
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

   

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Efectele Legii nr. 34/2020 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 

Având în vedere faptul că Parlamentul României a respins prin Legea nr. 34/2020             

OUG nr. 51/2019 care scotea serviciul de transport județean din sfera serviciilor publice de              

transport și anula dreptul elevilor de a beneficia de tarif redus la acest tip de transport; 

Ținând cont de declarația domnului Augustin Hagiu, președinte FORT, privind          

săvârșirea unor activități de turism electoral în favoarea unor partide politice și de declarația              1

conform căreia nu va respecta efectele Legii nr. 34/2020 , desprinzand din acestea că ar fi               2

vorba despre acordarea unor foloase necuvenite și instigarea unor demnitari în a promova și              3

adoptă OUG nr. 51/2019 precum și alt OUG recent care să lipsească de efecte Legea nr.                

34/2020; 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Guvernul va adopta alt OUG care să conducă la lipsirea dreptului elevilor la tarif               

redus pentru transportul județean? 

1 Disponibil la:   
http://www.ziare.com/stiri/ancheta/augustin-hagiu-am-facut-turism-electoral-cat-nu-s-a-facut-ever-in-romania-9
89240; accesat la data de 05.04.2020. 
2 Disponibil la: https://www.facebook.com/Tranzit.revista/videos/258268451864013/; accesat la data de        
05.04.2020. 
3 Disponibil la:   
https://www.edupedu.ro/consiliul-national-al-elevilor-le-cere-deputatilor-sa-respinga-ordonanta-care-a-eliminat-t
ransportul-judetean-din-sfera-serviciilor-publice/; accesat la data de 07.04.2020. 
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2. Cine sunt persoanele responsabile de promovarea și adoptarea OUG nr. 51/2019 și            

cum vor răspunde pentru efectele produse? 

3. Dacă Direcția Generală Anticorupție se va sesiza cu privire la modul în care au fost și                

sunt promovate acte normative care să lipsească de efect Lege anr. 34/2020, care să              

afecteze dreptul elevilor la transportul public județean și care să încalce Regulamentul            

nr. 1340/2007? 

4. Care este soluția găsită de Guvern privind licențele operatorilor de transport public            

județean? 

5. Dacă la nivelul Guvernului s-a făcut lobby din partea FORT pentru o soluție             

legislativă care să mențină de iure actualele licențe de transport pentru transportul            

județean? 

6. Dacă la nivelul Guvernului se are cunoștință despre primirea de către funcționari și             

demnitari a unor sume de bani sau alte foloase necuvenite pentru promovarea OUG nr.              

51/2019? 

7. Dacă Guvernul, prin Corpul de Control al Prim-ministrului și Direcția Generală           

Anticorupție, va ancheta dacă s-au săvârșit infracțiuni de corupție pentru promovarea           

OUG nr. 51/2019? 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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