000. 
 
Prin urmare, acest act al Guvernului va asigura o parte semnificativă a resurselor necesare gestionării durabile a 
pădurilor, reglementând deblocarea existentă în prezent prin care nu se puteau acorda compensaţiile prevăzute legal 
şi liniile directoare comunitare. 
Astfel, ajutorul de stat va fi acordat anual şi pe hectar proprietarilor de pădure, încadrându-se în limitele de 40, 
respectiv 200 de euro/ha/an, iar aceştia vor fi capabili să suporte cheltuielile de amenajare, administrare şi îngrijire a 
arboretelor, cheltuieli care, până acum, proveneau din bugetul propriu, în lipsa veniturilor încasate de pe urma 
proprietăţii forestiere. 
În situaţia în care protejarea şi gestionarea durabilă a pădurilor din România a devenit o problemă primordială, parte 
a siguranţei noastre, a tuturor, element cheie al politicii ecologiste, tradusă printr-o viaţă curată din toate punctele de 
vedere şi la toate nivelurile, sunt de părere, doamnă ministru, că este necesară o situaţie cât mai exactă asupra celor 
aflaţi în situaţia mai sus menţionată, motiv pentru care vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Suprafaţa împădurită încadrată în siturile de importanţă comunitară Natura 2000. 
2. Numărul proprietarilor de păduri incluse în siturile Natura 2000. 
3. Din moment ce Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 reprezintă „fundamentul politicii comunitare de 
conservare a naturii”, fiind o structură de protejare a naturii, protejare care nu înseamnă neapărat „limitări şi 
restricţii”, cum intenţionaţi să extindeţi această reţea la toate nivelurile sale, respectiv SAC-uri- Arii Speciale de 
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Conservare, desemnate pentru: habitate natural şi specii de floră şi faună sălbatică, SPA-uri- Arii de Protecţie 
Specială Avifaunistică şi SCI –uri- Situri de importanţă comunitară? 
4. Cum apreciaţi, până în acest moment, atingerea obiectivelor Natura 2000, după cum urmează: oprirea 
declinului biodiversităţii, prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase specii şi habitate de interes 
comunitar, protejarea biodiversităţii Europei şi promovarea activităţilor economice benefice? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asiguri de Sănătate 
 

Reforma în sănătate şi investiţiile nu se aplică şi bolnavilor de sleroză multiplă, domnule ministru? 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Scleroza multiplă este cea mai invalidantă afecţiune pentru persoanele cu vârste între 20 şi 40 de ani, care produce 
handicap sever, având un impact social devastator sau chiar anulant asupra bolnavului care devine dependent de 
îngrijitorul său. 
Atât diagnosticarea corectă şi precoce, cât şi administrarea tratamentului pot ajuta persoanele care suferă de această 
afecţiune să aibă o viaţă cu un grad mai înalt calitativ, apropiată de normalitate şi de buna integrare socială, totodată, 
încetinind nu numai ritmul de evoluţie a bolii, dar şi riscul de acumulare a sechelelor. 
În acelaşi timp, în lipsa tratamentului adecvat, speranţa de viaţă a bolnavilor de scleroză multiplă scade cu 7 până la 
10 ani. 
Potrivit statisticilor, în anul 2013, ţara noastră ocupa locul 21 dintr-un top de 23 de state europene în ceea ce priveşte 
accesul la tratament al pacienţilor care suferă de scleroză multiplă. 
Datele Societăţii Naţionale de Scleroză Multiplă arată faptul că, în România, 10 000 de persoane suferă de această 
boală, dar că, din păcate, numai un sfert din ei se află în cadrul programului naţional de tratament, program care, 
potrivit informaţiilor recente întâmpină probleme, numeroşi pacienţi aflându-se pe lista de aşteptare din cauza lipsei 
fondurilor. 
Aceste informaţii sunt extrem de grave, iar dacă ele se confirmă arată o realitate cutremurătoare, dar şi incapacitatea 
de a-i putea ajuta şi susţine pe aceşti pacienţi ce se confruntă cu o afecţiune teribilă şi care, în lipsa unui tratament, îşi 
văd întreaga viaţă anulată, singura alternativă, în lipsa posibilităţii de a suporta singuri costurile foarte ridicate ale 
tratamentului, fiind, oricât ar părea de dur, moartea lentă. 
În consecinţă, vă rog, domnule ministru şi domnule preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, să îmi 
comunicaţi următoarele: 
1. Numărul pacienţilor suferinzi de sclerozî multiplă trataţi în cadrul programului 
naţional şi procentul acestora din totalul persoanelor care suferă de scleroză multiplă, pe anul în curs, dar şi 
pe anii 2013, 2012 şi 2011. 
2. Numărul bolnavilor de scleroză multilpă care se află pe lista de aşteptare pentru 
includerea lor în cadrul programului naţional de tratare a acestei boli şi intervalul de aşteptare a fiecăruia în 
parte. 
3. Măsurile imediate pe care le veţi aplica pentru ca TOŢI pacienţii aflaţi pe lista de 
aşteptare să beneficieze de tratamentul gratuit, în acest sens, considerând de prisos să mai specific că lipsa 
banilor nu reprezintă o scuză, din moment ce reforma sănătăţii o caracterizaţi, domnule ministru, drept un 
succes, prin urmare un succes direct proportional cu starea de bine şi cu îngrijirea optimă a tuturor 
pacienţilor români. 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Impozitul diferenţiat regresiv – o soluţie pentru stimularea consumului 

 
În Strategia fiscal-bugetară 2014-2016, aprobata de Guvern şi Parlament în mai 2013, la capitolul privind 

„Tendinte ale principalelor taxe şi impozite pe orizontul 2014-2017”, se precizează introducerea impozitului 
diferenţiat pe venitul salarial cu deductibilităţi fiscale (cote 8%, 12% şi 16 % ce vor putea fi stabilite pe grile de 
venit), precum şi reducerea semnificativa a CAS cu 5 puncte procentuale începând cu luna iulie 2014 pentru a 
stimula mediul de afaceri în vederea creării locurilor de muncă. 

Introducerea impozitului diferenţiat pe venitul salarial cu menţinerea cotei maxime de 16% este o măsură 
economică liberală care îşi propune scăderea fiscalităţii pentru anumite grupe de venit, precum şi stimularea 
consumului populaţiei. Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2013, am avut o creştere economică 
(3,5%), care depăşeşte chiar şi estimările cele mai optimiste ale Fondului Monetar Internaţional (2,8%). Această 
creştere economică a fost susţinută, în special în ultimul trimestru al anului trecut, de agricultură, industrie şi 
exporturi.  

Deşi tabloul economiei româneşti este apreciat ca fiind unul pozitiv, rămân două probleme care trebuie să 
primească un răspuns în materie de politici fiscale şi economice în perioada următoare: 1) consumul populaţiei care a 
continuat să fie fragil pe parcursul anului 2013, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul fiind de doar 0,4% în 
comparaţie cu exporturile care au avut o creştere de 9,1% şi 2) combaterea evaziunii fiscale. Crearea Autorităţii de 
Supreaveghere Financiară  (ASF) şi restructurarea Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală (ANAF) în anul 
2013 au avut drept scop combaterea evaziunii fiscale şi creşterea colectării taxelor şi impozitelor la bugetul statului. 
Însă, consumul populaţiei trebuie impulsionat prin măsuri ferme de reducere a impozitării pentru anumite categorii de 
persoane care au fost afectate sever de criza economică din perioada 2009-2012 şi de reducerea veniturilor operate de 
guvernarea PDL.  

Partidul Naţional Liberal promovează ca politică publică scăderea fiscalităţii, care reprezintă unul din 
principiile de bază ale liberalismului, prin care se stimulează sectorul privat şi crearea locurilor de muncă. Cât timp se 
va afla la guvernare, partidul nostru va milita pentru menţinerea cotei unice de 16%. Impozitul diferenţiat regresiv 
aplicat veniturilor salariale nu înseamnă abandonarea cotei unice, ci, dimpotrivă, este o măsură de scădere a 
fiscalităţii pentru persoanele cu venituri mici şi de stimulare a consumului populaţiei descurajat în perioada de criză 
economică. 

 
Deputat 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 
 

Stimaţi colegi, 
 

Guvernul condus de Uniunea Social Liberală a implementat în ultimii doi ani o serie de politici fiscal-
bugetare care au condus la rezultate pozitive. Menționez aici faptul că rata dobânzilor de referință a scăzut simțitor, 
ceea ce înseamnă că  s-a reușit îmbunătățirea în mod radical a percepției țării noastre pe piețele financiare private. 

Investițiile străine directe au crescut în 2013 cu 27% față de anul 2012, ceea ce arată încrederea de care se 
bucură România printre investitorii privați care văd în țara noastră o piață de capital cu un potențial de dezvoltare 
foarte rapid. 
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Printre obiectivele anunțate pentru perioada 2014 – 2015, Guvernul a inclus păstrarea unei tendințe de 
creștere de peste 3% și creșterea investițiilor în mediul rural la 18 miliarde, acolo unde un rol important îl vor juca 
fondurile europene. 

Exporturile au atins și ele un maxim istoric în 2013: 50 miliarde euro, cu 10% mai mult față de 2012. De 
asemenea este foarte important de menționat faptul că România a avut cel mai mic deficit bugetar de după aderarea la 
Uniunea Europeană. 

PNL, alături de partenerii de guvernare au arătat angajament și seriozitate în îndeplinirea obiectivelor 
asumate în fața electoratului. Măsurile liberale care au fost promovat în cadrul Guvernului au contribuit intens la 
aceste rezultate economice pozitive. 

Și în 2014, Guvernul face tot ce este necesar pentru a sprijini piața muncii prin susținerea firmelor care 
creează minimum 20 de locuri de muncă, prin reducerea CAS și susținerea IMM-urilor. Totodată, susținem creșterea 
cu minim 5% a salariului mediu net lunar în 2014 și 2015 și majorarea salariilor profesorilor debutanți și ale 
medicilor rezidenți. În următorii doi ani ne dorim crearea a 100.000 de noi locuri de muncă și vom sprijini în 
continuare agricultura și investițiile în mediul privat. 
Indiferent de contextul politic actual, Partidul Național Liberal își va continua drumul pe care l-a ales în anul 2012, 
cu ajutorul cetățenilor, pentru a contribui decisiv la menținerea economiei românești pe trendul ascendent. 
 

Deputat 
Florin Alexandru Alexe 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  
 
Anul 2013 a însemnat relansarea economică a României şi implementarea măsurilor USL pentru redresarea 

ţării. Făcând un bilanţ al ultimului an rezultă că România a înregistrat o performanță economică peste estimări, ceea 
ce ne încurajează să avem așteptări optimiste pentru 2014. Creșterea economică de 3,5% este adevărată realizare 
pentru Guvernul USL cu mult peste ceea ce se estimase inițial. Această evoluție a economiei ne aduce printre statele 
cu cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Este un trend pozitiv pe care s-a încadrat țara noastră și pe care 
trebuie să îl continuăm, luând măsurile cele mai potrivite pentru economia României. 

Tot la acest capitol vreau să vă aduc în atenție și faptul că, în perioada mai 2012 - noiembrie 2013 au fost 
create 80.000 de noi locuri de munca stabile in economie. guvernarea USL este crearea de noi locuri de muncă, iar în 
acest sens putem să spunem că suntem pe drumul cel bun și că rata șomajului în România se numără printre cele mai 
mici din Uniunea Europeană.  

În ceea ce privește domeniul fondurilor europene, România a excelat în 2013, înregistrând o creștere a ratei 
de absorbție de peste 33%. Printre ministerele care au avut cea mai mare rată a creșterii se numără și Ministerul 
Transporturilor, condus de un ministru liberal. 

De asemenea, trendul pozitiv pe care se află economia țării se resimte și în buzunarul cetățenilor. Astfel, anul 
trecut și de la începutul anului 2014, venitul minim a crescut la 850 lei, urmând să ajungă la 900 lei, iar salariul 
mediu net a crescut la 1760 lei în decembrie 2013. Inflația în anul trecut a atins un minim istoric după 1989, de 1,55 
la sută, iar în ianuarie a ajuns la 1,06 la sută. 

Aceste vești bune care vin de la Guvernul României demonstrează că formula USL inițială a funcționat și 
funcționează, în continuare, corespunzător. Acțiunile economice ale PNL s-au dovedit a fi o bază de la care pornesc 
politicile liberale sănătoase, care conduc la creștere economică reală și autentică. Având în vedere nevoia statului 
român de modernizare, Partidul Național Liberal nu își va găsi scuze, ci își va asuma în continuare responsabilități, 
chiar și într-un context politic ce poate fi descris ca unul dificil. 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 
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În calitate de preşedinte al Comisiei de Afaceri Europene din Camera Deputaţilor, am participat săptămâna 
trecută la întrevederea cu domnul Maroš ŠEFČOVIČ, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi responsabil pentru 
relaţiile instituţionale şi administraţie care a  vizitat ţara noastră, având pe agendă o serie de întălniri cu oficiali 
români. 

În cadrul acestor discuţii au fost abordate o serie de teme de actualitate la nivel european precum: relaţiile 
Comisiei Europene cu Parlamentele naţionale, mecanismul de control al subsidiarităţii, alegerile europarlamentare 
din 2014, Semestrul European şi reforma Uniunii Economice şi Monetare precum şi  libera circulaţie a persoanelor în 
spaţiul comunitar. 
 Problematica liberei circulaţii a cetăţenilor români şi bulgari în interirorul graniţelor Uniunii Europene  a 
intrat de curând în malaxorul dezbaterilor publice la nivel european, existând discursuri pătimaşe din partea unor 
polticieni europeni, acţiuni care, cu siguranţă, aduc prejudicii proiectului european. 
 Plecând de la această realitate, în discuţiile pe care le-am avut cu oficialul european, am subliniat necesitatea 
continuării eforturilor instituţionale menite să consolideze dreptul la liberă circulaţie în UE şi încurajării, în acelaşi 
timp, a statelor membre să valorifice avantajele pe care le presupune exercitarea dreptului la libera circulaţie. 

În acest sens, am salutat  poziţia explicită şi constantă a Comisiei Europene de susţinere a liberei circulaţii a 
lucrătorilor români şi bulgari  şi am reţinut punctele de vedere exprimate cu ocazia reuniunii plenare a Parlamentului 
European din 15 ianuarie 2014, prin care Comisia s-a angajat să găsească soluţii practice faţă de preocupările unor 
state membre. Astfel, cele cinci acţiuni prezentate de Comisia Europeană la 25 noiembrie 2013, reprezintă o dovadă 
clară de promovare a unei politici echilibrate şi de consolidare a liberei cisrcuaţii  a forţei de muncă în Uniunea 
Europeană. 

În discuţiile purtate pe această problematică, am accentuat nevoia implicării Parlamentelor naţionale în 
această dezbatere şi în muncă de convingere de la nivelul fiecărui stat, pentru a apăra unul  dintre principiile 
fundamentale, care a stat la baza construcţiei europene. 

Consider că amplificarea dialogului interinstituţional pe această temă   ar  trebui să depăşească stadiul 
informal şi să se concretizeze în măsuri şi decizii clare în sprijinul apărării acestei valori , mai ales în contextul 
apropiatelor alegeri europene. 

A specula această temă în construirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din mai, în unele state de 
către formaţiuni care practică un discurs de extremă dreaptă, în scop pur electoral, prezintă un pericol ridicat ce se va 
întoarce ca un bumerang asupra Uniunii Europene. 

Am convingerea că există voinţă şi capacitate din partea forurilor europene, atăt la nivel de Comisie 
Europeană, cât şi la nivel de Parlament European, ca aceste tendinţe  să fie combătute cu argumente solide, astfel 
încât  poziţia fermă exprimată de către Comisia Europeană şi susţinută prin vocea domnului  Maroš ŠEFČOVIČ cu 
ocazia întrevederii avute, să contribuie la apărarea acestor valori europene comune. 

Se prea poate să nu fie ultimele provocări de acest gen, dacă nu în legătură cu libera circulaţie, poate 
împotriva altor principii europene, de aceea este esenţial ca acum, în preajma alegerilor europarlamentare, să se dea 
un semnal puternic de consens şi armonizare a opiniilor.  

Susţinerea  România în această bătălie este indiscutabilă, iar poporul român are convingeri clar exprimate în 
favoare consolidării proiectului european.    

 
Deputat 

Bogdan Ţîmpău 
 

*** 
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PNL vrea ca USL să continue să funcţioneze 

 
 

Domnule preşedinte,  
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
USL este rezultatul  unei colaborări strânse între partidele componente, al cărei principal scop a fost acela de 

a repara neregulile şi nedreptăţile la care au fost supuşi românii în timpul guvernărilor anterioare. 
Ne-am asumat în faţa românilor angajamentul de a guverna cât mai bine şi în interesul lor. Oamenii ne-au 

acordat încrederea lor să îndreptăm lucrurile în România.  
           Scopul USL nu s-a terminat, obiectivele sale nu au fost atinse în totalitate. De aceea, PNL vrea ca 

USL să continue să funcţioneze pentru a ne putea duce la îndeplinire promisiunile făcute cetăţenilor.Nu vrem ca 
orgolii personale să fie în calea bunei funcțâţionări a Uniunii. Partidul Naţâional Liberal nu a cerut niciodată în 
cadrul USL mai mult sau mai puţin decât i s-a cuvenit. Numirile făcute de PNL pentru ministerele ale căror posturi 
au rămas vacante nu schimbă cu nimic structura Guvernului.  

           Noi am făcut propuneri pentru posturile care ne reveneau     atât premierul, cât şi partenerii de alianţă 
au fost de acord că numirile au fost unele foarte bune, de aceea sperăm ca să ajungem la un acord în cel mai scurt 
timp. 

          Referitor la postul de preşedinte al Senatului, prevederile cu privire la această funcţie intrau în vigoare 
în eventualitatea în care candidatul din partea PNL câştiga alegerile prezidenţiale.Dacă e să facem referire la 
protocolul de funcţionare al ACD, atunci trebuie amintit şi faptul că cele două partide componente ale ACD nu vor 
accepta sau iniţia participarea separată în alte alianţe electorale şi că orice participare a celor două partide într-o altă 
alianţă politică sau electorală nu va putea fi făcută decât prin participarea Alianţei PNL-PC că entitate juridică după 
înscrierea acesteia la Tribunalul Bucureşti. 

          Aşadar, orice discuţii cu privire la nerespectarea protocolului ACD de către PNL sunt false. Noi ne-am 
respectat mereu angajamentele faţă de partenerii noştri.Sperăm ca  toate aceste disensiuni să fie rezolvate, iar 
guvernul să îşi continue activitatea alături de noii miniştri propuşi de PNL. 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
Proiectele locale, prioritare pentru USL 

 
Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
 
În declaraţia politică de astăzi vă aduc în atenţie câteva chestiuni care ţin de misiunea pe care ne-am asumat-

o în colegiile electorale unde am fost aleşi. Uniunea Social Liberală este cea mai mare construcţie politică din ultimii 
25 de ani, iar asta ne determină să fim foarte atenţi cu nevoia de politici publice din comunităţile locale.    

Mai întâi, trebuie să remarcăm că USL are nevoie de un climat de lucru favorabil, fără fracturi şi dispute care 
să distragă administraţia de la temele importante din agenda populaţiei. Vă semnalez că discuţiile lungi pe subiecte 
care nu au legătură cu împărţirea corectă a resurselor şi consolidarea economică pot pune în umbră rezultatele bune 
obţinute până acum. Mai mult, acestea pot deturna trendul pozitiv al indicatorilor economici, fapt nedorit, care ar fi 
însoţit, în mod logic, de reacţia cetăţenilor.   

Aduc aici, în faţa dumneavoastră, căteva dintre mesajele primite de la populatie. Să nu uităm că valul de 
simpatie care ne-a adus la guvernare a apărut din ape tulburi, cu scopul de a reinstala liniştea. Sunt sigur că în oraşele 
şi satele unde aţi discutat cu oamenii,  există aşteptări mari.  
       Cetăţenii au solicitări explicite şi nevoi concrete, la care noi trebuie să răspundem cu exactitate. Reiau 
subiectul autostrăzii EST -  VEST, care pare să fi îngheţat sau reamânat. Nu vorbesc despre un proiect care aparţine 
exclusiv Iaşului, ci despre unul care este cerut de toate judeţele Moldovei, un proiect de interes naţional chiar. Şi 
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acesta este doar unul dintre punctele către care ar trebui îndreptată toată atenţia noastră. 
Aeroportul Internaţional Iaşi trebuie să fie un al doilea exemplu. Lărgirea pistei şi operaţionalizarea optimă 

sunt în faze avansate, iar până când cel mai important centru economic şi cultural din zona de Nord-Est a ţării să 
devină un punct esenţial pentru marile companii aeriene, nu este decât un pas.  

În termeni generali, combaterea şomajului şi finanţarea corespunzatoare a sistemelor sociale sunt  priorităţi, 
despre care trebuie să discutăm în spaţiul public, după ce am articulat măcar o parte dintre proiectele asumate. Mediul 
de afaceri are nevoie imediată de măsuri care să sprijine iniţiativa şi să încurajeze dezvoltarea. Să nu uităm că unul 
din doi tinerii cu vârsta de  25 de ani nu au un  loc de muncă, la fel cum ştim cât de greu este pentru persoanele 
trecute de 45 de ani să se reintegreze în câmpul muncii. 

Iată câteva dintre domeniile spre care să ne aplecăm mai mult, pentru că ceea ce v-am prezentat provine din 
semnalele trase de cetăţeni. Uniunea Social Liberală are încă sprijinul populaţiei, pentru că guvernarea PDL a lăsat 
răni adânci în viaţa românilor. În afară de politicile publice de nivel naţional, guvernul USL are obligaţia să finalizeze 
i proiecte locale, în oraşe şi sate, pe drumuri judeţene si pe uliţe, cât mai aproape de fiecare cetăţean. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Conform ultimelor estimări ale Institutului Naţional de Statistică, Produsul intern brut a crescut în anul 2013 

cu 3,5% comparativ cu anul 2012, procent care se situează cu mult peste prognozele iniţiale. De asemenea, Produsul 
intern brut în trimestrul IV 2013 a fost în termeni reali mai mare cu 1,7% comparativ cu trimestrul al III – lea din 
2013, iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,2% pe seria brută şi 
cu 5,1% pe seria ajustată sezonier.  

Aceste cifre demonstrează că anul 2013 a însemnat relansarea economică a României și implementarea 
măsurilor USL pentru redresarea țării. România a înregistrat o performanță economică peste estimări, situându-se 
printre statele cu cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, fapt care oferă premise economice favorabile în 
2014. 

O altă veste bună pentru România este reducerea inflației la un minim istoric după 1989, 1,55%, evoluţie pozitivă 
care se confirmă şi în luna ianuarie a acestui an când inflaţia a coborât la 1,06%.  

În ceea ce priveşte crearea de noi locuri de muncă, în perioada mai 2012 - noiembrie 2013 au fost create 
80.000 de noi locuri de muncă stabile în economie, determinând scăderea ratei șomajului care se numără printre cele 
mai mici din Uniunea Europeană.  

O evoluţie pozitivă se înregistrează în domeniul fondurilor europene, România având în 2013 o creștere a ratei de 
absorbție de peste 33%. Printre ministerele care au avut cea mai mare rată a creșterii se numără și Ministerul 
Transporturilor, condus de un ministru liberal.  

Trendul pozitiv pe care se află economia țării se resimte și în buzunarul cetățenilor. Astfel, anul trecut și de 
la începutul anului 2014, venitul minim a crescut la 850 lei, urmând să ajungă la 900 lei, iar salariul mediu net a 
crescut la 1760 lei în decembrie 2013.  

Prin politicile fiscal-bugetare implementate de Guvernul USL, rata dobânzilor de referință a scăzut simțitor, 
ceea ce înseamnă că în ultimii doi ani de guvernare s-a reușit îmbunătățirea în mod radical a percepției țării noastre 
pe piețele financiare private.  

Investițiilor străine directe au crescut în 2013 peste nivelul cu 27% față de anul 2012, ceea ce arată 
încrederea de care se bucură România printre investitorii privați care văd în țara noastră o piață de capital cu un 
potențial de dezvoltare foarte rapid.  

Exporturile au atins și ele un maxim istoric în 2013: 50 miliarde euro, cu 10% mai mult față de 2012.   
Aceste rezultate economice pozitive dovedesc eficienţa măsurilor liberale promovate în cadrul Guvernului, 

care vor continua în 2014 pentru susținerea firmelor care creează minimum 20 de locuri de muncă, precum şi prin 
reducerea CAS şi neimpozitarea profitului reinvestit, cu aplicare de la 1 iulie.  

De asemenea, printre obiectivele anunțate pentru perioada 2014 – 2015, Guvernul a inclus păstrarea unei 
tendințe de creștere economică de peste 3%,  creșterea investițiilor în mediul rural la 18 miliarde, acolo unde un rol 
important îl vor juca fondurile europene. 
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Deputat 

Titi Holban 
 

*** 
 

Considerente cu privire la considerarea activităţii de voluntariat ca şi vechime în muncă 
 
 
Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii Voluntariatului nr. 195/2001 aduce în prim plan 

activitatea de voluntariat având ca principii integrarea în viața comunitară prin liberul consimțământ exprimat pentru 
participarea la astfel de activități, dezvoltarea personală și formarea unor abilități sociale corecte.  

Prin iniţiativa legislativă, s-a propus modificarea definiției voluntariatului în sensul că poate desfășura 
activități de voluntariat doar „persoana fizică angajată în sistemul public sau privat”. Principiul egalității în drepturi, 
drept garantat și de Constituția României face ca propunerea modificării propuse prin limitarea drepturilor tuturor 
persoanelor fizice ce pot realiza activități de voluntariat, să aibă un caracter restrictiv. 

Totodată, s-a propus introducerea obligației de a încheia un contract de voluntariat și înregistrarea acestuia la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă, aceasta urmând a constitui vechime în muncă pentru voluntar. Referitor la această 
propunere, Codul muncii stipulează clar condițiile necesare pentru acumularea vechimii în muncă. În aceste condiții, 
propunerea legislativă nu își găsește susținere.   

În momentul de față nu există în Clasificarea Ocupațiilor din România, calificarea de „voluntar”. Totodată, 
voluntarii sunt în majoritate elevi în diferite stadii de pregătire școlară, preuniversitare sau universitare. Fiecare 
persoană juridică de drept public sau orice persoană de drept privat, fără scop patrimonial, care încheie/administrează 
contracte de voluntariat, oferă voluntarilor o adeverință în care specifică deprinderile/abilităţile pe care voluntarul și 
le-a format în cadrul activităților desfășurate și care pot fi luate în seamă de către angajatori. Acest lucru ține însă de 
managementul persoanelor juridice, de natura activității desfășurate și de competențele pe care această muncă, 
desfășurată în regim de voluntariat, le poate forma voluntarului. 
 

Deputat 
Viorica Marcu 

 
*** 

 
Păstraţi Judecătoria Darabani! 

 
 

Reforma Justiţiei este una dintre principalele preocupări ale Guvernării USL, ale Partidului Naţional Liberal, 
considerată o piatră de temelie a statului de drept. 

Restructurarea sistemului judicar naţional, la fel ca şi în alte state ale Europei de Vest şi de Nord, a dus la 
creionarea unei noi hărţi a instanţelor din ţară. Pe de altă parte, valul de transformări este grevat de constrângerile 
dictate de criza economică, astfel că s-a ajuns la concluzia că instanţele de mai mari dimensiuni pot face faţă mai bine 
constrângerilor financiare şi fluctuaţiei numărului de judecători şi de cauze.  

Ministerul Justiţiei a propus desfiinţarea a 30 de judecătorii, printre care şi cea din Darabani, judeţul 
Botoşani, cu scopul de a eficientiza activitatea instaţelor din România.  

Situaţia Judecătoriei Darabani este complexă, iar propunerea Ministerului Justiţiei trebuie analizată cu 
maximă atenţie. Raportul „Sisteme judiciare din Europa: Eficienţa şi calitatea justiţiei” elaborat de Comisia 
Europeană pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ), ediţia 2012, atrage atenţia că accesul la justiţie nu poate fi limitat la 
resursele financiare, ci este de asemenea legat de accesul geografic la justiţie. De altfel, şi criteriile luate în calcul de 
Ministerul Justiţiei la stabilirea instanţelor ce se desfiinţează vizează posibilităţile financiare ale populaţiei arondate 
acestor judecătorii.  
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În cazul Darabani, este nevoie de o analiză mai atentă. Comisia Naţională de Prognoză plasează salariul 
mediu din judeţul Botoşani la finalul clasamentului naţional, devansând, potrivit statisticilor, numai judeţele Bihor, 
Harghita şi Covasna (Proiecţia principalilor indicatori economico– sociali în profil teritorial până în 2017).  

Desfiinţarea Judecătoriei Darabani ar afecta serios populaţia din zonă, pentru care accesul la justiţie ar putea 
fi drastic limitat din cauza distanţelor mari pe care oamenii ar trebui să le parcurgă până la cele mai apropiate instanţe 
din judeţ. Situaţia devine şi mai grea, dacă ţinem seama de faptul că Darabani are jurisdicţie pe zona cea mai 
îndepărtată de reşedinţa de judeţ. Pe de altă parte, s-au constatat cazuri când oamenii au venit pe jos şi câte 15 km ca 
să ajungă la Judecătoria Darabani. Dacă se desfiinţează această judecătorie, oamenii ar trebui să străbată distanţe 
duble, iar pentru locuitorii din zonele de graniţă ar deveni o problemă şi mai mare să ajungă la alte instanţe.  

De altfel, tocmai graniţa pe care Judecătoria Darabani o are cu state extracomunitare, Republica Moldova şi 
Ucraina, o face extrem de importantă în cadrul sistemului judicar naţional. Experienţa pe care a dobândit-o în cauze 
specifice traficului de graniţă este extrem de preţioasă în derularea cu maximă eficienţă a actului de justiţie. Mai 
mult, distanţa mult mai mică faţă de graniţă permite intervenţii rapide din partea procurorilor şi judecătorilor de la 
Darabani.  

Pe de altă parte, managementul Judecătoriei Darabani şi-a dovedit eficienţa în   cursul ultimilor 20 de ani, 
pentru că atât judecătoria, cât şi parchetul au sedii modernizate, astfel încât ele să corespundă cerinţelor unor astfel de 
instituţii.  

De altfel, în jurul Judecătoriei Darabani s-a creat o comunitate de specialişti care s-ar distruge prin 
desfiinţarea instanţei. În plus, costurile bugetare ar creşte corespunzător prin mutarea acestor specialişti în alte 
localităţi, la alte instanţe, pentru că cheltuielile cu transportul şi chiriile personalului judiciar sunt suporate de către 
bugetul de stat.  

În aceste condiţii, desfiinţarea Judecătoriei Darabani, precum şi a Parchetului de pe lângă această judecătorie, 
va avea impact negativ semnificativ asupra procesului de justiţie din zonă.  

Personal, ca deputat de Botoşani, voi depune toate eforturile să conving Ministrul Justiţiei şi pe ceilalţi 
parlamentari de necesitatea menţinerii judecătoriei la Darabani, pentru că avantajele păstrării instanţei aici depăşesc 
cu mult economiile pe care bugetul statului le-ar face prin renunţarea la Judecătoria Darabani. 
 

Deputat 
Costel Şoptică 

 
*** 

 
Ministrului Agriculturii o să-i crească nasul 

 
 

Potrivit statisticilor, România a absorbit doar puţin peste trei miliarde de euro din fondurile europene pentru 
dezvoltare rurală. Ceea ce reprezintă aproximativ 30% din fondurile alocate până în 2013 în valoare de 9,67 miliarde 
de euro, potrivit datelor furnizate chiar de Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Şi, cu toate acestea, 
anual, APDRP a făcut aceeaşi precizare: solicitările care nu au putut fi finanţate ar fi depăşit de fapt alocările 
financiare pentru sesiunile de depuneri. Şi, la un simplu calcul matematic reiese că, anual, au fost admise spre 
finanţare doar între 30% şi 50% dintre cererile de finanţare depuse de fermieri, deşi aceştia au depus proiecte care ar 
acoperi întreaga sumă. 

Sloganul campaniei „Lucrezi pământul, depui cerere, primeşti fonduri europene şi naţionale! APIA te 
aşteaptă”, sună bine, dar ar fi la fel de bine să fie şi adevărat! 

Iar România ar fi trebuit să absoarbă toţi banii puşi la dispoziţie de Uniunea Europeană, asta dacă voia într-
adevăr să ceară Comisiei Europene sume mai mari pentru actualul pachet – PAC 2014-2020.  

Şi atunci, forurile europene sunt îndreptăţite să spună că vrem să le luăm banii, dar de fapt nu suntem în stare 
să îi folosim, neavând nici măcar un ghid aprobat pentru proiectele europene.  

Ministerul Agriculturii are în acest moment o rată de absorbţie de doar puţin peste 40% la fondurile 
europene. Iar dacă privim la nivel European, suntem în continuare pe unul dintre ultimele locuri. Şi, în aceste 
condiţii, ar trebui să înghiţim o altă gogoaşă ministeriabilă, cum că în acest an ministerul îşi propune să absoarbă 2,5 
miliarde de euro? Şi, mă repet acum. Sună bine în teorie, sună bine şi în declaraţiile ministrului agriculturii, cu 
condiţia să îl mai creadă cineva. Căci fermierii noştri deja nu îl mai cred.  
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Încă de anul trecut, Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, avertiza că ţară noastră este în 
întârziere cu Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020, spunând că România încă nu a trimis niciun proiect şi este 
vorba clar de o întârziere. Şi, avertiza atunci inclusiv ministrul agriculturii, că ar trebui grăbit procesul că să aibă timp 
România să-l poată negocia cu CE, să nu fie în ultimul moment şi să spună iar: “apăi a trebuit să-l aprobăm şi n-am 
avut timp să-l modificăm că nu ne-a lăsat Comisia”. 

 Este punctul de vedere, extrem de vertical, al comisarului european pentru agricultură, dar, pe pentru care 
nici Agenţia de Plăţi şi nici Ministerul Agriculturii nu au avut urechi să îl audă. În schimb, ministrul agriculturii, 
Daniel Constantin, găseşte de cuviinţă în momentul în care iese în media să declare că evaziunea fiscală din domeniu 
este mult mai mare faţă de sprijinul financiar atras de România de la Uniunea Europeană, lucru care le creează 
probleme celor care sunt corecţi şi plătesc taxele şi impozitele către stat. Ne înduioşează atenţia domnului ministru 
pentru agricultura autohtonă. Dar, ne întrebăm, în acelaşi timp de ce ministerul domniei sale a fost de fiecare dată în 
întârziere cu implementarea proiectelor cu finanţare europeană dacă într-adevăr le pasă atât de mult de fermierii 
noştri, cât şi de primăriile din judeţe.  

Realitatea din teritoriu nu are nicio legătură cu aparentele îngrijorări ale domnului ministru care în loc să îşi 
facă griji cum să atragă fonduri europene pentru agricultura românească pe care a lăsat-o de izbelişte, are preocupări 
colorate politic. Se ocupă mai nou de alianţe electorale şi se vrea… vicepremier. În atare condiţii, aproape că 
înţelegem că nu mai are timp să îşi facă treaba in minister.  

Ca să-l creadă ferimierii şi primarii noştri pe un ministru care nu poate să acorde maximă atenţie atragerii 
fondurilor europene şi apariţiei gidurilor pentru că sunt singurii bani care pot să mai dea o gură de oxigen pentru 
bunăstarea românilor trebuie să urgenteze negocierea cu forurile europene. Şi apoi apariţia ghidurilor simplificate 
astfel încât să poată fi  accesate fără a le fi îngrădite drepturile de accesare referitoare la termene, la vârstă şi la data  
înfiinţării fermelor, cât şi la dezvoltarea comunelor. 

 
Deputat 

Dumitru Virginel Gireadă 
 

*** 
 

Idei Puţine, Dar Fixe 
 
 

Povestea cu cota unica, masura de dreapta, e demult pe buzele celor care cred ca sunt oameni politici de 
dreapta.  

In realitate, acestia nu au nici macar notiuni elementare despre dreapta politica. Nu cred ca au obosit vreodata 
sa rasfoiasca vreo carte cu doctrine de centru-dreapta. Asa au auzit ei, ca aceasta cota unica este o masura liberala, de 
dreapta. Nu e chiar asa. Cota unica nu este definitorie pentru politica de dreapta.  

In mare, ceea ce diferentiaza dreapta de stanga este modul de distribuire a venitului national, PIB. 
In timp ce stanga este pentru o redistribuire masiva, dreapta se pronunta pentru o distribuire minima a acestui 

venit. In termeni mai populari, dreapta aduna, stanga imparte. 
Ar fi interesant sa vedem ce mai stiu despre dreapta, pretinsii politicieni de dreapta, in afara ideii fixe cu cota 

unica. 
 

Deputat 
Octavian Bot 

 
*** 
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Colaborarea perfectă între autoritățile locale, județene și centrale – cheia îndeplinirii angajamentelor 
electorale 

 
Stimați colegi, 

 
Unul dintre cele mai importante obiective promovate in Campania electorală din 2012 în colegiul uninominal 

2 – Caransebeș de către PNL prinde contur prin efortul conjugat al autorităților locale și centrale. Judeţul Caraş-
Severin va avea o Unitate Specială de Aviaţie tip SMURD pe Aeroportul din Caransebeş, aflată sub autoritatea 
Minsterului de Interne. Această unitate va funcţiona cu elicoptere pentru interevenţii în caz de urgenţă, dar va avea şi 
cel puţin un avion, precum şi diverse responsabilităţi militare în zonă. 

Fostul aeroport din orașul gugulanilor va deveni în curând cel mai complex serviciu aeronautic din zona de 
Vest a țării. Încă de la 1 decembrie unitatea militară există din punct de vedere juridic și în scurt timp va exista și 
practic. Elicoptere SMURD, elicoptere ale Poliției de Frontieră și intervenții în munți sunt doar câteva dintre 
beneficiile pe care le vor avea locuitorii din Banatul Montan odată cu deschiderea oficială a unității militare de 
aviație amplasată pe fostul aeroport din Caransebeș. Majoritatea procedurilor au fost realizate pintr-o colaborare 
excelentă a Primăriei și Consiliului Local Caransebeș a Consiliului Județean Caraș-Severin și a Ministerului de 
Interne, cu implicarea deosebită a Primarului Municipiului Caransebeș - domnul Ion Marcel Vela și a Președintelui 
Consiliului Județean- domnul Sorin Frunzaverde. 

Activitățile desfășurate în cadrul unității vor salva cu siguranță multe vieți, de la intervenții în caz de 
incendii sau accidente la acțiuni specifice salvamontiștilor pe munții din județ. În sfârșit se va desfășura o activitate 
aeronautică în municipiul Caransebeș.  Elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație vor executa misiuni de 
aviație în zona graniței cu Serbia prin Poliția de Frontieră, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență, misiuni de 
salvare în munți sau cazuri de salvare de vieți pentru pacienți în urma unor accidente sau bolnavi, iar în același timp 
pentru intervenție în zona alpină, pentru a salva vieți în urma unor evenimente  montane sau a stinge incendiile în 
zonele greu accesibile. Toate aceste activități care se vor desfășura în unitatea militară de aviație de la Caransebeș 
sunt spre folosul și în binele municipiului, al județului Caraș-Severin. 
 

Deputat 
Laurenţiu Tocuţ 

 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române 
De către: deputat Costel Şoptică 
Obiectul interpelării: Stemă oraş Darabani, judeţul Botoşani 
 
 

Domnule Preşedinte, 
 
Prin prezenta, vă solicit o informare cu privire la situaţia în care se află dosarul nr.3230/27.02.2013 referitor 

la stema oraşul Darabani, judetul Botoşani. 
Conform legislaţiei în vigoare, elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei 

şi artei heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţională de 
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Naţională. 

Având în vedere aceste aspecte, vă solicit, domnule preşedinte, să analizaţi necesitatea reevaluării dosarului 
sus-menţionat întrucât a fost depus în luna februarie 2013. 

Menţionez că doresc răspuns scris. 
*** 
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Adresată: domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Verginel Gireadă 
Obiectul interpelării: Modificarea ghidurilor pentru accesarea fondurilor europene 

 
Domnule Ministru, 
Vă rog să îmi comunicaţi poziţia instituţiei pe care o reprezentaţi privind următoarele întrebări de interes 

naţional:  
- Care este data estimată pentru aprobarea ghidurilor pentru finanţări europene ale noului PAC 2014-

2020 pentru fermieri şi administraţiile publice locale. 
- Pentru care motiv, în ghidul solicitantului la Măsura 1.1.2., capitolul 2, pag. 6, aţi introdus sintagma  

“pentru solicitarea sprijinului de instalare  în maxim 12 luni de la data instalării”, întrucât vor fi excluse de la 
finanţare cel puţin 80% dintre fermieri. Vă solicităm să prelungiţi termenul la minim 36 de luni de la data instalării 
pentru a da posibilitatea unui număr mai mare de fermieri să acceseze fonduri europene.  

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

*** 
   

 Intrebări 
 
 
Adresată domnului  Daniel Chiţoiu, Viceprim – ministru, ministrul Finanţelor Publice    
 

 
Situaţia sumelor colectate de la bugetele institutiilor de stat sau private care nu au angajaţi persoane cu 

handicap 
 
Domnule Viceprim - ministru, 
În conformitate cu art. 78 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap alin (2)  menţionează: “Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au 
cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul 
total de angajaţi”.  

La alin. (3) al aceluiaşi articol este prevăzut: “Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice 
sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin., pot opta pentru îndeplinirea uneia 
dintre următoarele obligaţii:....” şi anume, conform lit.(a) din cadrul aceluiaşi aliniat “…..să plătească lunar către 
bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de 
muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.” 

În condiţiile în care sumele amintite anterior devin fonduri virate la bugetul de stat, vă rog a-mi preciza dacă 
acestea, după colectare se reîntorc către persoanele cu handicap, sub diferite forme (de exemplu finanţarea unor 
programe/proiecte de asistenţă socială, implementarea de programe/proiecte de formare profesională pentru 
persoanele cu handicap, finanţarea unor activităţi deja implementate la nivelul instituţiilor de asistenţă socială, etc) 
ori  reprezintă doar “alte sume” care asigură finanţarea bugetului de stat cu alte scopuri, fără destinaţie clară.  
Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat 
Viorica Marcu 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice 
 
 

Stadiul aplicării Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii 
 
 

Stimate domnule 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 sens, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în 
favoarea instituţiilor de credit, care urmează să acorde credite IMM – urilor. 
 În acest context, vă rog respectuos să precizaţi care este stadiul aplicării Programului de garantare a 
creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi câţi beneficiari din judeţul Buzău au aplicat şi au beneficiat de 
avantajele acestui program. 
Solicit răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 

 Declaraţii politice 
 

Înlocuirea cotei unice - o altă „electorată” a USL 
 

În strategia fiscal-bugetară 2014-2016 a guvernului USL se menţionează că impozitul diferenţiat în trei trepte 
(8%, 12%, respectiv 16%), aplicat în funcţie de venit, va lua locul cotei unice.  

Surprinzătoare, sau poate nu a fost poziţia PNL-ului referitoare la acest subiect. Până acum, liberalii, în 
frunte cu liderul PNL, Crin Antonescu, au susţinut în câteva rânduri că nu doresc să renunţe la cota unică, însă poziţia 
oficială a partidului, exprimată printr-un comunicat de presă transmis de Eugen Nicolăescu, desemnat de PNL să 
preia Ministerul Finanţelor, este una favorabilă introducerii impozitului diferenţiat. 

Schimbarea este una neaşteptată, dat fiind că preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat în repetate 
rândrui, anul trecut, că PNL nu renunţă la cota unică. "Un lucru e clar: PNL nu va accepta majorarea cotei unice atât 
timp cât va fi la guvernare", declara Antonescu pe 23 octombrie 2013. Pe 4 noiembrie 2013 el garanta că nivelul 
cotei unice la 16% este "bătut în cuie" în urma discuţiilor cu reprezentanţii FMI şi pentru anul 2014.  

Ca deputat al unui partid de dreapta, consider că în prezent, creşterea economică nu generează suficiente 
venituri care să compenseze minusul de încasări la buget generat de introducerea cotei regresive. Această idee a 
introducerii unui impozit regresiv poate fi un deziderat, dar acum nu este oportună pentru că economia României nu-
şi permite această măsură. Mai mult, introducerea impozitului regresiv ar însemna o scădere cu 3 miliarde de lei a 
încasărilor la buget. 

Nu cred că actualul guvern îşi permite o relaxare fiscală în condiţiile în care performanţele din 2013 lasă de 
dorit. Anul trecut, încasările înregistrate la bugetul statului au fost de 32% din PIB faţă de prognoza de 33,6%. 

Ne aflăm în faţa unui nou joc politic al celor de la USL,pe spinarea românilor, care vor suporta din plin 
consecinţele eliminării cotei unice şi introducerea unui impozit diferentiat. Dacă privilegiaţi vor fi cei cu salarii mici, 
atunci ce se va întâmpla cu ceilalţi? Cum vor primi schimbarea cei care câştigă mai mult? Se creează un fals 
sentiment de echitate socială. Chiar şi astăzi, cel care are un venit mai mare plăteşte mai mult sub formă de impozite, 
decât cel care are un venit mai mic 

Înlocuirea cotei unice cu impozitul diferenţiat în trei trepte reprezintă şi un avantaj politic pentru actuala 
coaliţie de guvernare.                                                   . 
După punerea în aplicare a măsurii de înlocuire a cotei unice cu impozitul diferenţiat în trei trepte vor fi câteva 
milioane de persoane care vor da dovadă de un ataşament mai pronunţat pentru actuala coaliţie de guvernare la 
viitoarele alegeri europarlamentare şi prezidenţiale.  

Anul 2014 este un an electoral cu o miză uriaşă. Guvernul USL a intrat în campanie electorală şi se 
pregăteşte de alegeri. Înlocuirea cotei unice este o altă “electorată” incorectă şi imorală a guvernului USL, un guvern 
pe care nu-l interesează problemele reale ale acestei ţări.  

Vă reamintesc domnilor guvernanţi doar câteva din problemele reale ale acestei ţări : un sistem de învătămât 
corespunzător unui standard de ţară membră a Uniunii Europene, spitale în care nu se dă şpagă, drumuri rezonabile, 
oraşe curate, un sistem de asistenţă socială care să le asigure românilor o bătrânete liniştită, facilităţi angajatorilor, 
stoparea muncii la negru,măsuri concrete pentru stimularea IMM-urilor, şi multe altele.  

Îmi doresc ca România să devină un stat în care guvernanţii să încurajeze munca, prin politici fiscale care să 
genereze creştere economică. În schimb, prin politica fiscală promovată, guvernul USL a demonstrat din plin că nu 
deţine soluţiile prin care România să recupereze într-un interval rezonabil de timp decalajul de dezvoltare pe care îl 
are comparativ cu alte ţări membre ale Uniunii Europene.                                                             

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 
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Centrul intermodal regional de transport marfă Timişoara- o minciună marca USL 

 
 Despre centrul intermodal regional de transport marfă Timişoara - se vorbeşte de mult în Banat, iar 
documentaţia a fost transmisă spre Bucureşti din 2011. La ora actuală, însă, au apărut şi alţi competitori pentru 
finanţarea imediată, astfel că Timişul riscă să fugă singur şi să ajungă al doilea sau chiar al treilea. Luând în 
considerare atât importanţa locală, cât şi cea naţională a acestei investiţii, în anul 2010 au fost organizate întâlniri 
comune între părţile interesate în cadrul cărora au fost analizate amplasamentele propuse pentru centrul intermodal de 
transport marfă Timişoara. 

În urma prezentărilor şi dezbaterilor tehnice, s-a concluzionat de către reprezentanţii administraţiei publice 
locale, că amplasarea la Remetea Mare răspunde cel mai bine tuturor scopurilor. În luna martie a acestui an, 
consilierii judeţeni timişeni au aprobat alocarea a 1,5 milioane de lei din buget pentru centrul intermodal de la 
Remetea Mare. Conform declaraţiilor preşedintelui Consiliului judeţaen, Titu Bojin suma va fi utilizată pentru 
achiziţionarea terenurilor. 

În fișa de proiect referitoare la centrul intermodal de Transport Mărfuri, reprezentanții administrației 
județene menționează că acordul cu C.N.C.F.R. nu este finalizat și declară că nu s-a primit niciun răspuns la 
propunerea de asociere în participațiune. În plus, mai menționază, procedura de achiziție a terenului pentru 
amplasamentul Remetea Mare este blocată în absența unui acord între Consiliul Judeţean Timiş și C.N.C.F.R.  

Titu Bojin, preşedintele Consilului Judeţean Timiş, coleg de partid cu premierul Victor Ponta, de unde se 
vede că minciuna face parte din statutul PSD, minte cu neruşinare. În realitate, documentul care conține lista 
obiectivelor majore de investiții ale județului pentru perioada 2014 – 2020, din care face parte şi centrul 
intermodal,document care le-a fost înmânat recent parlamentarilor de Timiş de către responsabilii din Consiliul 
Județean Timiș, conţine mai multe mențiuni care se referă la constrângerile ce stau în calea materializării acestor 
proiecte, care au fost făcute publice în campania electorală locală a U.S.L.  

Declar în mod public că am fost  personal să mă interesez la Ministerul Transporturilor de soarta proiectului 
centrului intermodal de Transport Mărfuri Timișoara și vă pot spune că această investiție nu mai are șanse de 
materializare. Și asta pentru că, din pricina relocării amplasamentului de la Recaș la Remetea Mare, proiectul a 
devenit neeligibil. Situație de care este în totalitate responsabil  președintele Consiliului Judeţean Timiș, domnul Titu 
Bojin, deoarece acesta  a decis relocarea din rațiuni ce țin strict de interesele sale personale.   

  Suspiciunile legate de rațiunile care au condus la luarea deciziei de relocare a amplasamentului, după ce o 
parte dintre aprobări fuseseră obținute deja și fusese realizat chiar și un studiu de fezabilitate nu sunt recente. Prin 
mutarea centrului intermodal la Remetea Mare a fost favorizată specula imobiliară. Dacă s-ar fi mers pe varianta 
Recaș, speculanții de terenuri nu ar fi avut nimic de câștigat, aceasta deoarece administrația publică locală punea la 
dispoziție întreaga suprafață. În schimb, la Remetea Mare, terenurile trebuie achiziționate de la proprietari. 

Din punctul meu de vedere, amplasarea intermodalului la Recaș ar fi reprezentat o soluție optimă, pentru că 
s-ar fi realizat în acest fel un terminal ce ar fi realizat interconectarea dintre transportul feroviar, cel rutier și cel 
aerian – fiind o investiție care ar fi contribuit major la dezvoltarea întregii zone de vest a țării, centrul fiind situat în 
imediata apropiere a noii autostrăzi. Beneficiile ar fi fost evidente nu numai pentru Recaș și Timișoara, prin crearea 
de locuri de muncă, ci pentru întreg Banatul, întrucât ar fi permis un acces mai rapid, mai eficient și mai ieftin la 
mărfuri de toate felurile.  

Cu toate că Timişul a fost primul judeţ care a trimis documentaţia, încă din anul 2011, la Ministerul 
Transporturilor şi la Compania Naţională de Căi Ferate, la ora actuală, s-au mai înscris în cursă două judeţe din 
Moldova: Iaşi şi Suceava. Datorită incompetenţei administraţiei publice locale, în speţă Consiliul Judeţean Timiş, cât 
şi în absența unor decizii venite din partea Ministerului Transporturilor și a C.N.C.F.R. S.A., Judeţul Timiş va rata 
oportunitățile de finanțare pentru acest proiect din fondurile  Uniunii Europene.  

Este limpede ce prețuri se vor arunca pe piaţă în cazul  tranzacțiilor cu terenuri la Remetea Mare, susținute, 
evident, cu bani europeni, cum la fel de limpede e şi cine va beneficia  de pe urma vânzării lor.  

Cei care cu siguranţă nu vor avea niciun beneficiu sunt locuitorii judeţului Timiş, care la fel ca şi în cazul 
contrucţiei spitalului regional din Timişoara, o altă promisiune uitată de către USL- au ratat datorită administraţiei 
USL-iste  şansa  dezvoltării economice a judeţului lor.  
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Deputat  
Alin Florin Popoviciu 

 
*** 

 
“Electorata” imorală şi incorectă a guvernului USL  

 
În urma discuţiilor avute cu  delegaţia FMI, premierul Victor Ponta s-a împăunat anunţând două măsuri cu 

caracter social, convenite, după afirmaţiile sale, cu reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale: un ajutor 
pentru persoanele fizice care au la bănci credite restante şi un ajutor pentru IMM care creează cel puţin 20 de locuri 
de muncă.  Referitor la ajutorul promis IMM-urilor, durata acestui ajutor şi implicaţiile bugetare nu au fost 
comunicate public. Schema de ajutor de stat promisă firmelor private se referă la cele care creează minimum 20 de 
locuri de muncă. Guvernul ar urma să suporte jumătate din valoarea totală a cheltuielilor salariale. 
  Conform declaraţiilor făcute de Victor Ponta, Guvernul USL estimează că schema de reduceri fiscale pentru 
populaţia cu venituri sub medie şi credite bancare care ar putea duce la reeşalonarea împrumuturilor pentru 
aproximativ 900.000 de români. Mai exact, băncile, spune premierul Victor Ponta ar putea reduce ratele la credite cu 
până la 4 miliarde de lei în 2014. Măsura va fi adoptată prin ordonanţă, urmând să fie aplicată tuturor creditelor 
contractate de persoane fizice, salariaţi sau pensionari:“Condiţia este ca aceste persoane să aibă un venit lunar mai 
mic sau cel mult egal cu salariul mediu net, de 1.610 lei, şi să nu aibă restanţe mai vechi de 90 zile la creditele 
bancare. Este vorba de înjumătăţirea ratei pe o perioadă de doi ani, dar nu mai mult de 500 lei pe lună. Este 
un credit fiscal acordat de stat pentru a acoperi creşterea dobânzii pentru cei doi ani de scădere a ratei. Practic, 
jumătate din rata pe care o plătesc va fi amânată – cei care au, de exemplu, 800 lei rată vor plăti doar 400 lei, restul 
de 400 lei se amână pe doi ani, iar statul va suporta, pe baza unui credit fiscal, din impozitul pe venit diferenţa după 
ce se termină cei doi ani”, a spus Victor Ponta.  

Ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea afirmă că “Guvernul USL are în vedere, prin aplicarea acestui 
sistem, să aducă în economie 4 miliarde de lei pe an, ceea ce echivalează cu o creştere suplimentară cu 1% din PIB pe 
2 ani ”. 

Guvernul USL a estimat că această măsura ar putea viza 907.000 de debitori şi declară că acest lucru a fost 
discutat cu Banca Naţională şi agreată de FMI. 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.Nu sunt beneficiarii schemei 
gândite de Guvern aproximativ un milion de români.  

„Electorata” este incorectă pentru că valoarea de 1.610 lei nu corespunde cu nivelul venitului mediu salarial 
din prezent ci cu situația din luna septembrie 2013. La valoarea de 2.298 lei venit salarial mediu brut utilizată la 
fundamentarea bugetului pe 2014, rezultă un venit salarial mediu net de 1.664 lei. Pentru pensionari beneficiile sunt 
mult mai extinse deoarece pensia medie era la finele anului trecut de 811 lei și ar trebui să urce la 841 lei după 
indexarea de la începutul acestui an. Astfel, vor putea obține facilități din partea statului toți pensionarii cu punctaj 
sub 2,03, respectiv care au avut salarii duble față de media pe economie. În aceste condiții, dat fiind timpul necesar 
formalităților necesare și birocrația aferentă, aplicarea măsurii în timp va demonstra dacă nu cumva numărul 
beneficiarilor pensionari al măsurii de stimulare a consumului va fi mai mare decât cel al salariaților.  

„Electorata” este imorală şi are ca drept unic scop beneficiul electoral al guvernului USL, având în vedere 
faptul că 2014 este un an electoral. Un joc de întrajutorare promovat de premierul Victor Ponta pentru o perioadă de 
doi ani, în vederea asigurarării liniştii USL pentru următorii patru ani. Prin promovarea acestor măsuri, guvernul USL 
oferă pomeni electorale, chiar înainte de alegerile europarlamentare, începând cu 1 aprilie 2014- zi care coincide cu 
intrarea în vigoare a accizei de 7 eurocenţi pe carburant. 

Prin această măsură, guvernul USL condus de Victor Ponta încearcă, din nou, să-şi acopere incompetenţa pe 
deplin dovedită. Incapacitatea USL de a performa duce la blocarea  dezvoltării României. Prin politica fiscală 
promovată, guvernul USL nu generează o creştere economică, şi nici nu se întrevăd soluţii prin care România să 
recupereze într-un interval rezonabil de timp decalajul de dezvoltare pe care îl are comparativ cu alte ţări membre ale 
Uniunii Europene.  

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
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*** 
 

Un loc la masă pentru premier 
 

Aşteptările pe care cetăţenii unei ţări le au de la conducerea acesteia sunt poate multe, dar mereu justificate şi 
din păcate de multe ori mereu aceleaşi, pentru că România este ţara în care rar se schimbă atitudinea guvernanţilor, 
aplecarea acestora spre nevoile cetăţeanului de rând şi rezolvarea acestora. România e ţara în care guvernanţii şi-au 
pierdut interesul faţă de problemele oamenilor şi au sfârşit prin a fi interesaţi numai de propriile probleme şi conduşi 
de propriile interese. A conduce România a devenit exclusiv un joc al puterilor si al intereselor politice şi economice. 
A conduce România înseamnă atingerea scopurilor proprii, personale sau de partid. A conduce România înseamnă 
doar să-ţi potoleşti foamea de functii şi alte privilegii. 

A face politică într-o manieră care să nu excludă cuvintele moralitate, cinste, valoare, progres a ajuns doar un 
concept căzut în desuetudine. Problemele reale ale oamenilor nu mai sunt nici măcar puncte de reper electorale, deşi 
nu cred că şi-ar fi putut nimeni imagina că s-ar putea ajunge aici.  

Guvernul trimite pensionarii la băi să se relaxeze şi să uite poate în felul acesta că nu au bani de 
medicamente, de întreţinere, de mâncare. Sunt peste 300 de milioane de lei oferite de Guvernul Ponta pentru 
tratamente balneare pentru pensionari din sistemul public, asiguraţi ai aceluiaşi sistem sau beneficiari ai unor legi 
speciale - foşti ofiţeri MAI, MApN, SRI., în condiţiile în care bugetul asigurărilor sociale este pe deficit. 

Guvernul a hotărât să introducă electoRata, folosindu-se de aproape 1 milion de oameni care au luat credite şi 
nu le mai pot achita. Nu s-a spus nimic despre o aplicare diferenţiată a acestei măsuri, despre o foarte posibilă 
modificare a comportamentului consumatorului care se va transforma de acum din bun platnic, în rau platnic, despre 
condiţiile şi bunurile care au fost luate prin aceste credite. Guvernul a decis doar că în an electoral e bine să dea nişte 
plasme, sau maşini, sau aspiratoare populatiei.  

Guvernul, într-o veritabilă criză de cadre – cum altfel când rând pe rând importanţi membri ai coaliţiei de 
guvernare ajung la DNA sau chiar în puşcarie?! – mută pioni pe tabla de şah a politicii, fără să ţină seama de 
competenţe, de proiecte de reformă a statului, ci doar de nume, de orgolii politice şi personale, de propriile interese 
de imagine şi scopuri politice.  

Nimeni nu răspunde pentru greşelile comise în actul de guvernare, nimeni nu răspunde pentru nerealizări, 
pentru impotenţa guvernului. În faţa ameninţărilor justiţiei, care iată că îşi face treaba, se strâng rândurile şi demisiile 
se ascund sub preş. Se fac comisii, comitete. Se fac legi sau se evita a se face. Nimeni nu răspunde pentru nimic. 
Şedinţele de partid devin interminabile pentru că nu pot potoli orgoliile tuturor. Şi oamenii rămân cu acelaşi salarii 
mici, cu aceleaşi pensii, cu aceeasi lipsă de şansă la un viitor mai bun. Greşeala a devenit nesancţionabilă. A devenit 
un fapt divers într-o ţară în derivă.  

A guverna o ţara nu înseamnă să te aşezi în poze care dau bine la electorat. A guverna o ţară înseamnă să 
înţelegi nevoile cetăţenilor săi şi să le împlineşti aspiraţiile. A guverna înseamnă să faci ceva pentru reuşita 
profesională a fiecarui om, pentru crearea de locuri de muncă, pentru a avea locuinţe cu acces la reţeaua electrică şi 
de canalizare sau pentru a împiedica oamenii să moară pe stradă sau îngheţaţi în munţi. 

Numai că domnul Ponta guvernează o ţară în care ISU Neamţ caută o ambarcaţiune aflată în derivă...undeva 
în zona portului Marsilia, o ţară in care atunci cand spui numele unui ministru trebuie sa te gandeşti daca e la minister 
sau la închisoare, o ţară în care îţi cumperi jumătate de plasmă, iar restul, daca votezi cu cine trebuie ţi-o dă statul.  

Dar, în ciuda a tot şi toate, premierul are grijă ca pe contul său de facebook să fie plin de poze care să ne 
demonstreze importanţa covârşitoare a personalităţii domniei sale – ia masa cu Regele Mihai (dar aflăm că până la 
urmă regele nu a mâncat), merge să se înfrupte din bucatele vestitului cioban Ghiţa, la Jina, se furişează în colţul unei 
poze ca să ne arate cum a luat masa cu lideri importanţi de stat şi de guvern la dineul oficial organizat cu ocazia 
deschiderii Olimpiadei de Iarnă 2014 de la Soci. După cum începe să fie lesne de observat, avem un premier 
înfometat! Şi mi-aş permite să îi dau un sfat: evitaţi pe cât puteţi atâtea mese, domnule prim-ministru, s-ar putea să vă 
pască o  indigestie, iar poporul deja încearcă o senzaţie de saţietate... ba chiar de greaţă! 
 

Deputat  
Ioan Oltean 

 

*** 
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Cum oprim abandonul şcolar? 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
 Nu este prima oară când vorbesc despre abandonul şcolar, dar este pentru prima dată când mă încearcă un 
profund sentiment de furie, gândindu-mă cu câtă uşurinţă este aruncată la coş o Lege a Educaţiei care reface şcoala 
profesională românească şi, astfel, creează o importantă pârghie în combaterea abandonului şcolar. 
 Procentul abandonului şcolar crescut, lipsa de echilibru între ponderea liceelor teoretice şi cea a liceelor 
tehnice, lipsa unei formări profesionale a tinerilor noştri sunt fenomene care conduc la o rată a şomajului extrem de 
ridicată în rândul tinerilor români: 23% în 2013, procent în creştere faţă de anii precedenţi. Mii de elevi care, imediat 
după finalizarea studiilor, intră direct în şomaj, îngroaşă rândurile miilor de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 ani 
pentru care statul român cheltuie sume importante de bani, aproape două milioane de euro în minus de la bugetul de 
stat în 2013, sumă ce ar putea fi, într-un scenariu fericit, folosită pentru burse, premii etc. 
 La nivelul Uniunii Europene, ponderea tinerilor care îşi abandonează prematur studiile este în medie de 12,8 
%. În 12 state membre, Austria, Finlanda, Irlanda, Danemarca, Olanda, Luxemburg, Suedia, Slovenia, Slovacia, 
Cehia, Lituania, Polonia,  rata abandonului şcolar a scăzut sub ţinta de 10% preconizată în Strategia Europa 2020. La 
polul opus se află Spania (24,0%), Malta (22,6 %), Portugalia (20,8%). Rata abandonului şcolar s-a redus cu cel puţin 
1% în Germania, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Letonia şi a crescut în Bulgaria, Cipru, Ungaria, Luxembrug, 
Polonia, Slovenia. 
 În România, unul din cinci copii abandoneaza şcoala conform unui studiu realizat de UNICEF, iar principala 
cauză este subfinanţarea sistemului şi nerespectarea legii. Statistic, rata abandonului şcolar a fost de 18,4% în 2010, 
17,5% în 2011, 17,4% în 2012, mult peste media de 12,8 % înregistrată la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în 
care obiectivul naţional pentru 2020 este de 11,3 %. Pe grupe de vârstă, acelaşi studiu UNICEF arată că 20% din 
numărul total al copiilor de vârstă preşcolară nu merg la grădiniţă, 8% din numărul total al copiilor cu vârstă şcolară 
nu merg la cursuri, iar 5% din numărul elevilor de gimnaziu nu frecventează şcoala. Aceste informaţii au fost recent 
completate de Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, care a dezvăluit că jumătate dintre copiii din România nu ajung 
să ia Bacalaureatul, fie abandonând şcoala la un moment dat, fie nefiind înscrişi deloc. 
 Soluţia propusă de Ministerul Educaţiei în vederea remedierii acestei stări de fapt care se reflectă profund în 
întreaga societate românescă (rezultate la examenele naţionale, grad de angajare în randul tinerilor, calitatea 
serviciilor, competenţa la locul de muncă etc.) este implementarea unei strategii pentru învăţământul profesional şi 
tehnic, identificând ca una din cauzele principale numărul prea mare de licee teoretice din România.  
 Desigur, o strategie clară este baza oricărei direcţii de acţiune şi trebuie să pornim de undeva, însă nimic nu 
se va putea face fără o susţinere financiară corespunzătoare, pentru care împreună cu colegii PDL din Parlament 
luptăm, reamintindu-Vă, Stimaţi Colegi, pe această cale, de iniţiativa noastră de a acorda Învăţământului şi 
Cercetării, 5% şi respectiv 1% din P.I.B., prin Constituţie. Doar aşa vom putea avea siguranţa că strategiile noastre nu 
mor undeva pe drum. Vă reamintesc aici de faptul că România ar putea beneficia pentru crearea de locuri de muncă 
în rândul tinerilor de 400 de milioane de euro prin Fondul Social European (Programul Garanţia pentru tineri). 
Acestuia însă nu i-a fost alocată suma necesară co-finanţării în Bugetul de Stat pe 2014.  

Cifrele prezentate succint în intervenţia mea de astăzi nu fac altceva decât să ne oblige să vedem distanţa 
dintre vorbe şi fapte, dintre „bunele intenţii” şi materializarea lor care aşteaptă, aşa cum aşteaptă şi medicii rezidenţi 
„bursa” mult promisă, aşa cum aşteaptă şi elevii microbuzele şi autobuzele atât de necesare pentru abandonarea ratei 
abandonului şcolar. 
 
  

Deputat  
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 
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APEL pentru salvarea 
Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” Bucureşti 

  
Adoptarea unei noi ordonanţe de urgenţă, care mutilează legea educaţiei naţionale în ajunul Crăciunului se 
circumscrie binecunoscutei proceduri de legiferare a Guvernului Ponta – acte normative cu dedicaţie care ascund, de 
cele mai multe ori, măsuri abuzive şi nocive pentru societatea românească. Cu toate acestea, nu putem rămâne 
indiferenţi, deşi suntem, pentru a nu ştiu câta oară, puşi în faţa faptului împlinit. 
Este vorba de OUG nr.117 adoptată pe data de 23 decembrie 2013, care a intrat în vigoare în penultima zi a anului 
trecut, prin care se aduc o serie de modificări Legii Educaţiei Naţionale şi care prevede, inclusiv, desfiinţarea unei 
instituţii simbol pentru pedagogia, educaţia şi cultura românească – Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” 
Bucureşti. 
Anul de înfiinţare – 1880; patrimoniu - cea mai mare colecţie de carte pedagogică din România; menire - sprijin 
necontenit acordat personalului din învăţământul preuniversitar, dar şi elevilor, studenţilor, cercetătorilor şi 
publicului larg; subordonare - numeroase de-a lungul timpului; anul desfiinţării - 2013. O instituţie cu existenţă 
prestigioasă care a avut un deznodământ tragic.  
De ce nu desfiinţăm şi Ministerul Educaţiei Naţionale? Prim-ministru îl poate reduce la o secţie în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului. Ce spuneţi de această idee? Nu ar fi demnă de un guvern iresponsabil care nu 
pune nici un preţ pe educaţia cetăţenilor care le-au acordat încrederea? Eu zic că da, dar noi, cetăţenii responsabili 
acestei ţări trebuie să punem capăt unor astfel de măsuri. Nu mai adaug faptul că, în ultimele luni, mai multe 
competenţe ale ministerelor au trecut la o structură care nu este minister - SGG! 
Fac un apel pentru salvarea Bibliotecii Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” Bucureşti către toţi cei care înţeleg şi 
cunosc însemnătatea acestei instituţii! 
Cea mai importantă bibliotecă pedagogică din România s-a dorit a fi desfiinţată într-o noapte. Motivul? Unul cel 
puţin hilar – lipsa unui sediu. Alocarea unui sediu are loc pe măsura instituţiei respective şi sper că suntem cu toţii de 
acord că vorbim de o importantă măsură. Biblioteca  Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” Bucureşti are dreptul la un 
sediu, iar noi suntem datori să sprijinim acest demers şi să procedăm la abrogarea oricăror articole dintr-un act 
normativ care distruge educaţia. 
 

Deputat  
Dănuţ Culeţu 

 

*** 
 

Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 – un nou episod „Dosarele X” 
 
 

Stimaţi colegi,  
 

Pentru perioada 2014 - 2020, România ar avea la dispoziţie aproximativ 39,887 miliarde de euro, fonduri europene, 
dintre care 21,8 miliarde de euro, fonduri structurale şi de coeziune. Deşi nu este o sumă deloc de neglijat, se pare că 
Guvernul, în speţă Ministerul Fondurilor Europene, tot nu reuşeşte să obţină nota de trecere pentru a putea utiliza 
aceste fonduri. Astfel, după ce a fost respins de Comisia Europeană în nenumărate rânduri, Acordul de Parteneriat, 
documentul pe baza căruia România ar trebui să absoarbă aceste fonduri nerambursabile, a rămas în continuare o 
ciornă fără viziune generală şi fără indicatori de rezultat.  
După ce autorităţile europene au sancţionat plagiatul după Recomandările Specifice de Ţară sau lipsa de viziune şi de 
orientare strategică spre rezultate, precum şi lipsa unor ţinte cuantificabile, Guvernul se prezintă acum cu o aşa-zisă 
formă finală a documentului, care nu numai că nu a fost dezbătut public cu toate entităţile interesate, dar nici măcar 
nu răspunde criticilor Comisiei Europene. 
Mai mult, avem iarăşi un document stufos din care jumătate este dedicată unei ample descrieri a situaţiei actuale şi 
doar 20 de pagini din 200 descriu în linii mari ce vrem să facem cu aceste fonduri europene. Suntem mai degrabă în 
faţa „Dosarului x”, întrucât avem în continuare exprimări de tipul „alocarea x%” şi „figura X”. 
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Nu există un obiectiv general sau indicatori de progres, însă este stabilit foarte clar cum se vor împărţi banii în USL, 
pentru că avem deja stabilite Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare. Aşadar, singura prioritate a 
premierului şi a ministrului Teodorovici este sifonarea banilor către baroniada locală a USL. Aşa se explică şi celebra 
replică „l-aţi uitat pe sport”, un ordin al baronilor locali către Victor Ponta transmis de acesta mai departe ministrului 
Teodorovici. Aceeaşi este explicaţia şi pentru problema arzătoare identificată în materie de infrastructură: „lipsa 
şoselelor de centură în majoritatea oraşelor mici şi satelor”! Aşadar, nu avem nevoie de autostrăzi, căi ferate, dar ne 
trebuie şosele de centură la sate!  
Stimaţi colegi, 
Comisia Europeană ne reproşa că avem priorităţi prea larg definite şi că nu avem o orientare spre rezultat. Să vedem 
însă cum a decis Guvernul Ponta să răspundă acestor critici.  
Rezultatele pe care şi le propun autorităţile noastre în ceea ce priveşte competitivitatea şi stimularea IMMurilor sunt:  
• dezvoltarea durabilă a economiei româneşti, reflectată în creşterea activităţii economice informale şi 
a ocupării forţei de muncă în toate regiunile mai puţin dezvoltate din România;  
• un procent mai mare de ocupare a forţei de muncă în sectoarele competitive din industrie şi în 
sectoarele de servicii cu valoare adăugată mai mare;  
• contribuţie mai mare la creştere şi ocuparea forţei de muncă din partea IMM� urilor;  
• dezvoltarea comerţului internaţional; 
• îmbunătăţirea sustenabilităţii mediului în sectorul afacerilor. 
Nici în ceea ce priveşte combaterea şomajului rezultatele pe care şi le propune Guvernul Ponta nu sunt clar detaliate 
sau cuantificate: activitate economică sporită şi un grad mai mare de ocupare a forţei de muncă, în special în regiunile 
mai puţin dezvoltate ale României şi în zonele rurale. 
În privinţa criticilor referitoare la structura instituţională, cea prin care, mai nou, domnul Dragnea se ocupă şi de 
agricultură, iar infrastructura de transport este împărţită politic între PSD şi PNL, noul Acord nu numai că nu reuşeşte 
să vină cu o explicaţie coerentă, dar nici măcar nu există o preocupare în acest sens. Există, în schimb, o preocupare 
pentru noi sisteme informatice, urmând a fi dezvoltate 3 noi astfel de sisteme, deşi avem deja 6! 
De asemenea, Masterplanul pentru transport, domeniul pentru care se vor aloca cele mai multe fonduri în perioada 
2014 - 2020, este în continuare nefinalizat, astfel că în Acord avem doar o descriere sumară a situaţiei actuale şi o 
propunere de a finanţa infrastructura urbană de pe reţeaua TEN-T, în loc de infrastructura rutieră! 
 
Stimaţi colegi,  
 
Ciorna stufoasă cu care Guvernul se prezintă în faţa Comisiei Europene face intens referire la modelul polonez, 
susţinând că a fost inspirat şi este similar. Similaritatea este însă inexistentă, atât timp cât în perioada 2007 - 2013 
Polonia a alocat 25% din fonduri direct către regiuni prin Programe Operaţionale specifice, iar pentru 2014-2020 
alocarea va fi de aproximativ 45%.   
De asemenea, în 2007 – 2013 Polonia a stabilit un program special pentru regiunea cel mai puţin dezvoltată a ţării 
pentru a reduce decalajele din interior, iar acum va avea un program special pentru regiunea care se apropie cel mai 
mult de media UE. În schimb, în ciuda similarităţii invocate de Guvern, propunerile domnului Teodorovici nu prevăd 
programe speciale pentru Moldova, Oltenia sau pentru Bucureşti-Ilfov.  
Dacă tot urmau modelul polonez, programele operaţionale ar fi trebuit să fie deja în consultare. Guvernul Poloniei a 
aprobat pe 8 ianuarie atât Acordul de Parteneriat, cât şi 6 din programele operaţionale. În timp ce în iulie 2013 
Polonia demara consultarea publică, ministrul Teodorovici abia la în noiembrie organiza focus-grupuri şi chestionare 
online. 
 
Stimaţi colegi,  
 
România riscă să repete aceleaşi greşeli ca pentru perioada 2007-2013: programe aprobate cu întârziere de către 
Bruxelles, potenţiali beneficiari care nu ştiu ce proiecte ar putea să pregătească, un sistem de implementare greoi şi 
ineficient.  
Superficialitatea şi întârzierea cu care Guvernul Ponta gestionează programarea 2014-2020 o să ducă România în 
situaţia în care nu va absorbi niciun euro în anul 2014 din viitorul buget. Guvernul mai are 2 luni la dispoziţie pentru 
a elabora un document care să arate clar cum are de gând România să utilizeze fondurile europene. Aşadar, în loc de 
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lamentări cu privire la suma mică alocată României, bani pe care oricum nu ştim pe ce să îi cheltuim, dar ştim cine îi 
va cheltui, PDL solicită premierului Ponta şi ministrului Teodorovici să lanseze consultări extinse cu toate forţele 
politice, cu mediul de afaceri şi cu societatea civilă, în urma cărora să avem un Acord care să răspundă interesul 
naţional şi priorităţilor de dezvoltare ale României.  
 
 

Deputat  
Alexandru Nazare  

 
 

*** 
 

 „Constituţia USL, nu e Constituţia românilor! E doar a USL” 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
De peste 5 ani există în societatea românească un relativ consens asupra necesităţii unei evaluări, a mai 

multor articole şi capitole din Legea fundamentală care ar trebui să facă obiectul unui proiect de revizuire. Toată 
lumea este de acord că trebuie făcute unele clarificări în privinţa raporturilor dintre unele instituţii, şi că sunt necesare 
şi unele completări, pentru că realităţile din viaţa economico-socială din România au suferit puternice modificări, mai 
ales după aderarea la Uniunea Europeană. 

Este evident faptul că iniţiativa USL de a revizui Constituţia nu a avut intenţia de a ameliora actualul text, ci 
a avut exclusiv mize politico-electorale. Mai mult, modul în care s-a realizat proiectul de revizuire, dominat de o 
profundă secretomanie, au dat senzaţia că, în afara liderilor USL, nimeni nu trebuie să cunoască noul text al 
Constituţiei.  

Stimaţi colegi. Proiectul de revizuire propus de către USL este un proiect croit după chipul şi asemănarea 
liderilor USL. Este un proiect făcut doar cu ochii la sondaje şi la potenţialul unui sau altuia de a ajunge preşedinte, 
premier sau ministru. Acest proiect nu are nimic de a face cu procedurile democratice de revizuire a cadrului 
democratic de funcţionare a unui stat modern. 

Întotdeauna când se demarează modificarea unei legi se porneşte de la premisa că noul text va fi mai bun, 
mai adaptat nevoilor societăţii. Societatea, prin reprezentanţii ei, societatea civilă, este chemată la masă, ascultată şi 
consultată! Din păcate, nu putem spune nici măcar în glumă că proiectul de revizuire al USL ar corespunde unei 
asemenea exigenţe. Chiar şi un student în anul I al unei facultăţi de drept, din simpla parcurgere a textului, ar putea 
singur constata că proiectul introduce mai multe texte neclare şi confuze, unele chiar extrem de periculoase pentru 
bazele statului de drept.  

Când spun confuzii, mă refer în primul rând la prevederile referitoare la separaţia puterilor în stat. Textul 
care, probabil, va fi supus spre aprobare românilor prin referendum, bulversează într-un mod inimaginabil locul şi 
rolul puterilor în stat. În opinia liderilor USL, Parlamentul ar trebui să se substituie justiţiei şi ar trebui să aibă 
competenţe specifice instanţelor de judecată. 

 Când vorbesc despre prevederi periculoase, mă refer la modificarea unor competenţe pe care le au în prezent 
unele instituţii, cum ar fi de pildă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Altfel spus, ceea ce nu au reuşit în „marţea 
neagră” a democraţiei, USL vrea să o facă prin textul legii fundamentale.  

Dacă ar fi să merg mai departe cu o analiză critică detaliată nu mi-ar ajunge tot timpul alocat acestei şedinţe. 
Nu pot însă să trec cu vederea faptul că, cei care s-au erijat în constituţionalişti, nu au făcut şi nu fac diferenţa între 
forţa democraţiei directe şi forţa democraţiei reprezentative. Aici este vorba despre nesocotirea totală a rezultatelor 
referendumului validat din toamna anului 2009, atunci când românii şi-au exprimat opţiunea pentru un Parlament 
redus numeric, la cel mult 300 de reprezentanţi. 

Ştim cu toţii că în orice democraţie, nimeni, dar absolut nimeni nu se poate împotrivi voinţei populare! Sunt 
ţări în Europa care au renunţat la aderarea la Uniunea Europeană, tocmai ca urmare a rezultatelor unui referendum. 
Actul constituţional european a picat în vara anului 2005, tot ca urmare a unor referendumuri în Franţa sau Olanda. 

USL a demonstrat, încă o dată, că nu dă doi bani pe votul şi încrederea românilor! Dispreţul pentru 
încrederea acordată de români se vede în calitatea politicilor şi în textul unei revizuiri făcute doar în scop electoral. 
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Am convingerea că, atunci când acest proiect va ajunge spre validarea poporului român, prin referendum, românii 
vor sancţiona derapajele USL fie prin absenteism, fie prin vot negativ. 

 
Deputat 

Ioan Bălan 
 

 
*** 

 
„ZERO locuri de muncă noi în Colegiul 4 – Mureş” 

 
 

În urmă cu mai bine de un an, azi-mâine doi, în cadrul campaniilor electorale desfăşurate atât cu prilejul 
alegerilor locale cât şi a celor parlamentare, candidaţii USL, în frunte cu actualul preşedinte al Consiliului Judeţean 
Mureş, Ciprian Dobre, precum şi primarii celor trei oraşe din Colegiul nr.4 Mureş, Târnăveni, Luduş, Iernut, 
promiteau că vor rezolva marea şi principala problemă cu care se confruntă toţi locuitorii zonei, locurile de muncă. 

 Că au gândit parteneriate strategice cu anumiţi investitori, că au visat construirea de Parcuri 
Industriale ori tehnologice sau întâlniri organizate cu mediul de afaceri din fiecare oraş, demnitarii USL au intrat 
acum direct în picaj de la înălţimea valurilor populistoide, căzând în derizoriu şi minciună.  

 Din ceea ce se chema marea strategie a parcurilor industriale, au rămas doar pietrele de temelie, 
desenate prin scriptologii pur teoretice, fantasmagorice şi sfinţirea acestora de către lideri care nu au nimic în comun 
cu viitorul, progresul şi dezvoltarea reală şi durabilă.  

Nu este îndeajuns domnilor uselişti să cuprindeţi aceste măreţe planuri pe o hârtie care, chinuită parcă şi ea, 
suportă aproape orice din partea dumneavoastră. 

 Oamenii acestei zone, cu potenţial ridicat de altfel, nu mai aşteaptă mesaje sau promisiuni 
transformate în minciuni, aşteaptă realul palpabil şi faptele concrete care să conducă la adevărata revitalizare şi 
renaştere economică, la salarii decente, la un nivel de trai care să le permită o bunăstare şi o viaţă liniştită familiilor 
lor.   

 În schimb, ei se simt trădaţi, minţiţi şi înşelaţi de către o guvernare centrală şi locală care le înlătură 
pe zi ce trece orice speranţă spre mai bine. 

 Oamenii acestor locuri trăiesc, din nefericire, din amintirea că au făcut la un moment dat parte, în 
istoria mai mult sau mai puţin recentă, dintr-o înfloritoare activitate economică. Au muncit în combinate, uzine sau 
fabrici mai mici, alţii au avut venituri îndestulătoare din cultivarea legumelor ori creşterea animalelor, totul 
prăbuşindu-se în mod constant şi sigur. Majoritatea spun că au fost interese meschine şi de grup, în devalizarea totală 
economică a unui sistem care trebuia obligatoriu să fie transformat de atunci în ceva benefic, având la bază noile 
principii democratice: liberate economică, egalitatea de şanse, economia de piaţă liberă, concurenţa loială. 

Astăzi, politicienii aflaţi la guvernare ce fac? Suprataxează şi împovărează fiscal bunurile şi activităţile 
economice, ucigând astfel sute de mii de firme, inspiră neîncredere totală în dezvoltarea de activităţi noi, stagnează în 
semnarea acordurilor necesare care să aducă noi infuzii de capital, prin accesarea de către firme a programelor de 
finanţare din fonduri nerambursabile. În concluzie, actualmente avem de a face cu o guvernare de tip „Încurcă Tot”, 
iar această guvernare trebuie să plece. 

În numele locuitorilor Colegiului nr.4 Mureş, pe care-l reprezint cu cinste în Parlamentul României,   fac un 
apel public destinat preşedintelui Consiliului judeţean Mureş, Ciprian Dobre, primarilor celor trei localităţi 
principale, Târnăveni, Luduş şi Iernut, să lase deoparte vociferarea deja penibilă sau scriptologia burtologică a 
strategiilor, şi să treacă la fapte concrete care să fie aducătoare de beneficii locuitorilor zonei, pentru că sprijinul care 
trebuie să-l ofere pentru înfiinţarea locurilor de muncă nu se discută, se execută. 

 
 

Deputat  
Florin Urcan 

 
 

*** 
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Mafia PSD-istă pune stăpânire pe sistemul energetic din România 

 
Ceea ce se întâmplă acum în alianţa USL şi planul de acaparare a puterii pus în acţiune de PSD, lovind în 

proprii aliaţi, ne duce cu gândul la scenariul unui film mafiot.  Asistăm la o scenă în care PNL-ul , încă membru al 
alianţei de guvernare, nu mai are niciun cuvânt de spus sau acces în aria de energie şi probabil nu mai rămane mult 
până nu va fi scos total din jocul politic. 

Companiile Transelectrica şi Transgaz au fost transferate miercuri, 12 februarie, prin Ordonanţă de urgenţă 
de la Ministerul Finanţelor Publice controlat de PNL, la Secretariatul General al Guvernului, condus de pesedistul Ion 
Moraru. Acţiunea s-a petrecut în stilul mafiot cu care PSD ne-a obişnuit, proiectul de ordonanţă a fost adoptat într-o 
secretomanie totală, nu a figurat nici pe agenda oficială a guvernului şi nici nu a fost anunţat odată cu alte decizii 
luate miercuri în şedinţă, miniştrii Daniel Chiţoiu (Finanţe) şi Andrei Gerea (Economie), propuşi de PNL spre 
înlocuire, nu au participat, ca să nu mai amintim că nu a existat nicio dezbatere prealabilă. 

Dacă argumentul  lui Ponta a fost acela că transferul este necesar pentru realizarea cablului submarin cu 
Turcia şi conexiunilor energetice cu Moldova, noi îl întrebăm de ce nu au trecut aceste companii în portofoliul 
ministerului marilor proiecte?!  Aşa poate mai explica şi existenţa  celor 26 de ministere pe care le are în prezent 
Guvernul USL. Ori aceasta nu este dovada clară a unei minciuni grosolane, la fel cum se întâmplă şi pretextul 
infringementului UE?! 

Actul normativ de trecere a acestor companii la Secretariatul General al Guvernului (SGG) s-a făcut cu 
încălcarea Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României, în sensul că i se acordă SGG 
puteri sporite şi e transformat din entitate fără personalitate juridică (conform art. 23) în acţionar din partea statului. 
Conform articolului 22 din acceaşi Lege, SGG face parte din aparatul de lucru al Guvernului şi are rolul de a asigura 
operaţiunile tehnice aferente actelor guvernamentale. El deserveşte doar Guvernului şi emite acte cu caracter 
individual. Nu poate emite mandate de AGA, cum va fi în cazul celor două companii. Aşadar, avem iarăşi de-a face 
cu un abuz, iar mandatele şi numirile date de SGG sunt nule de drept, ele fiind date de persoane fără calitate în acest 
caz.  

Abia acum iese la iveală planul pus la punct de către PSD de monopolizare a sectorului energetic. 
Acţiunea îşi are începuturile încă de anul trecut, când Guvernul a elaborat un proiect de lege conform căruia 

ministrului delegat pentru Energie, şef al Departamentului pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei, i se 
confereau atribuţii exclusive în ceea ce priveşte iniţierea şi avizarea proiectelor de acte normative din domeniul 
energetic, respectiv contrasemnarea celor adoptate, eliminându-se prevederea legală, atunci în vigoare, potrivit căreia 
proiectele şi legile respective trebuie supuse spre semnătură şi aprobare, respectiv contrasemnătură, şi ministrului 
Economiei. 

În tradecere liberă, PSD poate iniţia de unul singur, fără partenerii de guvernare de la PNL, acte normative de 
cea mai mare importanţă atât pentru economie, cât şi pentru bugetul de stat, cum ar fi privatizarea companiilor 
energetice de stat, subvenţiile acordate producătorilor de energie regenerabilă sau legislaţia privind tarifele la curent 
electric şi gaze naturale. 

Ca să nu mai spunem că însăşi constituirea acestui Departament pentru Energie condus de PSD-istul 
Constantin Niţă este ilegală, mai mult, aducerea celor mai valoroase companii din sectorul energetic în subordinea 
directă a lui Ponta înseamnă defapt că PSD a scurtcircuitat întreg Sistemul Energetic Naţional. 

Vedem un PNL neputincios însă noi, PDL nu putem rămâne indiferenţi la căpuşarea companiilor de stat, 
subminarea economiei şi încălcarea statului de drept şi vom face tot ne stă în putinţă pentru a stopa această grupare 
mafiotă.  

 
Deputat 

Lucian Nicolae Bode 
 

*** 
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Apel „în ceasul al doisprezecelea” pentru 

judecătoriile din oraşul Gurahonţ şi comuna Chişineu Criş 
  

Stimaţi colegi,vă rog şi pe această cale să facem  front comun pentru diminuarea impactului social negativ al 
desfiinţării judecătoriilor din oraşul Chişineu Criş şi comuna Gurahonţ din judeţul Arad. Ştim cu toţii ce înseamnă 
pentru locuitorii din aceste zone desfiinţarea judecătoriilor. Oameni în vârstă, care abia se pot deplasa până la 
Chişineu Criş sau Gurahonţ, pentru a-şi obţine drepturile în instanţă sau, pur şi simplu, pentru obţinerea unor hârtii, 
vor fi obligaţi să se deplaseze mai mult decât înainte,ceea ce înseamna timp pierdut şi bani cheltuiţi .  

Eu cred  că, indiferent de modul în care se vor rezolva disensiunile din sânul USL, parlamentarii Aradului, 
PSD şi PNL, fiind încă la guvernare, ar trebui să fie primii care să se implice în soluţionarea problemelor celor de 
către care au fost votaţi. 

Indiferent dacă USL merge mai departe, deputaţii şi senatorii arădeni trebuie să strângă rândurile, să fim cu 
toţii o echipă a Aradului. Proiectul privind desfiinţarea judecătoriilor prevede clar că există posibilitatea înfiinţării 
unor  sedii secundare. În opinia mea, dacă, din motive asupra cărora nu mai insist, nu au fost salvate cele două 
instanţe arădene, înfiinţarea acestor sedii este perfect fezabilă. Trebuie doar să punem umărul, să ne susţinem cauza, 
în Parlamentul României. Mai exact, nu cauza noastră, ci a arădenilor, care, aşa cum spuneam, sunt puşi pe drumuri. 
Măcar acum, în ceasul al doisprezecelea, să nu mai ţinem cont de culoarea politică, ci de cei care ne-au ales ca să le 
apărăm interesele. Pentru că arădenii nu trebuie să sufere de pe urma unor decizii luate la Bucureşti, indiferent de 
partidul politic care  este la putere. 

 
Deputat 

Pistru Popa Eusebiu Manea 
 

 
*** 

 
Strategia Ministerului Muncii în domeniul protecţiei copiilor 

 
Stimaţi colegi, 
Sfârşitul anului trecut a marcat terminarea perioadei de implementare a Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului 2008 - 2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia, aprobate prin 
HG nr.860/2008. 
Reforma din domeniul protecţiei drepturilor copilului a fost unul dintre cele mai importante demersuri asumate de 
autorităţile române, atât la nivel central cât şi la nivel local, rezultatele acesteia fiind vizibile şi substanţiale de-a 
lungul timpului.  
Problemele sociale care afectează copiii şi politicile sociale dedicate acestui domeniu au fost constant în prim-planul 
atenţiei tuturor actorilor instituţionali, la aceasta contribuind atât implementarea unor reforme importante în acest 
sector după anul 1997 (reformarea cadrului normativ în domeniu, descentralizarea activităţilor de protecţie a 
copilului, restructurarea şi diversificarea instituţiilor de ocrotire a copilului, dezvoltarea de alternative de tip familial 
la ocrotirea de tip rezidenţial şi creşterea accentului pe politicile de prevenire a părăsirii), dezvoltarea sectorului 
nonguvernamental din domeniu, dar şi atenţia organizaţiilor internaţionale. 
În România, legislaţia în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului consfinţeşte responsabilitatea 
primordială ce revine familiei în creşterea şi îngrijirea copilului, recunoscut fiind faptul că dezvoltarea acestuia poate 
fi deplină numai într-un mediu familial.  
Familia are incontestabil  o importanță majoră din punct de vedere economic și social însă cel mai important rol al ei 
rămâne cel educativ deoarece în centrul ei se plasează mereu copilul. Familia este cea care formează, modelează și 
șlefuiește caracterul și personalitatea copilului oferindu-i prin relaționare modele și repere care vor marca evoluția sa 
ulterioară în societate. 
 Unul dintre principalele obiective în domeniul protecţiei copilului a fost acela de a preveni separarea copilului de 
mediul său familial şi reducerea numărului de copii aflaţi în instituţii, prin identificarea unor alternative de protecţie 
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de tip familial. Ca o consecinţă directă, rata copiilor aflaţi în instituţii rezidenţiale a scăzut de la un maxim de 1165 la 
100.000 copii în anul 2000 la 615 la 100.000 copii în 2008, respectiv la 600 în 2011.  
Procesul de dezinstituţionalizare a copiilor a continuat inclusiv în perioada 2008-2013, constatându-se o scădere 
constantă a numărului de copii aflaţi în instituţii, remarcându-se în acelaşi timp o scădere a numărului de copii aflaţi 
în plasament la asistenţi maternali, precum şi a numărului de asistenţi maternali profesionişti (cu aproape 3.000 mai 
puţini din decembrie 2007 până în iunie 2013). În ceea ce priveşte categoria copiilor aflaţi în instituţiile de tip 
rezidenţial, aceştia au vârste de peste 10 ani şi o durată mare de separare de familie, pentru aceştia fiind necesare 
programe de pregătire pentru viaţa independentă, concomitent cu stimularea menţinerii relaţiilor personale cu 
membrii familiei naturale sau extinse, în vederea pregătirii acestora pentru momentul în care vor părăsi sistemul de 
protecţie specială. – lucru demonstrat statistic. 
Stimaţi colegi,  
Consider că, în privinţa protecţiei copilui, trebuie să ne concentrăm pe ”descurajarea abandonului” pentru că aici 
vorbim de politici de planificare familială care au impact nu doar asupra sistemului de instituționalizare a copiilor, ci 
asupra societății în ansamblu. Pe lângă campaniile de informare și accesul la mijloacele de contracepție, în special în 
mediul rural și în comunitățile izolate, avem de nevoie de un mix de politici adresate claselor urbane, cu venituri 
medii și mari: deduceri fiscale, facilități pentru sisteme private de îngrijire a copiilor. Introducerea în 2003 a 
indemnizației pentru creșterea copilului a reușit să apropie numărul de copii născuţi de femeile salariate de cel al 
femeilor nesalariate, deși în continuare acestea aduc pe lume mai mulți copii în fiecare an. Iar aceștia sunt copiii cu 
cel mai mare risc de abandon sau poate și mai rău, ajung să fie crescuți fără acces la o alimentație corectă, la servicii 
de sănătate sau îngrijire și, în prea multe cazuri, să fie exploatați de către părinții fără surse de venit. 
Stimaţi colegi, 
Aştept să văd noua strategie a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în domeniul 
protecţiei copiilor, mai ales în ceea ce priveşte copiii din zonele sărace, inclusiv din zonele urbane cu sărăcie extremă 
şi sper ca măcar pentru aceştia să nu se facă referire numai la cei din zonele rurale ci şi, aşa cum am menţionat mai 
sus, la cei din zonele urbane unde statistic s-a arătat că există sărăcie, că există copii ce au nevoie de o protecţie 
socială adecvată. 
Vă mulţumesc! 
 

 
Deputat  

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

România blocată din cauza luptei pentru „ciolan” în USL 
 
 
Stimaţi colegi, 
Suntem deja în a 22-a lună de guvernare USL şi România este blocată. Cearta continuă dintre PSD şi PNL, lupta 
pentru ciolan şi guvernarea din inerţie sunt mărcile acţiunii USL în toată această perioadă în care România a stat pe 
loc, ratând şansa înscrierii pe un trend de creştere economică sustenabilă de 4-5% pe an. Actuala criză din USL nu 
este decât vârful aisbergului şi voi demonstra în cele ce urmează de ce actuala guvernare trebuie schimbată din 
temelii, cel puţin în ceea ce priveşte structura ultrabirocratizată a cabinetului. 
Ce se întâmplă acum în USL este cântecul de lebădă al unei struţo-cămile politice toxice pentru România. USL s-a 
format doar pentru ca PSD, PNL, PC şi UNPR să ajungă la ciolan, iar acum asistăm la dezintegrarea USL pentru că 
acest ciolan nu le mai ajunge. Reconfigurarea USL în noul USD (PSD+PC+UNPR) şi un PNL tot mai izolat este şi în 
acest sens doar o reîmpărţire a prăzii. Nu am văzut în aceste zile dispute în jurul unor idei, politici publice sau 
principii, am văzut doar luptă oarbă pentru mai multă putere, mai multe funcţii politice, mai multe privilegii 
Spuneam acum ceva timp că guvernarea USL este o pacoste pentru România şi pentru că PSD şi PNL au început de 
mult un război rece de distrugere reciprocă. În momentul în care PSD şi sateliţii săi au reuşit deja prin traseism politic 
să îşi creeze o majoritate parlamentară fără PNL, este clar că USL mai există doar pe hârtie. Înfiinţarea USD, o 
construcţie care nu este doar pentru europarlamentare, cum afirma ieri chiar premierul Ponta, reprezintă ceea ce în 
business se numeşte „încercare de preluare ostilă a unei alte entităţi”. PSD încearcă prin această mişcare să preia ostil 
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tot capitalul de imagine al USL, inclusiv prin recursul la simboluri (sigla USL se confundă în mare parte cu cea a 
USD, 3 din cei 4 lideri USL sunt şi lideri USD, Oprescu girează USD la fel cum pe vremuri gira usl), în timp ce PNL 
este pus în faţa faptului împlinit, rămânând de facto izolat pe scena politică. 
Stimaţi colegi, 
Din păcate războiul pe ciolan între PSD şi PNL se răsfrânge asupra cetăţenilor, care au o cu totul altă agendă, uitată 
de guvernanţi. Sub guvernarea USL avem 71 de mii de noi şomeri, de la 1 aprilie ne aşteaptă scumpirea în lanţ a 
tuturor preţurilor după introducerea accizei de 7 eurocenţi la combustibil, în luna ianuarie nu s-a decontat niciun leu 
fonduri europene iar Guvernul a introdus 35 de noi taxe şi biruri. Aceasta este agenda reală a populaţiei şi nu luptele 
pentru ciolan între PSD şi PNL. 
Această luptă oarbă pentru putere a creat deja un talmeş-balmeş în actualul Guvern. Miniştrii Chiţoiu, Gerea, 
Nicolăescu şi-au pierdut spriijinul politic pentru ministerele Finanţelor, Economiei şi Sănătăţii dar Ponta încă nu le-a 
semnat demisiile şi ei conduc în continuare ministerele. În acelaşi timp Ponta ne spune cum Johannis ar putea fi 
ministru de Interne dar în acelaşi timp va coordona ministerele economice. Gândiţi-vă la nişte situaţii practice. Ca 
vicepremier pe domeniile economice, ministrul de Interne Johannis ar putea cenzura politicile prezentate de Finanţe 
în faţa FMI, în acelaşi timp, în cazul unei situaţii de urgenţă ca cea din Apuseni, vicepremierul Johannis s-ar 
subordona unui alt vicepremier, recte Gabriel Oprea. Este un teatru al absurdului pus în scenă de o guvernare USL tot 
mai depăşită de situaţie şi tot mai îndepărtată de agenda reală a cetăţeanului. 
Singurul lucru bun pe care îl poate aduce această renegociere în Guvern ar fi restructurarea din temelii a formulei 
Cabinetului. Este inadmisibil ca în România, un stat care are încă nevoie de raţionalizarea cheltuielilor publice, să 
aibă 27 de miniştri în Guvern. Este o sfidare la adresa bunului simţ şi PDL va solicita în permanenţă revenirea la un 
Cabinet mai suplu, cu 16-17 miniştri. România nu are nevoie şi nu îşi permite să aibă 10 miniştri de umplutură, aşa 
cum este cazul acum. 

 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
USL, o nouă ţintă: executarea economiei României printr-un concurs de măsuri politicianiste, de loterie 

economică, cu dedicaţie pur electorală 
 
Stimaţi colegi, 
 
USL pare a spune: Statul de Drept a fost lovit destul! A venit randul Economiei. Un adevarat concurs de propuneri de 
masuri politicianiste, de loterie economica, cu dedicatie pur electorala. S-a început cu Electorata, un Caritas pentru 
noile alegeri, o continuare a minciunii ‘creditului cu buletinul’. Se continuă acum cu introducerea unui impozit 
progresiv. Am sustinut si susţin diminuarea cotei unice la 12%. 
DE CE IMPOZITUL PROGRESIV ESTE  O LOVITURĂ DATĂ ECONOMIEI ROMÂNIEI? 10 motive: 
1. Nu a fost realizat un studiu de impact pentru a se cuantifica exact avantajele, dar şi consecinţele asupra 
bugetului de stat, nici asupra puterii de cumpărare a populaţiei. Nu s-a luat în calcul alternativa diminuării cotei unice 
la 10% sau la 12% şi nici nu a fost efectuat vreun studiu de impact. 
2. Nivelul colectării din impozitul pe venituri şi salarii scade puternic. Veniturile din impozitul pe salarii şi 
venit au crescut imediat după introducerea cotei unice: de la circa 2% din PIB în anul 2005, când a fost introdusă cota 
unică, la 2,9% în anul 2006 şi la 3,7% în anul 2007, respectiv 2012. 
3. Sistemul de colectare devine mai greoi, iar costurile de administrare se majorează. 
4. Munca la negru este încurajată. Angajaţii vor fi tentaţi să accepte plata legală a unui venit salarial redus pentru 
a avea un impozit mai mic, iar restul salariului va proveni din economia ascunsă. Prin urmare, evaziunea fiscală 
creşte. 
5. Actualul echilibru economic este substituit cu unul inferior, ineficient, care va genera per ansamblu o 
pierdere de bunăstare la nivelul întregii populaţii şi va împinge economia României pe un palier de creştere viitoare 
mai lentă. 
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6. Se creează un fals sentiment de echitate socială. Chiar şi astăzi, cel care are un venit mai mare plăteşte mai 
mult sub formă de impozite decât cel care are un venit mai mic. 
7. Ieşirea din sistemul cotei unice în blocul central şi est european ar crea un dezavantaj competitiv semnificativ, 
greşeală pe care România ar trebui să o evite. Vecinii noştri aplică cote mai mici ale impozitului pe venit decât 
România: Bulgaria (10%), Macedonia (10%), Belarus (12%), Rusia (13%), Lituania (15%), Serbia (15%) şi ale 
impozitului pe profit: Muntenegru (9%), Albania (10%), Bosnia şi Herţegovina (10%), Bulgaria (10%), Macedonia 
(10%), Cipru (12,5%), Georgia (15%), Letonia (15%), Lituania (15%), Serbia (15%). 
8. Riscăm pierderea investiţiilor străine ca urmare a modificărilor succesive, iresponsabile, a îngreunării 
exagerate a sistemului fiscal şi a contextului internaţional volatil de la momentul actual. Riscăm, totodată, ca noile 
investiţii străine directe care se orientează spre România să se concentreze în domeniile cu salarii foarte mici, şi nu pe 
cele bazate pe tehnologie înaltă cu valoare adăugată ridicată. România riscă să rămână captivă industriilor intensive 
în forţă de muncă foarte ieftină şi slab pregătită. 
9. Birocraţia excesivă din România, suplimentată de noi proceduri administrative o dată cu introducerea celor 3 
trepte de impozitare, nu face oportună introducerea impozitului progresiv în acest moment. 
10. Economia reală este puternic marcată de impredictibilitate în legislaţia fiscală şi de creşterea poverii 
fiscale. Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală au suferit 128 de modificări de la intrarea în vigoare în anul 2004. 
USL este lider în topul guvernelor care au adus cele mai multe schimbări legislaţiei fiscale, adică 37, stabilind un nou 
record negativ de impredictibilitate. Legislaţia fiscală a suferit, în medie, câte două modificări pe lună sub guvernarea 
USL, fără consultare publică şi fără să respecte legea responsabilităţii fiscale. În plus, 35 de taxe noi şi impozite 
majorate au fost introduse de USL de când este la guvernare până în prezent şi sunt plătite de români. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

Regresul pieţei construcţiilor  în România 
       
Stimaţi colegi, 
 
Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 0,6% ca serie brută în 2013 (comparativ cu anul anterior), iar 
deprecierea reală - ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de factorul sezonier - a fost de 1,6%, potrivit 
datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). În acelaşi timp, fluctuaţiile remarcate în ultima lună a anului trecut au 
contribuit la o depreciere a potenţialului real de recuperare a pieţei.  
 
În consecinţă, se poate remarca că, în România, sectorul construcţiilor nu s-a redresat după şocul crizei economice, 
firmele specializate în domeniu confruntându-se cu diverse probleme legate, cu precădere, de lipsa comenzilor. 
 
Partidul Democrat Liberal acordă o importanţă specială competitivităţii sectorului construcţiilor întrucât consideră că 
acest sector reprezintă o sursă importantă de creare de noi locuri de muncă şi de creştere economică.  
  
Astfel, Partidul Democrat Liberal vine în întâmpinarea nevoilor din acest domeniu cu măsuri concrete pentru a 
încerca să asigure o dezvoltare sănătoasă şi durabilă pe care le-a supus într-o dezbatere publică vineri, 14.02.2014, 
respectiv:  
 
1. Măsuri fiscale pentru încurajarea industriei construcţiilor întrucât guvernarea USL a introdus 35 de taxe noi şi 
impozite, iar legislaţia fiscală este într-o continuă schimbare. Principalele propuneri ale Guvernului Alternativă al 
PDL vizează: 
 - reducerea TVA de la 24% la 9% pentru toate vânzările de imobile noi, indiferent de mărimea şi preţul 
acestora sau de numărul de locuinţe deţinute; 
 - aplicarea taxării inverse la toate livrările de terenuri şi construcţii şi rambursarea TVA-ului cu controlul 
ulterior pentru dezvoltatorii imobiliari; 
 - reformarea impozitului pe clădiri; 
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 - creşterea accesului la creditare pentru companiile din construcţii şi dezvoltarea unor programe specifice în 
acest sens. 
2. Măsuri privind simplificarea procedurilor de avizare a proiectelor de construcţii întrucât România este una din 
ţările în care un permis de construcţie se obţine foarte greu.  În această privinţă, principalele propuneri privesc: 
 - diminuarea procedurilor birocratice pentru obţinerea unui permis de construcţie; 
 - modificarea termenelor de acordare a avizelor; 
 - reducerea numărului formularelor şi adecvarea conţinutului acestora privind lucrările de construcţie; 
 - simplificarea conţinutului documentaţiei tehnice; 
 - realizarea unei platforme online care să conţină toate informaţiile legate de documentele ce trebuie depuse 
pentru obţinerea tuturor autorizaţiilor. 
3. Măsuri privind  dezvoltarea parteneriatelor public-private prin: 
 - crearea unui cadru legislativ adaptat specificului parteneriatului public-privat; 
 - dezvoltarea capacităţii instituţionale; 
 - crearea unui portofoliu de proiecte atractiv pentru partenerii privaţi. 
4. Măsuri privind  combaterea muncii la negru în industria construcţiilor ce vizează: 
 - reducerea contribuţiilor sociale cu 5 puncte procentuale; 
 - plafonarea bazei de calcul a tuturor contribuţiilor la 3 salarii medii pe economie; 
 - scăderea din baza de calcul a contribuţiilor sociale a deducerii personale; 
 - îmbunătăţirea măsurilor de stimulare a angajatorilor în vederea creării de noi locuri de muncă; 
 - creşterea realizării de plăţi electronice pentru sume mai mari de 1000 euro; 
 - creşterea utilizării contractelor individuale de muncă pe durată determinată sau a contractelor de munca 
temporare pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter sezonier. 
5. Măsuri privind susţinerea învăţământului secundar de specialitate ce privesc în primul rând crearea campusului de 
meserii şi calificări pentru conectarea ofertei de muncă la cererea mediului de afaceri. 
Stimaţi colegi, 
Consider că actuala guvernare trebuie să acorde o importanţă aparte sectorului construcţiilor întrucât este necesară o 
creştere a locurilor de muncă, este necesară o creştere a competitivităţii în domeniu, este necesară o altă fiscalitate, 
este necesar ca tânăra generaţie să se orienteze educaţional şi, apoi, profesional spre învăţarea unei meserii ce să 
concorde cu cererea mediului de afaceri. 

   
                          

Deputat  
Ştefan - Bucur Stoica 

 
*** 

 
În Negreşti Oaş banii se cheltuie iresponsabil 

 
Stimaţi colegi, 
Bilanţul cheltuielilor primăriei din Negreşti Oaş în 2013: 12 miliarde de lei pentru drumuri impracticabile şi 5 
miliarde de lei pentru petreceri politizate, în timp ce nivelul de trai al sătmăreanului este cu mult sub media 
naţională. În Negreşti Oaş banii se cheltuie iresponsabil. Primăria Negreşti Oaş a cheltuit 12 mld. lei pentru străzi şi 
pietruire în anul 2013, dar acum se strânge noroiul de pe ele. Sunt impracticabile; este vorba, de pildă, de strada 
Tudor Vladimirescu, strada Borcutului, Livezilor, Lăcramioarelor ş.a.m.d. Lucrările sunt proaste şi primăria Negreşti 
Oaş trebuie să răspundă pentru ele. 
Banii alocaţi pentru plombarea străzilor în anul 2013 se ridică la aprox. 3 miliarde lei. În realitate, lucrarea pe strada 
Luna s-a făcut cu piatră concasată (piatră spartă), ceea ce nu înseamnă altceva decât că fondurile au fost cheltuite 
nejustificat. Nu s-a plombat corect, ci cu piatră spartă. Cheltuielile primăriei din Negreşti Oaş pentru mese festive şi 
chiolhanuri politizate depăşesc suma de 5 miliarde lei în anul 2013. 
Până şi gunoiul menajer din capitala Ţării Oaşului e mai scump decât în capitala ţării. La noi în Negreşti costă ca 
nicăieri. Cheltuielile pentru salubrizarea menajeră sunt cele mai scumpe din regiune: 180 lei pe familie. 
Salariul mediu net al unui sătmărean este cu 344 lei pe lună mai mic decât media naţională. A primit în mână doar 
1.271 lei în luna octombrie 2013, cu peste o cincime (21,3%) mai puţin decât media naţională. Pensia medie este cu 
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119 lei mai mică decât media naţională. Un pensionar sătmărean beneficiază de o pensie de numai 693 lei, cu 15% 
mai mică decât media naţională în al treilea trimestru din anul 2013.  Gravă este şi situaţia firmelor: 460 de firme au 
intrat în insolvenţă în anul 2013, cu o cincime (20,4%) mai mult decât în anul 2012. În plus, cifra de afaceri a 
industriei locale este în cădere. Cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 1,4% în primele 10 luni din anul 2013, deşi 
evoluţia la nivel naţional a fost pozitivă. 
Stimaţi colegi, 
USL trebuie să-şi asume responsabilitatea înşelării aşteptărilor sătmărenilor. Din 3 USL-işti trimişi cu votul 
sătmărenilor în Parlamentul României, azi mai e doar un USL-ist. Un USL-ist tare moale. Nici nu-l auzi vorbind în 
parlament. 
 Vă mulţumesc. 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
 

*** 
 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Dan Coman Şova, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine  
De către: deputat Alexandru Nazare  
Obiectul interpelării: Stadiul contractelor pentru realizarea în concesiune a autostrăzilor Comarnic-Braşov, 
Craiova-Piteşti şi a Centurii Sud al Capitalei 
 

 
Stimate domnule Ministru, 

 
Pe 19 decembrie 2013 aţi anunţat finalizarea procedurii de atribuire pentru realizarea în concesiune a autostrăzii 
Comarnic – Braşov, „proiect de maximă prioritate pentru Guvern”, după cum este denumit, de altfel, şi în cea mai 
recentă Scrisoare de Intenţie către Fondul Monetar Internaţional. 
Pe de altă parte, aţi afirmat, în mai multe rânduri, că tot în cursul anului 2013 ar fi urmat să fie semnate contractele 
pentru realizarea în concesiune a autostrăzii Craiova-Piteşti (până la sfârşitul lunii decembrie) şi a Centurii Sud a 
Capitalei la profil de autostradă (noiembrie 2013), fapt ce nu a avut loc nici până la această dată. 
Date fiind cele menţionate anterior, vă rog a-mi preciza: 
‐ Care este nivelul estimat al plăţilor de disponibilitate pe fiecare an pentru realizarea în concesiune a 
autostrăzii Comarnic – Braşov? 
‐ Care este stadiul discuţiilor cu Eurostat în ceea ce priveşte încadrarea proiectului Comarnic – Braşov ”on/off 
budget”?  
‐ Care este stadiul atribuirii contractelor pentru realizarea în concesiune a autostrăzii Craiova-Piteşti şi a 
Centurii Sud a Capitalei la profil de autostradă? 
‐ Care sunt motivele care au dus la neîncadrarea în termenul pe care vi l-aţi asumat iniţial pentru atribuirea 
acestor două contracte şi când estimaţi că vor fi acestea semnate? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 3 - 2014 săptămâna  17 – 21 februarie 
2014   

 

103

 
Adresată: doamnei Ramona Nicole Mănescu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Alexandru Nazare  
Obiectul interpelării: Stadiul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative  
 
Stimată doamnă Ministru, 

 
În 2012 Ministerul Transporturilor a contractat două proiecte de asistenţă tehnică: “Suport pentru punerea în aplicare 
a unei strategii generale în sectorul de transport şi infrastructură” şi “Îmbunătăţirea capacităţii Ministerului 
Transporturilor pentru managementul proiectelor de parteneriat public-privat”. Proiectele, în valoare de 16 milioane 
de lei, respectiv 4,5 milioane lei, beneficiază de asistenţa Băncii Mondiale şi sunt finanţate prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European.  
De asemenea, în aceeaşi perioadă, se afla în evaluare la Autoritatea de Management PO DCA cererea de finanţare 
pentru proiectul de asistenţă tehnică „Sprijin pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru 
îmbunătăţirea gestionării sectorului de transport feroviar”. 
Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 
‐ Care este stadiul implementării proiectelor finanţate prin PO DCA? 
‐ Care sunt rezultatele înregistrate în cadrul acestora până la acest moment? 
‐ Au mai existat şi alte cereri de finanţare pentru proiecte de asistenţă tehnică depuse de instituţia pe care o 
aveţi în coordonare? Care sunt acestea şi care este stadiul aprobării lor? 
‐ Care este gradul de contractare şi rata de absorbţie pentru axa de asistenţă tehnică din cadrul POS-T? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie , ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat  Roberta Alma - Anastase 
Obiectul interpelării: Nealocarea sumelor pentru decontarea transportului elevilor şi profesorilor navetişti 

 
Stimate domnule Ministru, 

 
În ultima perioadă au fost semnalate numeroase situaţii în care administraţiile publice locale, aflate atât pe 

raza judeţului Prahova cât şi la nivel naţional, se află în incapacitate de a deconta cheltuielile pentru transportul 
elevilor şi a profesorilor navetişti. Motivul principal invocat de acestea face referire la prevederile Legii bugetului de 
stat. 

Conform prevederilor art. 105, alin.(2) literele e şi f din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011 cu 
modificările şi completările ulterioare “finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de 
cheltuieli: cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); cheltuieli pentru naveta 
cadrelor didactice, conform legii”.   

Totodată, potrivit Instructiunilor privind decontarea navetei cadrelor didactice, publicate în Partea I a 
Monitorului Oficial nr.123 din 17.02.2011, cadrelor didactice care nu dispun de locuinţă şi cărora nu li se pot oferi o 
locuinţă corespunzătoare în localitatea în care acestea îşi desfăşoară activitatea li se oferă posibilitatea decontării 
costului aferent abonamentului lunar pe mijloacele de transport în comun sau achitarea contravalorii a 7,5 l de 
benzină Premium la 100 km parcurşi, în cazul în care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personală. 

Acelaşi drept îl au şi elevii, drept menţionat şi de OG nr.29 /2013 ce prevede decontarea abonamentelor de 
transport în limita a 26 de lei abonament/lună pe o distanţă de 3 km şi suplimentarea acestei sume cu 2 lei pentru 
fiecare kilometru în plus în situaţiile în care distanţa parcursă este mai mare până la limita maximă de 50 de km. 
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Decontarea transportului pentru elevii şi profesorii navetişti este foarte importantă având în vedere rata 
alarmantă a creşterii abandonului şcolar în cazul elevilor proveniţi din familii cu situaţii financiare limitate şi în 
contextul în care învăţământul se confruntă cu o lipsă acută de cadre didactice.  

Efectul pe termen mediu şi lung al acestei situaţii se va concretiza printr-o scădere a fondurilor alocate 
unităţilor de învăţământ a căror finanţare de bază se face pe baza unei formule de calcul aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului care ia în considerare costul standard per elev/preşcolar, 
numărul de elevi/preşcolari din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de corecţie dependenţi de densitatea de 
elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba de predare şi alţi factori (art. 104 alin. (4) din Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1 din 2011 cu modificările şi completările ulterioare). 

În aceste condiţii, care sunt măsurile întreprinse la nivelul ministerului condus de dumneavoastră pentru 
remedierea acestor probleme? 
Solicit răspuns  scris şi oral. 

 
*** 

 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: deputat Claudia Boghievici  
Obiectul interpelării: Situaţie strategie în domeniul protecţiei copilului 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
Reforma din domeniul protecţiei drepturilor copilului a fost unul dintre cele mai importante demersuri asumate de 
autorităţile române, atât la nivel central cât şi la nivel local, rezultatele acesteia fiind vizibile şi substanţiale de-a 
lungul timpului.  
Din câte cunosc, sfârşitul anului trecut a marcat terminarea perioadei de implementare a Strategiei Naţionale în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 - 2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea 
acesteia, aprobate prin HG nr.860/2008. 
Vă rog să-mi comunicaţi care este noua strategie a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice în domeniul protecţiei copiilor, mai ales în ceea ce priveşte copiii din zonele sărace, inclusiv din zonele 
urbane cu sărăcie extremă. 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
 

 Întrebări 
 

Adresată doamnei Ramona Nicole Mănescu, ministrul Transporturilor 

1. Centrul intermodal regional de transport marfă Timişoara 

 
Stimată doamnă ministru, 

 
După cum cunoaşteţi, Centrele Intermodale de Transport sunt prevăzute în Programul Operaţional Sectorial 

“Transport”, Axa prioritara 3 – “Monitorizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a 
sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor”  

 
Ministerul Transporturilor, în Strategia de Transport Intermodal din România – document de bază pentru 

obţinerea finanţărilor pe acest segment – afirmă că printre zonele cheie identificate pe baza analizei rutelor şi a 
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fluxurilor de tranzit pentru construirea sau modernizarea a cel puţin unui terminal intermodal, pe termen scurt se 
numără Timişoara. 

Despre centrul intermodal regional de transport marfă Timişoara - se vorbeşte de mult în Banat, iar 
documentaţia a fost transmisă spre Bucureşti din 2011. La ora actuală, însă, au apărut şi alţi competitori pentru 
finanţarea imediată, astfel că Timişul riscă să fugă singur şi să ajungă al doilea sau chiar al treilea. Luând în 
considerare atât importanţa locală, cât şi cea naţională a acestei investiţii, vă rog, doamnă ministru, să-mi precizaţi 
următoarele : 
1. Care este stadiul în care se află proiectul centrului intermodal regional de transport marfă Timişoara şi dacă acest 
proiect este prevăzut a fi finanţat din fonduri europene  ? 
2. Care din proiectele din ţară referitoare la centre intermodale regionale sunt într-un stadiu mai avansat decât cel din 
judeţul Timiş : Iaşi, Suceava, Constanţa sau Braşov ? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Alin Florin Popoviciu 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Dificultăţi financiare importante ale primăriilor din judeţul Suceava 
  

Domnule Viceprim-ministru, 
 La nivelul judeţului Suceava, aproximativ 80 de primării reclamă dificultăţi financiare deosebite, care nu le 
permit cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi, în unele cazuri, nici măcar finanţarea cheltuielilor 
curente ale localităţilor. Primarii localităţilor reclamă ca principală cauză pentru această situaţie, distribuţia 
defectuoasă a fondurilor publice la nivelul judeţului. În aceste condiţii, vă rog să precizaţi, domnule Viceprim-
ministru, dacă aveţi cunoştinţă despre dificultăţile cu care se confruntă administraţiile publice din judeţul Suceava şi 
cum intenţionaţi să le sprijiniţi pentru a nu se ajunge în situaţia nedorită de incapacitate de plată sau de sistare a unor 
proiecte europene demarate, dar nefinalizate. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 

 
Deputat 

Ioan Bălan 
 

*** 
 
Adresată domnului Robert-Marius Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Judecătoriile din Oraşul Chişineu Criş şi  Comuna Gurahonţ 
 

Domnule Ministru,  
Ştim cu toţii ce înseamnă pentru locuitorii din oraşul Chişineu Criş şi  comuna Gurahonţ din judeţul Arad,  

desfiinţarea judecătoriilor. Oameni în vârstă, care abia se puteau deplasa până la Chişineu Criş sau Gurahonţ, pentru 
a-şi obţine drepturile în instanţă sau, pur şi simplu, pentru obţinerea unor hârtii, vor fi obligaţi să se deplaseze mai 
mult decât înainte, ceea ce înseamna timp pierdut si bani cheltuiţi .  

Vă rog să îmi precizaţi dacă în oraşul Chişineu Criş şi  comuna Gurahonţ, judecătoriile pe care le desfiinţaţi 
vor fi folosite ca sedii secundare conform art. 6 alin.  (2), din proiectul aflat în dezbatere publică pe site-ul 
Ministerului Justiţiei.  

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
 Eusebiu-Manea Pistru-Popa 
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*** 
 

Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Evidenţa fondului funciar 
 

 
Stimate domnule ministru, 
În şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor din data de 18 februarie 2013 a fost adoptată, în urma reexaminării, 

Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

Având în vedere prevederile acestei legi şi dată fiind trecerea Agenţiei Domeniilor Statului în subordinea 
Guvernului, vă rog, domnule ministru, să ne puneţi la dispoziţie evidenţa, pe judeţe, la data de 31 decembrie 2013, a 
fondului funciar din domeniul public şi privat al statului administrat de Agenţia Domeniilor Statului. 

De asemenea, vă rugăm să ne prezentaţi lista datornicilor privind plata redevenţei şi a arendei pentru 
contractele de concesiune şi arendă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului. 
Solicit răspuns scris şi oral.  
 

Deputat 
Tinel Gheorghe 

 

*** 
 

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

Situația contractului încheiat privind evacuarea sterilului surpat pe DN10 - zona Siriu din județul Buzău 
 

Domnule Ministru, 
 
În luna noiembrie a anului 2013 CNADNR – secţia Buzău a încheiat un contract cu societatea LICIU CON 

SRL pentru evacuarea sterilului surpat în zona Siriu, pe DN 10 Buzău-Braşov - km 80. Această firmă, abonată la 
furtul din banul public – inclusiv prin contracte de deszăpezire - s-a angajat printr-un deviz ca, pe perioada degajării, 
să transporte la o distanţă de 15 km materialul respectiv, să semnalizeze drumul respectiv, să asigure coordonarea 
circulaţiei rutiere prin intermediul unor piloţi de trafic şi să facă toate demersurile necesare pentru degajarea drumului 
naţional, costul propus de prestator pentru 1 mc de material degajat fiind de 26,82 lei + TVA.  
 Directorul CNADNR – secţia Buzău a semnat două deconturi de lucrări, întocmite în fals, pentru plata 
prestaţiei respective, în cantitate de 7.200 mc steril, adică o sumă de 235.000 lei, cantitatea reală fiind, de fapt, de 
maxim 2.400 mc. Mai mult, transportul şi depozitarea sterilului nu s-a făcut în zona prevăzută în contract, ci acesta a 
fost aruncat la nici o sută de metri, în zona Barajului Siriu, după cum a reieşit în urma controlului dispus de 
CNADNR. Pentru a putea acoperi aceste nereguli, directorul a detaşat pe perioada efectuării lucrărilor, pe postul de 
şef de district, o persoană dispusă să contrasemneze un asemenea deviz, în timp ce titularul postului respectiv a fost 
detaşat într-o zonă de câmp a judeţului, pentru a monta parazăpezi.   

Domnule ministru, faptele expuse mai sus sunt elocvente şi determină luarea măsurilor  necesare. În aceste 
condiţii, vă rog, domnule ministru să ne comunicaţi: 
- care sunt măsurile administrative pe care le veţi dispune faţă de directorul Leon Marius Velicu, 
şeful  CNADNR – secţia Buzău? 
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-  Veţi proceda la sesizarea organelor de urmărire penală în acest caz? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cezar Preda 

   
*** 

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

Măsuri ce se vor lua cu privire la salarizarea personalului din sistemul bugetar 
 

 
Stimată doamnă Ministru, 

 
Efectele crizei economice s-au combinat cu efectele măsurilor de austeritate din perioada 2009-2010. În sectorul 
privat au avut loc concedieri şi reduceri (sau plafonări) ale salariilor, încă din 2009.  
Reforma din sectorul public făcută pentru reducerea cheltuielilor publice, a dus la tăieri salariale şi posturi blocate pe 
termen mediu. Acest lucru a fost demonstrat de faptul că la bugetul de stat în anul 2012 au existat sumele necesare 
reîntregirii salariilor. 
Totuşi, în ultimul an, modificările la nivelul politicilor fiscale au stabilit noi taxe sau au crescut unele taxe existente 
atât pentru cetăţeni, cât şi pentru firme. Prin urmare, toate tipurile de venit s-au erodat, iar firmele, asemenea 
populaţiei, au devenit vulnerabile. Ba mai mult, personalul din sistemul bugetar, deşi au salariile reîntregite, au 
probleme financiare întrucât cheltuielile şi economia de piaţă este cu mult peste veniturile ce le primesc. 
Dovadă în acest sens sunt grevele pe care în majoritatea domeniilor din sectorul public au loc (vezi greva medicilor 
de la Spitalul Judeţean Vaslui). 
În acest context vă solicit să îmi comunicaţi măsurile pe care ministerul dumneavoastră le are în vedere cu privire la 
salarizarea întregului personal din sistemul bugetar, nu numai a celor care sunt noi intraţi în sistemul bugetar. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

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

Emiterea normelor metodologice pentru Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale 

 
 
Doamnă Ministru, 
 
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale reglementează un nou sistem de 
acreditare, care priveşte atât furnizorii de servicii sociale, precum şi serviciile sociale acordate, pornind de la criterii 
specifice şi standarde minime de calitate. Potrivit acesteia, procedura de acreditare se aplică atât furnizorilor şi 
serviciilor sociale nou înfiinţate, cât şi celor care deţin în prezent certificatul de acreditare eliberat în baza 
reglementărilor anterioare. 
Iniţial, Legea 197/2012 trebuia să intre în vigoare la începutul anului 2013, însă, în decembrie 2012, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a propus, iar Guvernul a aprobat, 
amânarea intrării în vigoare până la 1 iunie 2013. În plus, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
49/2013 pentru modificarea art. 37, precum si pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (2) si art. 38 
din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, s-a dispus o nouă amânare, până 
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la data de 1 ianuarie 2014. Totodată, prin această ordonanţă s-a modificat termenul de elaborare a normelor 
metodologice de aplicare a legii, de la 1 martie 2013, la 1 noiembrie 2013, precum şi data până la care trebuie 
realizată evaluarea furnizorului acreditat, de la 31 decembrie 2014, la 31 decembrie 2015. 
Potrivit aceleiaşi OUG, pentru evitarea riscului de a crea dificultăţi majore în sistem se impune ca, la data demarării 
procesului de acreditare, principalele instrumente de evaluare, reprezentate de criteriile şi standardele menţionate, să 
fie finalizate şi aprobate şi să existe un număr suficient de personal de specialitate apt să realizeze activităţile de 
acreditare în termenele prevăzute de lege. 
Având în vedere cele expuse, solicit răspuns la următoarele întrebări: 
1. Ne aflăm deja în a doua lună a anului 2014, la mai bine de o lună de la data prevăzută pentru intrarea în 
vigoare a Legii 197/2012 şi cu aproape 4 luni întârziere faţă de termenul dispus pentru elaborarea normelor 
metodologice. Cât estimaţi că veţi mai întârzia intrarea în vigoare a legii şi care este stadiul de eliberare a normelor 
metodologice? Când estimaţi că vor fi emise aceste norme? 
2. În ce măsură se îndeplinesc la momentul de faţă condiţiile privind criteriile şi standardele de evaluare, 
precum şi personalul de specialitate apt să realizeze activităţile de acreditare în termenele prevăzute de lege? 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

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

Măsuri ce se vor lua cu privire la îmbătrânirea rapidă a populaţiei 
 
Stimată doamnă Ministru, 

 
Populatia Romaniei se află într-un proces suficient de pronunţat de îmbătrânire. Chiar dacă vârsta medie a 

populaţiei era în anul 2011 (01.ian.) de 39,8 ani, ceea ce plasează România între ţările cu populaţie „adultă” totuşi, 
numărul persoanelor cu vârste de 60 de ani şi peste a crescut în ultimii 4 ani de la 4,2 milioane în anul 2008 la 4,4 
milioane în anul 2011 (creştere de 4,76%). Împreună cu cei din grupa de vârste 55-59 ani ce pot clasifica tot ca 
populaţie vârstnică, totalul acestor grupe de vârste urcă la 5,6 mil. în anul 2008 şi respectiv 5,8 în anul 2011. 
Ponderea în total populaţie este astfel la nivelul anului 2011 de 20,5% dacă luăm în calcul doar persoanele de 60 de 
ani şi peste şi 27% dacă adaugăm şi persoanele cuprinse în grupa de vârste 55-59 de ani. 

Anul 2012 a fost considerat anul european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii ce a avut ca 
scop sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii noastre şi a 
diverselor moduri de a favoriza această contribuţie.  

Vă rog să îmi comunicaţi, pentru următoarea perioadă, ce măsuri are în vedere  ministerul pe care îl 
coordonaţi pentru favorizarea îmbătrânirii active şi întărirea solidarităţii între generaţii, pentru ca sistemul de pensii 
să devină sustenabil.  

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

„Financial Times” ne laudă, noi ne împroşcăm cu noroi… 
 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Ne-am obişnuit în ultimii ani ca România să fie o ţintă predilectă de denigrare din partea presei 
internaţionale. Fie că înregistram rezultate bune sau foarte bune în orice domeniu de activitate, de cele mai multe ori 
media europeană sau cea de peste Ocean ne-a pus la colţ nejustificat, aducându-ne, ca stat, ţară şi popor, enorme 
deservicii gratuite. Am căpătat astfel, fără voia noastră, o imagine destul de şifonată în exterior, o imagine ştearsă, 
negativă, fadă, dar uneori invers proporţională cu realitatea. Presa internaţională a adus grave prejudicii de imagine 
României, accentuate de anumite ieşiri inoportune pe plan extern ale reprezentanţilor statului, dar şi de acţiunile mai 
puţin ortodoxe ale etnicilor romi de origine română prin toate ţările Europei. 

În acest context involuntar nefericit, un recent articol din prestigioasa publicaţie britanică „Financial Times”, 
cu titlul „România, un nou tigru al Europei?”, reliefează extrem de realist rezultatele din ultima perioadă ale 
economiei româneşti. „O creştere cu 5% a Produsului Intern Brut în zilele noastre este asociată mai degrabă celor mai 
performante economii emergente din Asia şi Africa decât creşterii lente înregistrate în rândul ţărilor Uniunii 
Europene, însă România a produs o surpriză cu ritmul său de creştere în T4 2013, cel mai bun din ultimii cinci ani”, 
astfel sună comentariul importantului cotidian internaţional. Autorul citează estimările recente ale Institutului 
Naţional de Statistică (INS), conform cărora Produsul Intern Brut a crescut cu 5,2% pe seria brută şi cu 5,1% pe seria 
ajustată sezonier în ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu perioada similară din 2012. Pe ansamblul anului 
trecut, economia României a înregistrat o creştere de 3,5%, printre cele mai rapide rate de creştere din Europa şi cu 
mult peste prognoza de 2,8% făcută recent de Fondul Monetar Internaţional. În plus, inflaţia, cândva o îngrijorare 
serioasă, a ajuns la cel mai scăzut nivel din toate timpurile, 1,1% în ianuarie, scrie Financial Times. Potrivit autorului 
articolului, într-o notă a BCR, cea mai mare bancă din România, se menţiona că cererea externă (exporturile de 
mărfuri şi servicii) este cel mai probabil principalul motor de creştere în trimestrul 4, ca, de altfel, în întregul an 2013. 
Este posibil ca un alt factor de creştere să fi fost anul agricol excepţional, dar fiind că, istoric vorbind, ritmul de 
creştere al economiei României depinde de fluctuaţiile din agricultură.  

Totuşi, încă este cam prea devreme pentru a sărbători, avertizează autorul articolului, în condiţiile în care 
încrederea consumatorului este încă scăzută. Potrivit ziarului britanic, este de aşteptat ca această creştere 
surprinzătoare a PIB în T4 2013 să fie urmată de o încetinire uşoară în 2014, dat fiind că recuperarea economică 
rămâne fragilă. Iar alegerile europene şi prezidenţiale din acest an ar putea provoca la rândul lor o oarecare 
îngrijorare pe piaţă. „Deşi este încă prea devreme pentru a saluta un tigru est-european, performanţa României dă 
motive de optimism. Apetitul investitorilor pentru emisiunea de obligaţiuni în valoare de 2 miliarde de dolari, din 
ianuarie, reflectă un entuziasm mai amplu pentru recentul val de emisiuni de obligaţiuni central şi est-europene 
înainte de reducerea anunţată de banca centrală americană (Fed a anunţat la sfârşitul anului trecut că va reduce, 
începând din ianuarie, programul de achiziţii lunare de obligaţiuni, scopul fiind de a introduce lichidităţi 
semnificative în sistemul financiar, susţinând astfel economia SUA, dar şi pieţele financiare la nivel global - n.r.). 
Dar (acest apetit al investitorilor - n.r.) reflectă totodată şi un anumit grad de încredere în consolidarea fiscală a 
României, la numai câţiva ani după ce ţara s-a confruntat cu o criză bugetară”, a mai apreciat autorul articolului. 
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Acest comentariu laudativ vine să confirme faptul că guvernul USL a făcut eforturi serioase de a îndrepta 
lucrurile după ce a venit la putere. Reîntregirea salariilor şi a pensiilor, ţinerea inflaţiei sub control şi anumite măsuri 
pentru creşterea confortului unor categorii de salariaţi reprezintă realităţi de necontestat, reparaţii morale şi financiare 
importante pentru mulţi români. Sigur, sunt convinsă că România ar putea obţine rezultate şi mai remarcabile, dacă 
scena politică nu ar sta permanent pe un butoi cu pulbere şi dacă preşedintele ţării, aflat la apogeul unor mandate 
distructive, nu ar acţiona contrar intereselor ţării şi oamenilor ei.  

În aceste momente, avem nevoie mai mult ca oricând de o solidaritate socială, dar mai ales politică, pentru a 
reuşi să îndreptăm de tot „corabia” României, şi să o aşezăm pe cursul normal, al unei democraţii europene 
consolidate şi constructive. Consider că doar printr-un efort comun şi o acţiune unitară de limpezire politică vom 
reuşi să progresăm şi să generăm şi alte articole pozitive la adresa noastră. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 Practica ne arată că în statele europene notarii publici au obligaţia de a-şi depune declaraţia de avere, 
considerăm că şi în ţara noastră ar trebui introdusă o asemenea iniţiativă pentru o mai bună transparenţă a veniturilor 
dobândite de către aceştia. De exemplu, în Ungaria, la numirea în funcţie a notarului şi, ulterior, la fiecare trei ani - în 
termen de treizeci de zile de la data scadentă şi în conformitate cu regulile de gestionare a datelor – acesta depune 
declaraţia de avere cu privire la conţinutul de date privind funcţionarii publici. Declaraţia de avere va fi înregistrată la 
preşedinţia camerei din raza teritoarială a sediului notarului şi se supune controalelor acestei camere. 
 Obligativitatea depunerii declaraţiilor de avere şi interese, de către notarii publici, este începutul unui alt tip 
de război împotriva corupţiei din ţara noastră, cu alt tip de instrumente, de această dată, legale. 

De la an la an folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup, 
reduce considerabil veniturile bugetare, creşte costurile de operare cu aparatul administrativ, creşte cheltuielile 
guvernului cu salariile destinate personalului şi reduce semnificativ costurile legate de întreţinere şi funcţionarea 
acestuia. Prin acest fenomen, din ce în ce mai des întâlnit în ţara noastră, s-a diminuat considerabil încrederea 
cetăţenilor în instituţiile guvernamentale ale statului. 

Consider că şi notarii publici pot fi asimilaţi funcţionarilor publici, chiar dacă acesta desfăşoară o profesie 
liberală, deoarece acesta îşi îndeplineşte sarcinile profesionale în cadrul unor proceduri speciale necontencioase 
notariale. Cele mai importante acte, prin consecinţele pe care le produc pe plan judiciar, economic şi social, se 
îndeplinesc de către notarul public în cadrul procedurii de autentificare a actelor şi a procedurii succesorale notariale. 
O asemenea propunere trebuia introdusă de mai multă vreme. Averea cumulată trebuie corelată cu sursele de venit 
pentru că numai prin acest fel putem elimina evaziunea fiscală şi corupţia din România. 

Obligaţia notarilor publici de a depune declaraţia de avere şi interese constituie un element fundamental al 
statului de drept, asemeni obligaţiei acestora de a-şi oferii serviciile in temeiul legii şi de a acţiona conform 
principiului imparţialităţii. Depunerea acestor declaraţii constituie elemente extrem de utile în vederea descoperirii 
conflictelor de interese şi depistării averilor dobândite ilicit. Scopul primordial al acestora nu este neapărat de a 
sancţiona persoanele prinse cu nereguli, ci scopul acestora este mai de grabă acela de a spori încrederea cetăţenilor 
într-o guvernare cinstită. 

Completarea în întregime a acestor declaraţii va înlătura semnificativ diversele zvonuri  şi, în acelaşi timp, va 
conferi o protecţie persoanelor neimplicate în acest tip de fapte. Din punct de vedere al punerii în aplicare a acestora, 
declaraţiile de avere şi interese vor diminua considerabil posibilele încălcări ale drepturilor şi obligaţiilor civile, 
precum şi abuzul de instrumente de sancţionare, care poate rezulta dintr-o campanie agresivă de eradicare a corupţiei. 

În aceste condiţii, dragi colegi, eu împreună cu Partidul Conservator propunem introducerea acestei iniţiative 
legislative cu privire la obligativitatea depunerilor declaraţiilor de avere şi interese ale notarilor publici, deoarece 
considerăm că acesta va fi un demers semnificativ pentru exercitarea acestei profesii liberale. Creşterea nivelului de 
transparenţă în rândul notarilor va creşte încrederea în această profesie şi va micşora evident posibilele speculaţii 
apărute cu privire la desfăşurarea activităţii acestora. 

 
Deputat 

Mircea Vicenţiu Irimie 
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*** 

 
Rata natalităţii aproape înjumătăţită faţă de anii ’80 

 
  Institutul Naţional de Statistică, în baza datelor disponibile privind  evoluţia anuală a natalităţii, mortalităţii şi 
a speranţei de viaţă  în România, prezintă scăderea aproape constantă a ratei natalităţii din 1989 si până în prezent, 
asociată cu o tendinţă de creştere a ratei mortalităţii.  

Conform prognozei elaborate de către Institutul Naţional de Statistică, ţara noastră va înregistra în următorii 
30 de ani, un puternic declin demografic care va afecta toate judeţele tării. De remarcat este faptul că nu scăderea în 
sine a numărului populaţiei este îngrijorătoare ci faptul că acestei tendinţe şi se asociază o degradare continuă a 
structurii pe vârste, datorită procesului de îmbătrânire a populaţiei ceea ce semnifică faptul că grupele tinere de vârstă 
se vor diminua, în schimb cele înaintate în vârstă vor creşte.  

Există multe prognoze internaţionale sumbre, care consideră că România va fi printre primele ţări care vor 
dispărea sau în cel mai fericit caz, populaţia se va înjumătăţi în câteva decade. Cert este faptul că toate studiile 
efectuate, avertizează asupra faptului că românii sunt tot mai puţini.  

Lipsa unor politici în domeniul familial şi criza economica, care a determinat migraţia tinerilor în străinătate, 
au determinat scăderea drastică şi îngrijorătoare a natalităţii în ţara noastră.  

Remarcăm dependenţa natalităţii de situaţia economică în tări precum Grecia, Portugalia, Spania, Irlanda, 
care au înregistrat pe perioada crizei economice o scădere dramatică a numărului de naşteri.  

Schimbările demografice la care asistăm în ultimele decenii constituie o preocupare tot mai intensă la nivel 
european şi mondial, factorii de decizie de la cele mai înalte nivele devenind conştienţi de amploarea acestor 
fenomene şi de importanţa cunoaşterii lor.  
În multe ţări europene cu fertilitate scăzută, guvernele au iniţiat politici pronataliste care încurajează creşterea 
natalităţii, pentru că apare ca şi evident faptul că în definirea şi structura oricărei strategii de dezvoltare durabilă, 
populaţia este elementul central şi din această perspectivă, una din componentele strategiei trebuie să fie stoparea 
derapajului demografic.  
 Prin intermediul proiectărilor de populaţie, s-a ajuns la concluzia că redresarea fertilităţii este soluţia viabilă şi 
capabilă să conducă la  ameliorarea şi la stoparea declinului demografic în viitor. 

Viziunile realiste asupra dezvoltării economice şi sociale ale României, pe termen mediu şi lung, includ 
măsuri menite să stopeze derapajul demografic şi  să crească rata  fertilităţii. Soluţiile presupun existenţa unui număr 
suficient de grădiniţe  cu orar prelungit (care ar permite femeilor să lucreze); înfiinţarea grădiniţelor şi a creşelor de 
către angajator ca o soluţie optimă  pentru părinţii care vor să fie mai aproape de copiii lor; un program de lucru 
flexibil pentru părinţi în scopul gestionării eficiente a timpului petrecut alături de copii şi în familie, facilitarea 
accesului tinerilor la locuinţe, preţul terenului pentru construirea unor locuinţe, programe de dezvoltare rurală, 
extinderea  reţelelor moderne de drumuri şi sistemele de telecomunicaţii, care vor îmbunătăţi anumite aspecte 
importante (accesul la educaţie, baby-sitting, cultură, etc), creşterea accesului şi calităţii serviciilor de sănătate a 
reproducerii, inclusiv de planificare familială, creşterea  alocaţiei acordată copiilor şi a indemnizaţiei alocată 
părinţilor iar în cazul în care părinţii aleg să se întoarcă la servici, scurtând astfel perioada de maternitate respectiv 
paternitate, această indemnizaţie să fie acordată bunicilor în a căror grijă rămân copiii.  

 
Deputat 

Mircea Vicenţiu Irimie 
 

*** 
 

Criticile pe care Opoziţia le-a adus modului în care autorităţile au reacţionat pentru a gestiona situaţia 
generată de condiţiile meteorologice deosebit de severe denotă un politicianism dus la extrem. 

Astfel, îi rog pe colegii din Opoziţie să-mi demonstreze prin acte, nu pe ceea ce au auzit la televizor şi nici 
prin  informaţiile eronate publicate de către unele instituţii de presă cum au ajuns la concluzia de îmbogaţire a 
baronilor PSD şi PNL pe spatele deszăpezirii??? Vă asigur că datele oficiale în legătură cu cheltuielile pentru 
perioada de iarna 2013 – 2014 vor putea fi puse la dispoziţie în luna aprilie 2014, când se finalizează bilanţul 
cheltuielilor.  
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În toată această perioadă, Guvernul Ponta a înfiinţat Departamentul de intervenţii în situaţii de 
urgenţă, având atribuţii legale de coordonare a unor forţe şi din alte ministere, care a funcţionat în cadrul 
Ministerului de Interne. Acesta a fost condus de Raed Arafat – cel mai potrivit secretar de stat pentru 
aceasta funcţie, un om care a dovedit profesionalism maxim în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Totodată, 
premierul Victor Ponta i-a solicitat ministrului Teodorovici să se intereseze referitor la posibilitatea ca prin 
fonduri europene (POR) să se achiziţioneze utilaje de deszăpezire pentru autorităţile locale din zonele unde 
se ştie că sunt probleme grave. Deci, despre ce îmbogăţire a baronilor PSD şi PNL este vorba??? 

E important de ştiut că Executivul a fost şi este preocupat de siguranţa cetăţenilor, fiind mobilizate toate 
forţele pentru gestionarea situaţiei şi salvarea celor care au fost blocaţi în nameţi: poliţişti, jandarmi, personal de la 
ISU, de la CNADNR şi, bineînţeles, forţele de la Ministerul Apărării Naţionale. 
Stimaţi colegi, vă asigur că membrii Cabinetului Ponta au dat dovadă în toată această perioadă de profesionalism 
pentru modul în care au ştiut să gestioneze problema deszăpezirii,  reuşindu-se în acest fel coordonarea eforturilor 
autorităţilor implicate. 

Domnilor colegi din Opoziţie, trebuie să ştiţi că încă înainte de intrarea în vigoare a codului protocaliu, 
premierul Victor Ponta şi vicepremierul Gabriel Oprea au cerut: asigurarea serviciului de permanenţă, atât la 
prefecturi şi unităţile MAI, cât şi la primarii şi alte instituţii angrenate în intervenţii dar şi verificarea în regim de 
urgenţă a stocului de materiale necesare şi a pregătirii tehnice a utilajelor necesare deszăpezirii. De asemenea, au fost 
puse în aplicare din timp si cu fermitate, restricţii privind circulaţia pe drumurile publice.  

Închei parafrazându-l pe marele Mihai Eminescu, care bine spunea în poezia "Criticilor mei": "E uşor a scrie 
versuri, Când nimic nu ai a spune, Înşirând cuvinte goale, Ce din coadă au să sune; Critici voi, cu flori deşarte, Care 
roade n-aţi adus, E uşor a scrie versuri, Când nimic nu ai de spus." 

 
Deputat 

Ioan Moldovan 
 

*** 
 

Partidul Conservator este un partid real şi parlamentar 
 

  
Încep prezenta declaraţie prin  a dezavua, în modul cel mai ferm, limbajul ironic şi lipsit de diplomaţie al 

domnului preşedinte Crin Antonescu folosit la adresa Partidului Conservator cât şi a conducerii acestui partid. 
Consider că o persoană care visează la demnitatea de Preşedinte al României ar trebui să fie echilibrată în limbaj şi ar 
trebui să joace rolul unui mediator pe scena politică. 

 De-a lungul timpului, Partidul Conservator a jucat rolul de mediator şi de echilibru pe scena politică, având 
un rol extrem de important în construcţia Uniunii Social Liberale. Fără aportul cheie al Partidului Conservator, USL 
nu ar fi existat. Datorită Partidului Conservator, două mari partide - PSD şi PNL -  cu o tradiţie de rivalitate politică, 
au putut sta la aceeaşi masa şi concepe un plan având ca obiectiv primar salvarea şi dezvoltarea României. În 
dinamica negocierilor din acele zile de formare a USL-ului, din dorinţa de a se realiza o forţă politică unită care să 
contribuie semnificativ la îndepărtarea regimului incompetent a lui Traian Băsescu, Partidul Conservator a cedat şefia 
Senatului în favoarea lui Crin Antonescu, chiar dacă, în conformitate cu acordul politic încheiat între cele trei partide, 
această demnitate revenea Partidului Conservator. Astfel, Partidul pe care cu mândrie îl reprezint, s-a dovedit a fi un 
partener autentic şi, prin acest gest de renunţare la a doua funcţie în stat, a acordat încredere partenerilor liberali care, 
astăzi, din păcate, împrumută limbajul şi comportamentului duşmanului, care nu demult era comun, Traian Băsescu. 

Apariţia Uniunii Social Democrate este rodul iresponsabilităţii PNL. Atât noi cât şi partenerii din PSD şi 
UNPR, dorim continuitate şi suntem animaţi de dorinţa de a duce la bun sfârsit proiectele de dezvoltare şi 
modernizare ale României şi de a scăpa ţara de personajul malign Traian Băsescu. Acestea sunt dezideratele 
principale cu care ne-am prezentat în faţa electoratului, în anul 2012, iar acesta ne-a încredinţat cu puterea de a le 
realiza, sub eticheta unităţii politice şi a parteneriatului. PNL, singur a luat decizia de a ieşi din această arhitectură a 
cooperarii şi parteneriatului politic sănătos şi a se plasa într-o zona a conflictului, a jocurilor de culise şi a 
declaraţiilor iresponsabile. 
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În încheiere, ţin sa îi reamintesc domnului Antonescu că facem parte din alianţa care a câştigat lupta 
împotriva sistemului corupt a lui Traian Băsescu, electoratul din România acordându-ne încredere şi responsabilitatea 
de a scoate România din marasm. Aceste atacuri, lipsite de orice fundament şi extrem de agresive nu-şi au rostul în 
contextul în care adversarul comun este Traian Băsescu, un personaj care îşi trăieşte ultimele zile în demnitatea de 
Preşedinte al României. 

 
Deputat 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
 

Acordarea cetăţeniei române în mod nediscriminatoriu pentru dezidenţii sirieni 
 
Domnule președinte de ședinţă, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
 

Vă propun astăzi o temă puțin relevantă pentru viața politică internă, dar extrem de importantă pentru 
moralitatea și civilizația noastră politică în calitate de stat care a cunoscut efectele totalitarismului. Ca reprezentant 
ales al românilor din Orientul Mijlociu, am luat la cunoștință situația juridică neclară a dizidenților politici sirieni din 
România – provenind din familii mixte româno-siriene, deci parte integrantă a societății noastre, cu copii români – 
care susțin că sunt victime ale unor abuzuri comise de Ambasada Siriei în România pentru că au alte opinii decât cele 
dezirabile pentru regimul Assad. 

Vă amintesc că, urmare a atrocităților comise asupra a mii de femei și copii nevinovați, atrocitati recunoscute 
de ONU, statele occidentale au expulzat ambasadorii Siriei de pe teritoriul lor. În schimb, România – partener 
tradițional solid al Siriei timp de șase decenii – nu s-a raliat la această măsura de solidaritate cu Occidentul, refuzând 
chiar să accepte politic o reprezentanță la București a revoluționarilor sirieni.  Cu alte cuvinte, comunitatea sirienilor 
anti-assadiști din România nu beneficiază de nicio forma de protecție eficientă din partea țării de origine. 
 Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 21/1991 - ca orice cetățeni străini - persoanele de origine siriană care 
domiciliază pe teritoriul României de cel puțin 8 ani, dovedesc loialitate statului român, cunosc limba româna și 
dețin mijloace legale rezonabile de trai pot solicita cetățenia română prin depunerea unei cereri însoțite de o serie de 
acte emise de către Ambasada Siriei în România. 

Însă, având în vedere calitatea lor de dizidenți politici, Ambasada Siriană la București refuză să emită – 
susțin ei - astfel de documente  în lipsa cărora  acordarea cetațeniei române devine imposibilă.  Abuz care nu poate 
continua. Este necesară – în perioada următoare - angrenarea tuturor structurilor decizionale pentru că  măsurile 
punitive pentru dizidența politică să fie abolite în România. Se impun soluții derogatorii pentru speța în cauză, asfel 
încât dobandirea cetațeniei române să nu fie condiționată de o opțiune politică acceptată de o ambasadă. În caz 
contrar, vom ține în așteptare sute de persoane care poartă doar vina de o opta politic greșit. 

Un prim demers pentru rezolvarea acestei situații a fost făcut luni - 10 februarie -, când am solicitat 
Ministerului Justiției să analizeze posibilitatea ca statutul dizidenților sirieni să fie asimilat celui al apatrizilor. 

 Repet: vorbim de oameni care trăiesc de zeci de ani în România, care au copii români - și care trebuie să se 
bucure de drepurile moderne ale Uniunii Europene, nu de prigoana anilor 50.  
 Vă mulțumesc! 
 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raeţchi 

 
*** 
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Ajutoarele acordate fermierilor, un pas important pentru revitalizarea agriculturii româneşti 

 
Stimaţi colegi, 
 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pregăteşte noi măsuri pentru sprijinirea fermierilor autohtoni. 
Astfel, în acest an cuantumul subvenţiilor acordate de către Uniunea Europeană şi statul român se ridică la o sumă 
totală de aproximativ 364 de milioane de lei, respectiv circa 83 de milioane de euro. Numai schema de plată unică pe 
suprafaţă are pentru acest an o valoare de aproximativ 107 milioane lei. Jumătate din aceşti bani au fost achitaţi 
fermierilor români de la 15 octombrie până la sfârşitul anului trecut, iar cealaltă jumătate va intra în plată în această 
lună. De asemenea, Guvernul urmează să achite şi diferenţele de 25% din Măsurile de plată 211-sprijin pentru zona 
montană, respectiv 214-plăţi de agro-mediu pentru zonele defavorizate, adică un sfert din suma totală de 109 
milioane lei.  

Pentru a veni în sprijinul fermierilor şi a persoanelor care doresc să investească în agricultură, Ministerul 
Agriculturii va emite în aceste zile o nouă reglementare, care va prelungi termenul pentru care beneficiarii se pot 
înscrie pentru a primii banii până la 1 martie. Tot în această perioadă, vor fi plătite aproape 28 milioane lei 
reprezentând plăţi naţionale directe pentru bovine, precum şi fondurile guvernamentale pentru ajutorarea 
producătorilor de lapte şi carne din zonele defavorizate, unde este vorba de peste 8 milioane lei. De la 1 martie, 
crescătorii de ovine şi caprine din zonele defavorizate vor primi, la rândul lor, subvenţii totale de 3,5 milioane de lei.  

Îmi exprim convingerea că, alături de aceste subvenţii, în momentul în care vom reuşi, probabil în viitorul 
apropiat, să scădem şi TVA-ul pentru produsele de strictă necesitate, agricultorii români vor deveni şi exportatori, nu 
doar producători. Este o măsură prin care Ministerul Agriculturii vine la modul real în sprijinul agricultorilor, cărora 
li se oferă noi şanse pentru a face faţă pe pieţele europene şi, evident, să crească cât mai mult în competitivitate şi 
profesionalism la nivel european.  

Nu în ultimul rând, în acest an fermierii vor primi finanţare extinsă prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală, care va fi modificat înspre binele beneficiarilor, iar conceptul de eliminare a birocraţiei din sistem, promovat 
în ultima vreme de ministerul de resort, va duce la extinderea exploataţiilor existente.  

Partidul Conservator mai susţine, de asemenea, reducerea TVA la carne, lapte şi alte produse de larg consum, 
măsură extrem de benefică în folosul populaţiei, prin iminenta reducere a preţurilor. De asemenea, fac un apel public 
către români să aleagă în continuare în mod constant produsele agro-alimentare autohtone, cele produse de 
agricultura noastră sănătoasă, lăudată pentru performanţele sale la cel mai înalt nivel european.  

Există aşadar premise favorabile pentru ca agricultura românească să înregistreze din nou un an bun, cu 
rezultate notabile, care să contribuie în mod determinant la creşterea economică absolut necesară dezvoltării 
României. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

Progrese evidente ale României în lupta anticorupţie! 
 

În primul raport anticorupţie la nivelul Uniunii Europene, dat publicităţii zilele trecute, Comisia Europeană a 
observat progresele făcute de România în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor în vederea unui raport MCV pozitiv.  
De altfel, comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a evidenţiat că atât România, cât şi 
Bulgaria, cu care suntem evaluaţi la pachet, au făcut în ultima perioadă eforturi suplimentare în vederea diminuării 
fenomenului corupţiei instituţionalizate.  

Raportul Comisiei Europene a punctat că avem în continuare probleme cu corupţia, însă este benefic faptul 
că unele reforme anticorupţie au fost continuate în ultimii ani, cu rezultatele notabile. În acelaşi timp, spune raportul, 
s-au observat rezultate pozitive în urmărirea penală şi, mai recent, în judecarea unor cazuri de corupţie la nivel înalt, 
ca urmare a eforturilor unor organisme specializate în aplicarea legii. De altfel, Departamentul Naţional Anticorupţie, 
DNA, este menţionat la capitolul bune practici ale agenţiilor din domeniu, alături de organisme similare din alte ţări 
europene. Referitor la fondurile europene din statisticile DNA reiese că între 2006 şi 2012 au fost deturnate în 
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România, prin corupţie şi fraudă, 36 de milioane de euro din fondurile Uniunii Europene. Achiziţiile publice la nivel 
local sunt deosebit de vulnerabile faţă de corupţie, raportorii Comisiei Europene susţinând că avem nevoie de o mai 
mare grijă în ceea ce priveşte corectarea deficienţelor sistemului român de achiziţii publice. Este un aspect care însă 
nu trebuie să îngrijoreze suplimentar România, având în vedere că raportul CE a constatat că fenomenul corupţiei a 
atins toate statele membre. Principalele domenii în care fenomenul ridică probleme sunt achiziţiile publice şi 
finanţarea partidelor politice. Corupţia la nivelul celor 28 de state membre costă economia aproximativ 120 de 
miliarde de euro pe an. În raport, la capitolul despre România, Comisia sugerează între altele, să fie menţinute toate 
garanţiile necesare pentru a proteja independenţa investigaţiilor şi continuarea anchetelor imparţiale în cazurile de 
corupţie la nivel înalt. De asemenea, Raportul notează faptul că există anumite deficienţe în supravegherea 
companiilor de stat, ceea ce măreşte vulnerabilitatea acestora la actele de corupţie.  
 Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmstrom, a concluzionat, cu prilejul prezentării 
primului raport anticorupţie la nivelul UE, că eforturile pe care România şi Bulgaria le fac pentru a combate corupţia, 
care sunt evidenţiate în rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), sunt recunoscute şi de 
acest document al Comisiei. Eforturile pe care România le face pentru a combate corupţia, care sunt evidenţiate în 
rapoartele MCV, sunt recunoscute ca atare de către Comisia Europeană. Nu ne rămâne decât să sperăm că viitorul 
raport oficial din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare va fi unul dătător de speranţe, pentru ca România 
să îşi poată duce obiectivele privind buna funcţionare a instituţiilor statului la bun sfârşit, dar şi pentru accelerarea 
aderării la spaţiul Schengen. 
 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

Reconstrucţia şcolii generale din Brătila, com Helegiu, jud. Bacău, urgenţă a comunităţii 
 

Domnilor deputaţi, 
 Recent, mai exact în ziua de 06.02.2014, am fost invitat de Primăria comunei Helegiu, să iau la cunoştinţă de 
urmările incendiului din data de 29.01.2014, ora 19:49, care a provocat daune totale asupra clădirii Şcolii generale nr. 
2 din satul Brătila, com. Helegiu, jud. Bacău. Mai exact au fost distruse prin ardere, aproape 500mp, din acoperişul 
şcolii dar, şi bunurile ce aparţin şcolii, bunuri ce asigurau desfăşurarea procesului de învăţământ (bănci, catedre, 
materiale didactice, evidenţe şcolare, aparatură electronică, etc). 
 În majoritatea unor astfel de situaţii, se mai salva câte ceva din patrimoniul clădirilor dar, în cazul de faţă, pot 
să spun că, rar mi-a fost dat să văd cum un incendiu a distrus clădirea şcolii în proporţie de 90%, doar pereţii 
rămânând în picioare (şi aceia crăpaţi, înclinaţi sau chiar decojiţi de tencuiala protectoare). Toată structura 
de rezistenţă a acoperişului şcolii, a fost distrusă, prăbuşindu-se în interiorul sălilor de clasă. 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – Bacău, prin Detaşamentul de Pompieri – Oneşti, a intervenit în 
timp util dar, nu a putut salva mai nimic, ţănând cont de intensitatea incendiului şi aria de propagare a acestuia.  

În clădirea şcolii învăţau 134  de elevi, şi dat fiind faptul că, Primăria comunei Helegiu, jud. Bacău, nu 
dispune de alte spaţii în care să se desfăşoare procesul de învăţământ fiind complet distrusă, se impune alocarea 
sumei de 1.500.000 RON, pentru reconstruirea, în regim de urgenţă, a Şcolii generale nr. 2 – Brătila, com. 
Helegiu, jud. Bacău, imediat ce este finalizată expertiza clădirii de către Oficiul Judeţean al Inspectoratului de 
Stat în Construcţii, precum şi evaluarea preliminară a unei firme de specialitate. Deoarece Consiliul Judeţean Bacău  
nu a putut, încă, preciza suma pe care o poate aloca, pentru reconstruirea clădirii şcolii,  opinez     că este necesară 
alocarea acestor resurse prin hotărâre de Guvern, din Fondul de Rezervă al Guvernului României, Hotărâre care să fie 
iniţiată de Consiliul Judeţean Bacău, împreună cu Prefectura Bacău. 

Ţinând cont de faptul că Primăria Helegiu nu dispune de aceste resurse financiare doresc să menţionez că, 
personal, voi uza de toate pârghiile legale ce-mi stau la dispoziţie în vederea rezolvării urgente a acestei situaţii 
speciale, şi sesizez pe această cale Secretariatului General al Guvernului României în vederea demarării procedurilor 
specifice.  

Pentru ca la începerea noului an şcolar, adică 15 septembrie 2014, procesul de învăţământ să fie reluat în 
bune condiţii, trebuie consumate rapid toate etapele necesare: expertizarea clădirii, reproiectarea acesteia şi 
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executarea lucrărilor. Doresc să subliniez că mai sunt la dispoziţie 6 luni, iar această problemă trebuie tratată ca 
o situaţie de urgenţă. 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
Situaţiile de urgenţă, o problemă serioasă a guvernelor României 

 
De aproape 10 ani, primăvara ne confruntăm cu ploi torenţiale care provoacă inundaţii, pe alocuri 

catastrofale, aproape în toate zonele ţării, iar în fiecare iarnă suntem blocaţi de ninsori abundente şi de viscole 
puternice. Aproape de fiecare dată, autorităţile publice locale sau centrale sunt luate prin surprindere sau în cel mai 
fericit caz dovedesc reacţii întârziate. Deşi avem în cadrul Ministerului Afacerilor Interne o structură, spunem noi 
specializată numită Inspectoratul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă, atât primăvara cât şi iarna înregistrăm blocaje al 
traficului rutier, feroviar sau aerian, distrugeri materiale sau chiar pierderi de vieţi omeneşti. Cei avizaţi cu astfel de 
situaţii justifică aceste calamităţi, numai în contextul schimbărilor climatice la nivel global dar efectele dezastruase 
ale unor astfel de fenomene meteorologice nu ne poate lăsa indiferenţi. 
 Este nevoie de o mai bună colaborare între Institutul Naţional de Meteorologie, Inspectoratul de Stat pentru 
Situaţii de Urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi autorităţile publice locale, pentru ca astfel de situaţii să 
fie întâmpinate de reacţia rapidă a autorităţilor pentru limitarea distrugerilor materiale şi salvarea de vieţi omeneşti. 
Nu de puţine ori primăriile asteaptă pasive intervenţia detaşamentelor  de pompieri locale sau zonale, fără să 
întreprindă nici o acţiune, iar mijloacele de informare în masă au semnalat de fiecare dată astfel de aspecte. Cred că 
pentru protecţia împotriva inundaţiilor a gospodăriilor cetăţenilor aflate în zonele de risc, trebuie întocmit (şi 
finanţat) un program naţional special de construcţie a digurilor de protecţie, lucrări de apărări de maluri şi 
regularizări ale albiilor râurilor vizate şi monitorizate de reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat pentru Situaţii 
de Urgenţă, întrucât această instituţie, prin inspectoratele locale, are responsabilităţi privind evacuarea 
populaţiei şi protecţia bunurilor acestora, deci intervenţia rapidă şi eficientă. 
 În cazul ninsorilor abundente generatoare de blocaje ale traficului rutier în special, de izolare a unor localităţi 
(de închidere a unor drumuri naţionale sau judeţene) am putea crede că dotarea comunităţilor locale cu utilaje şi 
echipamente speciale ar putea fi soluţia ideală de ieşire din impasul creat, dar comunicarea între instituţiile 
statului în vederea acţiunilor comune este factorul determinant în astfel de situaţii. Şi asta pentru că prin lege , 
prefectul este preşedintele comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, iar Consiliile Judeţene sunt cele care 
contractează prin licitaţie, lucrările de intervenţie pentru dezăpezirea căilor rutiere comunale, judeţene sau naţionale. 
Dacă pentru dezăpezirea drumurilor naţionale sau europene C.N.A.D.N.R asigură contractarea acestor lucrări pentru 
drumurile comunale sau judeţene, situaţia este mai dificilă datorită lipsei de colaborare şi informare reciprocă între 
autorităţile, locale şi judeţene, tocmai din motivele expuse mai sus. Lipsa de coordonare şi colaborare între aceste 
autorităţi ale statului  a generat în foarte multe cazuri, distrugeri materiale suplimentare sau chiar pierderi de vieţi 
omeneşti. 
 Este binecunoscut cazul accidentului aviatic din Munţii Apuseni, soldat cu pierderea vieţii a doi oameni. 
Presa a relatat şi analizat cazul, folosind absolut toate datele pe care le-a putut obţine de la martori sau specialişti. 
Având convingerea că ancheta va fi finalizată prin stabilirea de responsabilităţi pentru toate instituţiile sau persoanele 
implicate în acest caz, nu poate fi evitată o întrebare!  
 Găsirea unor vinovaţi, recuperează vieţile pierdute?! Eu sunt convins că nu…!   
 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 
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 Întrebări 
 

Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul IMM, Turismului şi Mediului de Afaceri 
 

Necesitatea implementării unei strategii de valorificare a  fructelor de pădure 
 

Doamnă ministru, 
 
 În fiecare sezon, aproximativ 6.200 de tone de fructe de pădure merg la export în ţări ca Ungaria, Austria, 
Germania, Italia sau Japonia. O mare parte din producţie revine în ţara noastră sub forma iaurturilor cu fructe, a 
dulceţurilor de afine sau a altor produse care au la baza fructele de pădure.  
           În fiecare an, Direcţiile Silvice din judeţele cu specific se laudă cu cantităţi mari de fructe de pădure culese din 
zonele montane. Alături de fructele de pădure, ciupercile-hribii, în special, se comercializează cu preţuri derizorii în 
ţară dar se întorc cu o valoare mult mai mare, prelucrate sub diferite forme. Zonele montane supravieţuiesc datorită 
colectărilor de fructe de pădure, ciuperci, arnica, merişoare, cătină. 
           În contextul apetitului europenilor pentru alimentaţia sănătoasă şi a culturilor în mediul lor natural, vă rog să-
mi precizaţi dacă  ministerul pe care îl coordonaţi are în vedere următoarele: 
• implementarea unei strategii cu privire la colectarea eficientă a produselor menţionate; 
• valorificarea eficientă din punct de vedere economica produselor colectate din zonele montane 
(fructe de pădure, ciuperci, arnica, merişoare, cătină); 
• implementarea unei strategii cu privire la absorbţia  fondurilor europene pentru a facilita prelucrarea 
acestor produse; 
• promovarea tinerilor întreprinzători şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu 
cerinţele pentru protecţia mediului şi siguranţa la locul de muncă în vederea amenajării culturilor în zonele 
montane înalte;  
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Cezar Cioată 

 
*** 

          
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării și Administrației Publice 
 

Finalizarea Grădiniței cu Program Prelungit 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei a aprobat prin Hotărâre de Consiliu nr. 113/30.08.2006 

parteneriatul cu Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru transmiterea 
terenului pe care urmează a se realiza investiția ”Grădinița cu Program Prelungit”, situat în Vatra Dornei, Str. Chilia. 

Inspectoratul Școlar a organizat și realizat procedurile de achiziție efectuând plata documentațiilor tehnice 
pentru promovarea, contractarea și execuția obiectivului din fondurile asigurate de H.G.R. nr. 1001/02.08.2006 
privind aprobarea finanțării din bugetul Ministerului Educației pe anul 2006 a lucrărilor de execuție pentru unele 
obiective de investiții, consolidări imobile, reparații capitale. 

Valoarea inițială a obiectivului a fost de 1.864.490 lei, iar investiția a început în 2006 conform contractului 
nr. 1657 din 21.12.2006. Termenul de finalizare a investiției a fost stabilit conform actului adițional nr. 3 la data de 
31.12.2010.Valoarea  lucrărilor decontate se ridică la 773.255 lei. Suma necesară pentru finalizarea investiției este de 
1700 000 lei. 
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Având în vedere aceste considerente, vă rog, să-mi comunicați, domnule Ministru, care sunt intențiile 
ministerului pe care îl coordonați față de aceste investiții nefinalizate, în general, și care sunt intențiile ministerului 
pe care îl coordonați față de această investiție nefinalizată - Grădiniță cu Program Prelungit, srt Chilia, Vatra 
Dornei prin Bugetul Ministerului Educației pe anul 2006. 
Solicit răspuns în scris. 
                           

Deputat 
Cezar Cioată 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educației Naționale 
 

Procedura înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2014-2015 
 

Stimate domnule Ministru,  
Pe această cale, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015?  
2. Există o procedură de ierarhizare în ceea ce privește prioritatea la înscriere? 
3. Care vor fi criteriile de departajare în cazul unităților de învățământ unde se vor înregistra mai mulți 
candidați pe un loc? Cine va stabili criteriile de departajare, Ministerul pe care il coordonați sau unitățile de 
învățământ?  
Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris . 
 

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

                                                                                        
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia redeschiderii Spitalului orăşenesc din Victoria-Braşov 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Spitalul din oraşul Victoria, judeţul Braşov, alături de cele din Codlea şi Săcele, au fost închise, de la 1 
aprilie 2011, în urma unei Hotărâri de Guvern prin care era oprită finanţarea de la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate. În viziunea fostului Guvern, destinaţia ulterioară a celor trei unităţi spitaliceşti era cea de azil de bătrâni. 
Dacă Spitalele din Săcele şi Codlea au contestat în instanţă această măsură şi au câştigat, în oraşul Victoria s-a decis 
redeschiderea unui spital orăşenesc. Astfel, unitatea a fost deschisă printr-un contract de asociere în participaţiune 
între Consiliul Local şi o firmă privată.  

În acest context, vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. Care este situaţia exactă din punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii referitoare la redeschiderea spitalului 
orăşenesc din Victoria în regim privat? 
2. Are noua unitate aviz de funcţionare din partea MS şi CNAS? 
3. Care sunt costurile suportate de Primăria Victoria pentru redeschiderea acestui spital? 
Solicit răspuns scris. 

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

Abuzurile împotriva copiilor 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Organizaţiile neguvernamentale româneşti fac eforturi considerabile pentru a strânge fonduri în vederea 
derulării unor campanii naţionale dedicate îmbunătăţirii vieţii copiilor, mai ales a celor cu probleme. Cauzele 
generale pentru care militează aceste ONG-uri sunt protejarea copiilor cu probleme de abuz, exploatare sau acte de 
violenţă, iar în unele cazuri acţiunile de caritate au fost susţinute chiar şi din străinătate. 

Cunoscându-vă implicarea consistentă în astfel de acţiuni, vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Câţi copii au fost victime ale unor situaţii de abuz, exploatare, agresiune şi violenţă fizică, verbală şi emoţională în 
cursul anului 2013, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Maramureş? 
2. Din datele statistice pe care le deţineţi, asistăm la un trend descendent sau ascendent din acest punct de vedere? 
3. Câţi dintre copii aflaţi în grija statului au fost abuzaţi anterior plasamentului acestora? 
4. Care sunt politicile publice şi programele derulate de Ministerul dvs. în vederea diminuării abuzurilor cu victime 
copii? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

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

Lucrările de investiţii pe râurile din judeţul Maramureş. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş a analizat zilele trecute Situaţia centralizatoare a 
locuinţelor din judeţul Maramureş care pot rămâne izolate în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase. De asemenea, s-a discutat situaţia măsurilor întreprinse după solicitările primite din partea primăriilor 
din localităţile Baia Sprie, Tăuţii Măgherăuş, Săliştea de Sus şi Bistra, în urma manifestării unor situaţii de urgenţă pe 
teritoriul acestora. 

Autorităţile judeţene din Maramureş, respectiv Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean, au primit asigurări 
din partea Guvernului că vor fi alocate fondurile necesare continuării lucrărilor de investiţii pe râul Vişeu, între Bistra 
şi Valea Vişeului, şi pe pârâul Bâleasa (afluent al râului Iza), în intravilanul localităţii Săliştea de Sus. 
 Vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Care este stadiul lucrărilor de investiţii menţionate mai sus şi ce sume vor fi alocate în acest an? 
2. Cum sunt pregătite structurile din Maramureş ale MMSC pentru a face faţă unor eventuale inundaţii, mai ales în 
zonele predispuse şi lipsite de îndiguiri? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Cornelia Negruţ 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului –Dan Diaconescu 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

 Parlamentul trebuie să asigure independenţa totală a actului de justiţiei 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
 România trebuie să scape odată şi pentru totdeauna de suspiciunile şi acuzele care planează asupra noastră 
atât în Europa cât şi în Statele Unite ale Americii în ceea ce priveşte respectarea normelor statului de drept. 
Ingerinţele politicului asupra justiţiei au reprezentat în ultimii 23 de ani o vulnerabilitatea pe care, ca stat membru al 
Uniunii Europene şi ca partener strategic la SUA nu ne permitem să o păstrăm.  
 Fiecare moment în care reprezentanţii partenerilor noştri strategici ne atrag atenţia asupra respectării 
normelor statului de drept şi asupra modalităţii în care justiţia este împiedicată să acţioneze de către factorul politic 
este un pas în spate pentru România. Parcursul nostru european nu îşi mai permite să fie împotmolit în polemici 
legate despre limitele la care trebuie să se oprească decizia politică şi să înceapă decizia puterii judecătoreşti. 
 Magistraţii au ajuns să fie, cel puţin în discursul public al unor politicieni, arme politice, oameni necinstiţi 
care decid în favoarea unui grup de interese sau acţionează la comandă. Astfel de abordări sunt inacceptabile pentru 
că nu fac altceva decât să dea curs suspiciunilor celor care cred că politicul are ceva de ascuns faţă de imparţialitatea 
actului de justiţiei. 
Ieri, România a mai pierdut o ocazie să demonstreze, chiar în această sală că se dezice de acuzele care nu rar i s-au 
adus din partea unor reprezentanţi fie ai Statelor Unite ale Americii, fie ai Uniunii Europene, acuze care vizau tocmai 
funcţionarea autorităţilor publice care trebuie să asigure independenţa actelor de justiţie. 
Printre aceste autorităţi se află şi Parlamentul României. Este de datoria noastră să păstrăm curată reputaţia instituţiei 
pe care o reprezentăm. Ieri, Camera Deputaţilor a votat, perfect în limitele legale şi regulamentare ce-i drept, ca o 
solicitare venită din partea ICCJ şi DNA să nu fie încuviinţată. Detaliile sunt mai puţin relevante în ceea ce priveşte 
cazul de faţă. Decizia majorităţii parlamentare va trebui asumată în faţa electoratului şi nimănui altcuiva. Este însă 
greu de explicat de ce Parlamentul, fie Senatul fie Camera Deputaţilor decide în mod diferit, pe baza unor cazuri 
similare. 
În mod cert trebuie să ne gândim dacă reţinerea unui coleg este sau nu abuzivă, dar noi, stimaţi colegi nu putem 
decide asupra oportunităţii unui act de justiţie pentru simplu fapt că nu facem parte din puterea judecătorească. Dacă 
reţinerea unui coleg este abuzivă acest lucru trebuie demonstrat, iar cei care o cer să răspundă la rândul lor în faţa 
organismelor competente, în cazul de faţă CSM-ul. Din păcate Parlamentul nu motivează niciodată o abordare sau 
alta, pe aceleaşi baze.  
Legislatura din care noi facem parte a avut ocazia să se exprime, încă din primele luni asupra unor cazuri de solicitare 
de încuviinţare a unor solicitări din partea DNA sau ÎCCJ, singurul criteriu pe care s-au luat însă deciziile este cel 
politic.  
Parlamentul va avea de suferit din punct de vedere instituţional şi este o vină pe care din păcate fiecare dintre noi o 
împarte. Avem nevoie de o consecvenţă în actele pe care Parlamentul le emite atunci când imunitatea unui coleg sau 
unei colege stă în calea desfăşurării unei anchete sau a luării unei decizii a curţilor de judecată.  
Nu ne mai permitem să lovim în şansele României de a scăpa de raportul MCV sau de a intra în spaţiul de securitate 
Schengen. Nu vreau să acuz pe nimeni şi nici să apăr pe altcineva pentru că nu este locul meu să fac acest lucru, în 
calitate de parlamentar. Ceea ce vreau însă să fac, este să atrag atenţia asupra nevoii de a restructura sistemul în care 
Parlamentul se pronunţă asupra deciziilor puterii judecătoreşti. 
Imunitatea parlamentară trebuie să se reducă strict la activităţile parlamentare. Proiecte de legi şi propuneri 
legislative, legi, luări de cuvânt şi declaraţii politice, cum este şi aceasta. Suspiciunile de corupţie, trafic de influenţă 
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sau luare de mită nu sunt în nici un fel cuprinse în activităţile parlamentare. Dacă şi numai dacă aceste acuze sunt 
false poate hotărî o instanţă de judecată şi nu o comisie a Parlamentului şi nici măcar Plenul unei Camere a 
Legislativului. 
Vedem foarte limpede care este scopul imunităţii parlamentare. Asigurarea independenţei desfăşurării mandatului 
unui deputat sau senator de către orice fel de ingerinţe externe, chiar din partea justiţiei. Cu alte cuvinte dacă un 
reprezentant al puterii judecătoreşti şantajează un parlamentar pentru a-l determina să se folosească de funcţia sa 
pentru a obţine orice fel de folos, atunci instituţia Parlamentului reacţionează şi stopează abuzul, în acelaşi timp 
sesizând organele competente asupra acestui abuz.  
Rolul Parlamentului nu trebuie confundat cu o decizie a unei instanţe de judecată. Ieri, majoritatea parlamentară a 
hotărât că solicitarea DNA şi a ÎCCJ este nefondată. De ce? Dacă un curs de acţiune nu este justificat de lege, atunci 
mi se pare normal ca cel care a iniţiat acest curs să plătească.  
În consecinţă, după episodul de ieri la care cei mai mulţi dintre noi am asistat, ajungem la concluzia că din nou, 
România şi Parlamentul vor avea de pierdut puncte la capitolul imagine, pentru că nici un argument suficient de 
puternic nu a părăsit zidurile acestei clădiri.  
În zgomotul continuu la care lupta politică din Guvern ne supune ne este greu să urmărim adevărul. În opinia mea, 
sistemul german este aplicabil şi de dorit şi în România. Propun să votăm, la începutul fiecărei legislaturi ca prin vot, 
toţi parlamentarii care doresc, să renunţe la imunitatea parlamentară în acelaşi timp păstrându-şi restul drepturilor pe 
care funcţia le conferă. 
Astfel putem spune, fără urmă de îndoială că menirea celor care au fost aleşi în această funcţie nu este alta decât să 
servească interesele cetăţenilor şi nu să se ascundă de justiţie. Câştigurile pe care România le-ar avea ar fi imediate în 
ceea ce priveşte imaginea României şi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea şanselor noastre de a intra în Schengen şi de 
a scăpa chiar de raportul MCV. 
Închei lăsându-vă stimaţi colegi să vă gândiţi la implicaţiile pe care un astfel de gest le-ar avea pentru reputaţia 
instituţiei pe care o reprezentăm atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional. 
Vă mulţumesc, 

Deputat 
Ioana Dumitru 

 
*** 

   
În România există… două ţări! A celor bogaţi... a celor săraci... şi nu există o clasă de mijloc 

 
Când am făcut această afirmaţie că- în România există… două Românii!- nu am avut în intenţie să facem 

vreo referire la problemele naţionale, deşi acestea s-au dovedit, la rândul lor, acute, în ultima vreme. Pur şi simplu 
ceea ce vă prezint este o experienţă personală, trăită în această perioadă, a vacanţei de iarnă. Experienţă în care nu am 
descoperit lucruri noi deoarece întreaga mea existenţă se duce la nivelul societăţii oamenilor obişnuiţi, acolo unde 
trăiesc oameni pe care îi cunosc şi îi sprijin după puterile mele, ci în urma a două secvenţe trăite, efectiv, în această 
perioadă, situaţii care mi-au spus multe, foarte multe despre ceea ce se întâmplă în ţara noastră… 

Mai întâi, am colindat, la sfârşitul anului, mai multe localităţi rurale, mergând la familiile nevoiaşe (cele mai 
nevoiaşe din satele respective) pentru a le sprijini cu mici daruri, de sărbători. Am redescoperit, atunci, sărăcia la 
limita cea mai de jos, problemele grave chiar de existenţă ale unor oameni loviţi de soartă, rămaşi fără serviciu, fără 
nici o posibilitate de sprijin material, familii cu mai mulţi copii, copii cu probleme materiale foarte mari! Oameni 
care nu pot fi condamnaţi că au făcut aceşti copii deoarece atunci când s-au născut copiii erau, amândoi, salariaţi. Din 
nefericire, o dată cu izbucnirea crizei au rămas fără serviciu, absenţa locului de muncă ducând la instalarea unei 
pauperităţi extreme, mulţi trăind, în acest moment, numai din banii de alocaţie ai copiilor! Sărăcie lucie!- cum se 
spune, deşi în majoritatea acestor familii am întâlnit curăţenie, gospodărie după puterea fiecărei familii în parte, dar o 
sărăcie extremă! Aceşti oameni trăiesc la nivelul Evului Mediu pentru că o parte dintre ei nu şi-au mai putut plăti nici 
măcar curentul electric, aşa că nu pot beneficia nici de lumină, nici de televizor… Am rămas siderată aflând că aceste 
familii sunt contemporane cu noi, că nimeni nu-i poate ajuta efectiv, iar disperarea i-ar face în stare să plece din ţară, 
dar nu mai au unde, acum nemaiavând nici această soluţie! Sărăcie… sărăcie… 

Întâmplarea a făcut ca, imediat după aceste peripluri prin spaţiul rural să merg într-un supermarket din zona 
comercială a Bucureştiului. Era tot în preajma sărbătorilor de iarnă. Şi ce am descoperit? Că nu exista nici un loc de 
parcare!... Că nu am găsit nici un cărucior liber… Că o aglomeraţie de nedescris era în toate mall-urile şi magazinele 
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din jur!... Că se stătea la cozi, interminabile, la supermarket!... Că aceia care îşi făceau cumpărăturile umpleau 
coşurile, iar la o simplă observare nu am văzut un coş mai mic de 5-600 de lei, cel puţin! Desigur, acestea erau 
sumele minime pentru că am văzut şi mii de lei, achitaţi prin card ori cash! Unde se petreceau toate acestea? Păi, în 
aceeaşi Românie, în care, în acelaşi timp, existau acele familii sărace în care o ciocolată şi un kilogram de carne şi un 
cozonac puteau reprezenta cel mai frumos lucru pe care şi-l puteau imagina nişte oameni, tot din România!... 

Da, în acest moment, în România există două ţări: cea a oamenilor bogaţi, foarte bogaţi sau suficient de 
înstăriţi încât să nu aibă problema zilei de mâine, care trăiesc, în general, într-o anumită parte a marilor oraşe şi care 
reprezintă, probabil, procentual 10-15% din populaţia României şi ŢARA OAMENILOR SĂRACI, cei care, efectiv, 
supravieţuiesc de la o zi la alta, mulţi dintre ei fără salarii, fără posibilităţi materiale! Că există oameni bogaţi este 
foarte bine pentru orice societate normală. Că există oameni săraci, este normal pentru orice societate. Numai că, într-
o ţară normală trebuie să mai existe o categorie- CLASA DE MIJLOC! Cei care au o existenţă normală, cei care nu 
trăiesc cu grija zilei de mâine, deşi nu pot face precum cei foarte bogaţi, excese, dar care nu au probleme în privinţa 
existenţei lor de fiecare zi! CLASA DE MIJLOC este categoria cea mai importantă dintr-o societate aflată în 
dezvoltare! Din cercetările pe care le-am făcut am constatat un lucru foarte grav: dacă la începutul anilor '90 şi până 
spre mijlocul primului deceniu din al treilea mileniu se conturase o Clasă de mijloc, în stadiu incipient, o dată cu 
efectele crizei economice, dar şi cu tot ceea ce s-a întâmplat în România, în ultimii ani, această categorie a început să 
dispară! Mulţi, foarte mulţi dintre cei din clasa de mijloc au alunecat în clasa sărăciei, a celor care îşi numără, cu 
grijă, fiecare bănuţ şi care aşteaptă, de fiecare dată, salariul pentru că nu se mai ajung cu banii!  

Cred că este obligaţia noastră, a celor implicaţi în zona politică, să declanşăm toate măsurile necesare pentru  
relansarea economică a acestei ţări, pentru deschiderea unor noi posibilităţi de afirmare, pentru reinstaurarea CLASEI 
DE MIJLOC în România, aceasta fiind singura cale spre normalitate a unei ţări lipsite, de multe ori, chiar de 
speranţă!... 
 

Deputat 
Maria Dragomir 

 
*** 

 
 

 Interpelare 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: Disfuncţionalităţi ale programului naţional HIV/SIDA 
 
Domnule ministru, 
In mai multe judeţe, programele naţionale ce asigură medicaţia pentru aceste categorii de pacienţi au mari greutăţi în 
derulare. 
Suceava este singurul judeţ care a rămas şi fără bani şi fără medicamente din cauză că fondurile trimise în ianuarie nu 
pot asigura decât mai puţin de jumătate din necesarul unei luni de tratament. Pacienţii sunt disperaţi şi îi invită pe 
guvernanţi să vadă cum se împarte sănătatea în România. Pentru că se vor bate pe medicamentele insuficiente, ei 
ameninţă că vor da în judecată pe cei care conduc Ministerul Sănătăţii şi întregul guvern al României. 
Şi alte judeţe, Iaşi, Cluj, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Prahova şi Vaslui ar putea rămâne fără medicamente.  
Câţi pacienţi HIV/SIDA sunt în România?  
Câţi dintre aceştia beneficiază de tratament în acest moment?  
Cât au durat disfuncţionalităţile în judeţele menţionate?  
Care sunt consecinţele asupra tratamentului acestor pacienţi ? 
Solicit răspunsul în scris. 
 

 
*** 
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 Întrebare 

 
 
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 

 




