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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 18 – 22 februarie 2019) 

 
 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni,  18 februarie 2019 
 
Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut pe articole, luni, 18 februarie, proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei 

comisii de anchetă privind modalitatea de încheierea a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi a modului de angajare 
şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune (PH 
CD 3/2019). 

Un număr trei proiecte legislative au fost retrimise comisiilor de specialitate în vederea întocmirii de rapoarte 
suplimentare: 

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor (Pl-x 262/2017) - lege organică; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea 
Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale (PL-x 208/2018) - lege ordinară ; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice (PL-x 295/2018) - lege ordinară. 
 

Președintele de ședință a anunțat că domnul deputat Andrei Alexandru Ioan își încetează activitatea în cadrul Grupului 
parlamentar al PSD și va activa ca deputat neafiliat. 

 
 
 
 

  Ședința Camerei Deputaților de miercuri,  20 februarie 2019 
 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 20 februarie, prin vot final, proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei 

comisii de anchetă privind modalitatea de încheierea a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi a modului de angajare 
şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune. (PH 
CD 3/2019) – 222 voturi pentru, 13 împotrivă, 1 abţinere. 

 
În aceeaşi zi, deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL şi USR au depus moţiunea simplă “Tudorel Toader 

şi PSD – ALDE, luaţi mâinile murdare de pe justiţie”.  
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

Sesiunea  februarie – iunie 2019* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 22 februarie 2019) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1036 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2018 986 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019 50 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 12

15 

– votate  13 

             din care: - înaintate la Senat      1 

                            - în procedura de promulgare 12 

                            - promulgate* 0 

                            - respinse definitiv 0 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1025 

a) pe ordinea de zi 403 

b) la comisii  602 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

1 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 29 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 29 

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

 
 

     Cele 13 iniţiative legislative votate privesc: 
                          11 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
       6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                           5 proiecte de legi  
                           2 propuneri legislative 
 

         
 

    * În anul 2019 au fost promulgate 38 de legi, din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
 

în săptămâna 18 – 22 februarie 2019 
 
 

 
  I. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere  Senatului: 

 
1. Pl-x 652/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189 din 9 decembrie 1999 

privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

din Camera Deputaţilor 
 
 

( la data de  22 februarie 2019 ) 
 

I.  În perioada   18 – 22 februarie 2019  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 5 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 84 avize. 
Cele  5 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 5 

0    

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:                     

3 
0  
2 
0  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 560 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 81pentru raport suplimentar.  

                                                                                                                                                                       

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1700 de rapoarte, din care: 
 

 

Rapoarte 
În anul  

2017 

În anul  
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 28 

 rapoarte suplimentare 115 67 3 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 2 

TOTAL 818 849 33 

 
  

 
 



             A N E X A  
 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 

în perioada  18 - 22 februarie 2019 
 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.8/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general 
aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.02.2019 

Raport de adoptare 
(25/R din 20.02.2019) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.741/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.02.2019 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(749/RS din 21.02.2019) 

2 

 
 
 
PLx.753/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, 
reprezentată prin Ministerul Finanţelor şi Fondul Internaţional pentru 
Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor 
Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.02.2019 

Raport de adoptare 
(28/R din 21.02.2019) 

 
III. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.547/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie – raport comun cu comisiile de mediu și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare 
(24/R din 15.02.2019) 

 
 
 
 



 
IV. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.547/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie – raport comun cu comisiile de agricultură și 
juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.02.2019 

Raport de adoptare 
(24/R din 15.02.2019) 

 
V. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.547/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie – raport comun cu comisiile de mediu și agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.02.2019 

Raport de adoptare 
(24/R din 15.02.2019) 

2 

 
 
PLx.4/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

Guvern 19.02.2019 
Raport de adoptare 

(26/R din 20.02.2019) 

 
VI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.719/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 

2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
8 parlam.  20.02.2019 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(27/R din 21.02.2019) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

PNL o cheamă pe Viorica Dăncilă la Ora Premierului pentru a-i cere oprirea OUG nr. 114! 
 

Partidul Național Liberal declară război împotriva Ordonanței lăcomiei Guvernului PSD-ALDE și o cheamă pe 
Viorica Dăncilă la Ora Premierului în Parlament pentru a-i cere oprirea OUG nr. 114! 

Ordonanța lăcomiei Guvernului PSD-ALDE bagă economia României în faliment și toți românii vor plăti scump 
prostiile acestei guvernări de analfabeți economici. 

Efectele OUG 114/2018 sunt evidente: 
1. Fiecare cetățean român va fi obligat să plătească taxe și impozite MAI MARI, la nivelul PLAFONULUI MAXIM! 
2. Fiecare cetățean român sau companie va plăti mai scump energia electrică, gazul și energia termică. 
3. Fiecare cetățean român va plăti un abonament mai scump la internet, TV şi telefonie.  
4. Fiecare cetățean român va plăti rate mai mari pentru împrumuturile bancare şi vor fi înăsprite condiţiile de creditare. 
5. Prin OUG 114 se va desființa Pilonul 2 de pensii. Visul PSD-ALDE de a naționaliza Pilonul 2 de pensii va fi pus în 

practică pentru că nicio firmă privată care administrează astăzi banii din Pilonul 2 de pensii nu va mai rămâne pe piață. 
6.   Nu în ultimul rând, prin OUG 114, nu vor mai beneficia de creșterile de venituri la care au dreptul deținuții politici,  

persoanele persecutate în perioada comunistă, urmașii celor care au murit la Revoluție și de răniții din Revoluție. 
 

Deputat  
Raluca Turcan 

*** 
 

Triumfalismul economiei performante închide școli și spitale și alungă investitorii 
 

Doamnelor și domnilor, stimaţi colegi,  
După o săptămână dominată de atitudini pătimașe, declarații, luări de poziție în ședințele de comisii și, ulterior, în 

plen, dezbateri, unele de altfel necesare pentru bugetul de stat pentru anul 2019, poate a venit și timpul unei radiografii realiste 
a momentului pe care îl traversăm. Bugetul a fost aprobat, dumneavoastră, membri ai partidelor din arcul puterii considerați că 
ați triumfat, dar realitatea rămâne cea a unei Românii triste și fără viitor. S-a tot vorbit zilele trecute despre uriașe creșteri 
economice, despre prognoze optimiste și realizări scriptice, de am avut uneori sentimentul că mă aflu în sala Marii Adunări 
Naționale din vremea comunismului, și nu într-un parlament responsabil al unei țări democratice.  

Stimați colegi, 
Majorității PSD-ALDE îi place să vorbească despre o economie care ”duduie”. Asta ar trebui să ne ducă cu gândul la 

un viitor cu politici coerente în sănătate și educație, capitole la care actuala guvernare este repetentă. În timp ce de la tribuna 
parlamentului aud discursuri emfatice despre creșterea economică, în județul Bacău pe care-l reprezint în Parlamentul 
României, urmează să se închidă două spitale, iar activitatea Maternității să scadă la jumătate. Se vorbește despre reducere 
numărului de paturi, despre relocarea personalului medical, fără ca nimeni să țină seama că în acele spitale și secții au fost 
investite, din fonduri europene și locale, zeci de milioane de euro, în aparatură și modernizări.  

În același județ Bacău și în aceleași vremuri de pretins avânt economic, Ministerul Educației Naționale a închis, în 
ultimii trei ani, 211 școli, potrivit statisticilor oficiale. Multe dintre acestea au fost reabilitate cu fonduri europene, sau prin 
grija autorităților locale. Pentru Ministerul Educației a fost mai simplu să pună lacătul pe ușă și să trimită mii de copii să învețe 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  3 - 2019  
Săptămâna 18 – 22 februarie 2019  

 

 

9 
 

la kilometri depărtare, fără însă a le asigura și fondurile necesare transportului către și dinspre școală. Sunt doar două exemple 
din România reală. Două exemple din domenii care ar trebui să reprezinte priorități: sănătatea și educația.  

Sigur, pe hârtie, lucrurile au nuanțe de roz: creștere economică, șomaj redus, un salariu minim mai mare. Doar că, 
stimați colegi de la putere, printre dumneavoastră se află și persoane care știu ce se petrece cu adevărat. Dacă șomajul este mai 
mic, nu este meritul Guvernului României și a politicilor promovate de acesta, ci este consecința sutelor de mii de români care 
aleg să părăsească România, pentru că aici nu au viitor. Salariul minim este mai mare cu câțiva lei, dar nu acoperă valul de 
scumpiri la alimentele de bază, la combustibili, gaze și energie electrică. Majorarea pensiilor a fost și ea amânată, pentru că nu 
aveți de unde să o suportați. Creșterea economică atât de mult invocată este bazată doar pe consum, pentru că nicio investiție 
semnificativă nu a mai fost înregistrată în România. Mai mult, investitori de calibru au ales să închidă fabricile din România și 
să-și relocheze operațiunile în țări vecine. Iar acest fenomen va continua atât timp cât Guvernul Vâlcov-Dragnea nu va înceta 
să ia decizii cu efecte devastatoare asupra economiei prin această lipsă de predictibilitate fiscală și legislativă. 

Aceasta este realitatea, stimați colegi de la putere, și mi-aș dori să o vedeți și să o acceptați, ca niște oameni maturi și 
responsabili. Nu vă face cinste să vă ascundeți în spatele disciplinei de partid și să nu luați atitudine. Acum, că momentul 
politic al adoptării bugetului a trecut, ar trebui să cereți colegilor de partid din guvern, să înceteze cu demagogia și populismul 
și să gândească politici predictibile și coerente pentru sănătate, educație și economia reală.   

Vă mulțumesc. 
Deputat  

Tudorița Lungu 
*** 

Șoc și groază 
Stimați colegi, 
În ultimii ani, numeroși miniștri din guvernele PSD au șocat opinia publică prin afirmații făcute din senin, care 

bulversau întreaga societate. Ulterior, ca urmare a reacției populare de respingere, afirmațiile erau catalogate drept „erori de 
comunicare” sau, cetățenii erau făcuți de vină pentru incapacitatea de a înțelege corect un mesaj greșit. 
 Este și mai grav cand acest comportament devine o constantă într-un domeniu extrem de sensibil precum educația. În 
cele 3 luni de când și-a preluat al patrulea mandat de ministru al educației, doamna Andronescu a prezentat adesea în spațiul 
public idei  care au bulversat, au șocat, au discriminat și au stârnit confuzie. Doamna ministru a revenit apoi asupra unor 
declarații, dar în unele cazuri, am fost cu toții învinuiți că nu am înțeles ce a vrut să  spună, de fapt, o scuză ieftină pentru 
faptul că s-a lăsat dusă de val. Din prima zi de mandat ne-a „amenințat” că în luna martie va veni cu o nouă lege a educației, 
ceea ce ar fi o gravă eroare, nu doar pentru că suntem în an electoral, dar și pentru că nu ia în considerare rezultatele 
Programului „România educată”, în care au fost implicați  zeci de mii de profesori, elevi, profesori și părinți și orice lege nouă 
ar trebui să țină cont de munca lor. 

Doamna ministru ne-a mai spus că vrea  să-i țină pe elevi mai puține ore la școală, deși nimeni nu a cerut asta, ci 
dimpotrivă, părinții elevilor din ciclul primar se plâng de desființarea programului After school și de deficiențele din 
programul Școală după școală. Părinții se plâng de programa prea încărcată, de prea multe teme, dar degeaba, că nimeni nu-i 
ascultă și nu le ia în seamă propunerile. După ce a abandonat propunerea înlocuirii orelor de Educație Fizică cu „Joc și 
mișcare” pentru clasa pregătitoare, cls I și a II-a, doamna Andronescu ne-a uimit cu intenția de a înființa clase separate pentru 
copiii cu cerințe educaționale speciale, susținând astfel marginalizarea lor și stârnind mânia părinților și a  specialiștilor în 
domeniu. O societate incluzivă, așa cum se vrea România, trebuie să facă eforturi pentru a oferi sprijin personalizat copiilor cu 
cerințe educaționale speciale, pentru a-i ajuta să-și fructifice potențialul și să reușească să se integreze în societate. 
 Trei zile mai târziu, doamna Andronescu afirmă că dorește mutarea unor clase de învățământul profesional de la orașe 
la sate, fără să se gândească unde vor face elevii practică, de unde vor fi aduși noii profesori, și ce consecințe va avea o astfel 
de decizie. 

Dacă ne amintim că doamna Andronescu a desființat școlile de arte și meserii și a vrut intrarea elevilor la facultate fără 
bacalaureat, ne dăm seama de pericolul pe care îl reprezintă unele afirmații care ar putea fi puse în practică. 

Din această cauză, îi cer Doamnei Ministru să se abțină de la a  gândi cu glas tare în spațiul public pentru că funcția pe 
care o deține  nu-i permite să afirme ceva fără a evalua corect consecințele, fără a se consulta cu factorii afectați și fără a ține 
cont de nevoile sistemului de învățământ din România.  

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
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Politicile Ministerului Educației, un afront la adresa profesorilor  
și învățământului din România 

 
Potrivit datelor din Bugetul de stat pe 2019, Educația va avea pe mână anul acesta un buget de 33 miliarde lei, un 

buget cu care doamna ministru Andronescu nu a ezitat să se laude. Avem de-a face însă cu o himeră: mai mult de jumătate din 
această sumă va fi alocată salariilor și plății unor datorii istorice către profesori. România rămâne, în continuare, codașa 
Europei în privința procentului din PIB alocat Educației. 
  Dar tupeul PSD nu are margini! Cu ce se ocupă între timp Ministerul Educației? Ei bine, trimite scrisori metodice către 
profesorii din teritoriu, cărora li se cere cu nonșalanță să îndeplinească o serie de recomandări pentru atingerea unor ținte 
impuse de Comisia Europeană. Recomandări deloc facile pentru cadrele didactice din România – care îndeplinesc în mare 
parte a timpului rolul unor birocrați, cărora li se mai aruncă beneficii salariale pentru a acoperi marile găuri din sistem, cărora 
nu le sunt asigurate condiții la standarde europene! În schimb, Ministerul Educației le cere profesorilor români să se alinieze la 
standardele europene de predare și însușire a competențelor. 

 Înainte de a le adresa profesorilor scrisori metodice și de a formula cerințe fără a asigura condițiile îndeplinirii lor, 
Ministerul Educației are de rezolvat câteva carențe din domeniu. Exemplele sunt multe, dar mă voi limita la câteva dintre cele 
mai grave. 
  Ideea de a plafona finanțarea din învățământul preuniversitar prin formula costului standard per elev duce la grave 
limitări în ce privește salariile, ocuparea posturilor vacante și a altor cheltuieli. Apoi, știm că din luna decembrie a anului 
trecut, profesorii beneficiază de un spor de suprasolicitare neuropsihică, însă personalul didactic de conducere și personalul 
didactic auxiliar nu a fost luat în calcul pentru acordarea acestui spor. Bag seamă că Ministerul Educației face legi în mod 
aleatoriu și pe principiul excluziunii, nu pe cel al incluziunii. Amintesc pe această cale faptul că incluziunea este una dintre 
prioritățile majore în domeniul educației în timpul mandatului României la președinția UE. Dar probabil doar la modul 
declarativ. Un alt exemplu al unei scamatorii legislative prin care profesorilor le sunt tăiate drepturi: aceștia sunt obligați să își 
efectueze concediile de odihnă pe întreaga perioadă a vacanțelor școlare– asta pentru a nu li se plăti norma de hrană pe 
perioada respectivă. Și, în fine, știm că ministrul Educației anunța o strategie ambițioasă pentru reformarea școlilor 
profesionale – dar nu avem ateliere de instruire practică, laboratoare, cabinete dotate la cerințele actuale, nu avem personalul 
tehnic necesar (precum maiștri, laboranți), în timp ce costul standar/elev aflat în neconcordanță cu învățământul actual nu 
permite rezolvarea acestei probleme.  

Situația prezentată se va reflecta în calitatea procesului de educație și se va reflecta și la nivel European. Chiar dacă 
prin motto-ul ales pentru exercitarea Președinției UE se anunță pompos „Educația care conectează”, prin pachetul de politici de 
la nivel national mesajul este clar: „Educația care dezbină”. 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor, 
Guvernarea PSD-ALDE ne oferă aproape în fiecare zi surprize, majoritatea neplăcute, iar toate arată lipsa de viziune și 

că actuala guvernare se face prin delegare. 
Între ultimele surprize anunțate este proiectul de dotare a unui număr de 1.500 de școli din țară cu toalete în 

containere, aceasta fiind soluția miraculoasă pentru a rezolva problema neautorizării sanitare a acestor unități școlare. 
De ce spun surpriză, pentru că proiectul a fost anunțat de ministrul Finanțelor și nu era inclus în programul de 

guvernare care are, în schimb, componenta de modernizare a unităților școlare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Potrivit datelor oficiale ale MDRAP ianuarie 2019, prin PNDL 1 sunt aprobate 560 de proiecte de modernizare de 

școli fără autorizații de funcționare, din care au fost recepționate 97, iar prin PNDL 2 au fost aprobate 802 proiecte de 
modernizare pentru școli fără autorizații de funcționare, din care au fost recepționate 28. 

Deci putem spune că avem peste 1300 de unități școlare fără autorizații de funcționare, care se modernizează prin 
proiecte finanțate prin PNDL. 

Pare interesant că ministrul de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, a anunțat că Guvernul vrea să pună în aplicare un 
proiect de instalare de toalete în containere pentru a soluționa această problemă, pentru circa 1500 de școli, ceea ce mă face să 
cred că proiectele de modernizare a școlilor prin PNDL nu vor mai continua pentru că altfel nu găsesc rostul containerelor cu 
rol de toaletă. 
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Nu știm însă și cum vor racorda aceste containere la utilități în condițiile în care, în majoritatea cazurilor, școlile nu au 
toalete funcționale pentru că în zonele respective nu sunt rețele de apă și canalizare și care ar fi trebuit să fie realizate ori prin 
PNDL, ori prin proiecte cu fonduri europene, programe despre care știm însă că sunt într-o extrem de mare întârziere. 

Nu m-aș mira dacă din „laboratoarele guvernării” vor ieși și alte soluții la fel de inovatoare, cum ar fi școli în 
containere, cu table inteligente incluse. 

Lipsa de viziune în domeniul Educației în care să se pună accentul pe susținerea școlilor cu un curriculum modern, pe 
dezvoltarea de resurse umane și de formare pe filieră didactică, este dovedită și de anunțatul proiect estimat la aproape 
jumătate de miliard de euro de dotare a claselor cu table inteligente și oferirea pentru elevi de tablete smart. 

Din nou sistemul este abramburit  pentru că acest program dovedește incapacitatea de a discerne între ce înseamnă 
soluţii tehnice şi soluţii de schimbare adaptivă pentru sistemul de învățământ românesc. 

Aș invita-o pe doamna Ecaterina Andronescu la Suceava, unde peste 3000 de elevi suceveni învață în clase simultane, 
ca să vadă cum un învățător suplinitor va împăți în patru tabla inteligentă pentru cele patru generații care învață în aceeași 
clasă.  

Resursele financiare ar trebui să fie alocate pentru obiective cum ar fi creșterea investițiilor pentru școli,  un program 
special de înzestrare a școlilor profesionale și tehnice pentru că se impune relansarea învățământului tehnic și profesional, dar 
trebuie generalizat și programul after school, dar și trecerea de la programul „Cornul și laptele” la programul „Masă 
diversificată în școli”.  

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
 

Patru runde de alegeri vor stabili destinul nostru pentru următorii ani! 
 

Puțini ar fi crezut că, la 30 de ani de la căderea comunismului în România, o putere coruptă politic va pune sub semnul 
întrebării valorile democratice ale țării. Suntem în situația, alături de majoritatea țărilor din fostul bloc comunist, să fim 
aruncați din nou în zona instabilității, sub conducerea unor marionete care ascund interese cât mai meschine. 

Prin tehnici iscusite de propagandă, agenda publică este intoxicată de tot felul de teme fără legătură cu viața de zi cu zi 
a cetățeanului. Discutăm la nesfârșit despre persoane, în loc să ne preocupe România pe care dorim să o construim. Toate 
subiectele aruncate de coaliția PSD-ALDE, prin mijloacele de manipulare, sunt trucaje ale realității, sferturi sau zecimi de 
adevăr prezentate drept mari dezvăluiri. 

În acest context, societatea românească se divide tot mai mult. Pe de o parte, sunt românii care se zbat la limita 
supraviețuirii și sunt ținuți captivi în sărăcie, în lipsa unei strategii reale de dezvoltare a comunităților din care fac parte. Sunt 
mințiți că sărăcia lor se datorează străinilor din vestul Uniunii Europene. Li se servesc teorii ale conspirației, blocându-le orice 
orizont real de prosperitate. Pe de altă parte, sunt românii din urbanul mediu și mare, alături de Diaspora, care nu concep 
reinstaurarea unui regim semi-democratic sau a unei economii de pradă conduse de politicieni cu apucături autoritare. Acești 
oameni nu cunosc altceva în afara libertății depline și nu concep ca România să renunțe la atașamentul față de UE ori NATO. 

În următorii doi ani, când vor fi patru runde de alegeri, lupta se va da între două tipuri radicale de sistem politic, între 
capul plecat și libertate. Dacă toată clasa politică din România ar fi abordat responsabil rolul nostru în Europa și ar fi pus mai 
presus de orice interesele cetățenilor onești ai țării, nu am fi ajuns la un asemenea moment de cotitură istorică. De triumful 
libertății și democrației depinde destinul nostru pentru următorii ani!  

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  3 - 2019  
Săptămâna 18 – 22 februarie 2019  

 

 

12 
 

Educația nu este o prioritate pentru acest Guvern!  
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Ecaterina Andronescu, vechiul și noul ministru al Educației Naţionale! Nu este un titlu de film ci este o tristă realitate. 

După ce anul trecut stimata domnă a declarat că Guvernul Dăncilă este unul foarte slab și că PSD-ul trebuie să numească 
oameni de valoare în funcții înalte în stat, drept răsplată, doamna a fost numită pentru a patra oară în funcția de ministru la 
Educaţie. 

Chiar dacă în cele trei mandate de ministru nu s-a remarcat decât prin ”abramburirea” învățământului românesc, 
rămâne speranţa ca în cel de-al patrulea să facă și lucruri bune, educația să devină într-adevăr o prioritate pentru guvern, iar 
sistemul educațional să aibă altă soartă.  

Doamna Andronescu promite să facă o nouă lege a educației. O așteptăm. Ne dorim însă ca prin această nouă lege să 
repare marea eroare pe care a făcut-o în 2009 prin desființarea școlilor profesionale. De asemenea, ne dorim un buget mai 
generos pentru Educație, astfel încât generațiile viitoare să poată avea acces la un sistem de învățământ ”ca afară”. 

România înregistrează una dintre cele mai mari rate din Europa în ceea ce privește abandonul școlar! Opriți prin 
măsuri viabile acest lucru! 

România are nevoie de absolvenți bine pregătiți, iar învățământul dual are nevoie de resurse financiare și schimbări 
radicale. 

O altă problemă cu care se confruntă învățământul românesc, care are consecinte grave asupra educației copiilor 
noștri, este slaba pregătire a profesorilor și suplinitorilor. Mulți  dintre aceștia nu se pot adapta nevoilor actuale și nu fac față 
metodelor și problemelor noi din învățământ. 

Investiți serios în infrastructura școlară pentru că  aproximativ 1460 de  grădinițe și școli au funcționat anul trecut cu 
WC-ul în curte, fără apă și canalizare. Aceste lucruri trebuie să dispară. Iar dacă vreți să rămână ceva la finalul mandatului 
dumneavoastră, nu mai aruncați în spatele primarilor rezolvarea școlilor cu grupurile sanitare în curte.  

Stimați colegi, 
Politicile din domeniul Educației sporesc numărul tinerilor cu minți sclipitoare care părăsesc țara an de an, iar sumele 

alocate de Statul român pentru educație sunt insuficente.  
Statisticile spun că România este țara din Uniunea Europeană care alocă Educației cea mai mică sumă. În fiecare an, 

banii sunt prea puțini pentru ca accesul la educație să fie gratuit.  
Este momentul să faceți ceva și să aduceți Educația acolo unde ar trebui să îi fie locul, să o transformaţi în prioritate 

naţională pentru viitorul copiilor noştri. 
Deputat 

Dr.Viorica Cherecheș 
*** 

Aderarea României la Spațiul Schengen – un coșmar fără sfârșit ! 
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Din anul 2011 România tot așteaptă să intre în spațiul Schengen. Chiar dacă am îndeplinit criteriile pentru aderarea la 

acest spațiu, se pare că nici în acest an, acest  lucru nu va fi posibil. Obiectivul aderării la zona Schengen este foarte important 
pentru țara noastră și are tot sprijinul președintelui Comisiei Europene și al Parlamentului European, iar românii își doresc ca 
acest obiectiv să devină o realitate, chiar dacă așa zisele  eforturi diplomatice „bat pasul pe loc”. 

Guvernul PSD-ALDE nu s-a concentrat suficient asupra continuării eforturilor de realizare a integrării europene 
depline și mă întreb: oare cât de real este interesul acestui guvern pentru aderarea la spațiul Schengen? Sunt ferm convinsă că 
această putere nu manifestă nici un interes pentru români, ci dimpotrivă: modifică legile justiției prin Ordonanța de Urgență, 
iar statul de drept este pus în pericol. 

De la aderare, România preia pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene, iar speranța că vom reuși 
aderarea la Schengen ar fi un obiectiv în interesul tuturor. 

Totuși, România face pași înapoi în condițiile actualelor evoluții politice și legislative. Chiar dacă această echipă 
guvernamentală susținea că prioritățile naționale ale României sunt intrarea în Spațiul Schengen și în Zona Euro, șansa pentru 
acest an este minimă. 

Bucureștiul este criticat și pentru intervenția „disproporționată” îndreptată împotriva demonstranților din 10 august 
2018 și, din aceste cauze, România, care părea favorită în fața Bulgariei, nu va face pasul mult așteptat de către toți cetățenii 
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acestei țări, iar Bulgaria va adera în primele luni ale acestui an. Este dreptul nostru al românilor, ca cetățeni ai Uniunii 
Europene să circulăm liber în cadrul acesteia, iar eșecul aderării nu este nici al  cetățenilor din România și nici al europenilor, 
ci al întregii clase politice.  

Stimați colegi,  
Nu trebuie să uităm că România este un mare furnizor de securitate în regiune și în Uniunea Europeană,  fiind extrem 

de important să existe în continuare o consolidare a dialogului politic și de securitate între România și celelalte state membre 
UE, o mai bună colaborare. 

Românii așteaptă ca acest vis să devină realitate. Este dorința, dar și dreptul lor. 
 

Deputat 
Florin Stamatian  

*** 
Epidemia de gripă, o realitate care reflectă „performanţa” managementului medical românesc 

 

Dragi colegi,  
 Gripa este o afecţiune respiratorie contagioasă, provocată de virusurile gripale. Poate avea consecinţe moderate până la 
severe, conducând uneori chiar la deces. Gripa este diferită de o răceala, debutează brusc şi violent, în timp ce simptomele 
răcelii cresc gradual în intensitate.   
 Situaţia prezentată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată o răspândire îngrijorătoare a virusului gripal în această 
perioadă. Gripa s-a extins rapid în toată Europa, iar cele mai afectate sunt țările din sud-estul Europei.  

În ultima lună, circulația virusului gripal în România a avut un caracter epidemic, în care numărul cazurilor de 
îmbolnăvire prin viroze respiratorii este mai mare față de cel așteptat. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății a declarat 
epidemie de gripă abia în data de 30 ianuarie când numărul de victime era mai mare comparativ cu numărul de victime din 
Bulgaria și Croația când virusul gripal era la apogeu. 

Conform statisticilor, numărul victimelor a ajuns la 128 şi, probabil, va continua să crească. Ca în secolul XXI să 
moară 128 de persoane ca urmare a unei gripe mi se pare inadmisibil. Situaţia dovedeşte că lentoarea şi nepăsarea autorităţilor 
duce la situaţia existentă.  
 O serie de imperative se ridică pe fondul acestei realităţi: De ce a necesitat o perioadă atât de mare de timp și, implicit, 
creșterea numărului de victime pentru a fi declarată epidemie de gripă în contextul răspândirii îngrijorătoare a virusului în 
Europa? Care sunt obiectivele Ministerului Sănătății în perioada următoare pentru prevenirea răspândirii și a stopării 
numărului de victime? Are Ministerul Sănătății elaborate programe/strategii pentru prevenirea răspândirii și a stopării numărului 
de victime? 
 În concluzie, situaţia demonstrează că sistemul medical românesc este mereu luat „prin surprindere” de situaţii, de 
multe ori aşteptate, cum este de pildă, gripa sezonieră. Cei care conduc instituţiile de resort ar trebui să acţioneze preventiv în 
faţa unor astfel de conjuncturi şi să fie mai responsabili. 
 Vă mulţumesc!         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Bucovina ștearsă de pe harta investițiilor prin votul PSD-ALDE 
Domnule preşedinte,  stimaţi colegi, 
Parlamentul României a adoptat, cu chiu cu vai, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pentru anul 2019. Este extrem de grav faptul că Guvernul, fără să-l împiedice nimeni și nimic, a întârziat în mod premeditat 
adoptarea acestor legi. În mod intenționat PSD și ALDE au blocat țara, pentru a nu se cheltui bani în primele 2-3 luni ale 
anului și pentru a bloca toate proiectele de investiții noi care așteptau finanțare de la buget. 
 Din păcate pentru noi toți, bugetul adoptat este unul încropit în grabă, care aplică o nouă lovitură investițiilor publice, 
atât celor care ar fi trebuit să fie realizate de Guvern, cât și celor care se realizează de către primării și consilii județene. 
Investițiile guvernamentale au primit bani la fel de puțini ca în ultimii doi ani, adică în anii în care nu s-a demarat nicio 
autostradă, nicio cale ferată, niciun spital sau școală nouă. Investițiile locale au fost practic șterse cu buretele, pentru că 
Guvernul a capturat resursele primăriilor și consiliilor județene și le-a pus în spinare noi cheltuieli, cum ar fi de pildă 
finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu 
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handicap și drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare. Nu vedeți cât de cinici 
sunt cei din PSD și ALDE? 
 Stimați colegi. Oricine analizează bugetul de stat pentru anul 2019, poate constata că Bucovina este pentru al treilea an 
consecutiv ștearsă de-a dreptul de pe harta investițiilor majore: fără bani pentru autostrăzi, fără bani pentru căi ferate, fără bani 
pentru spitale regionale, fără bani pentru școli și grădinițe. 
 Împreună cu ceilalți parlamentari PNL de Suceava am încercat să îndreptăm, cât de cât, sărăcia propusă de Guvern 
pentru Bucovina. Am depus și susținut nu mai puțin de 32 de amendamente pentru investiții în Bucovina, dintre care aș 
enumera numai câteva: realizarea conductei de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei; începerea 
lucrărilor la drumul expres DX5 Siret-Suceava-Pașcani-Bacău-Buzău-Ploiești; reabilitare și modernizare DN2 Roman – 
Suceava – Siret; finanțarea lucrărilor de reparații la Drumul National DN 29A Suceava- Adâncata – Dorohoi; reabilitare și 
modernizare  DN 17B, pe Valea Bistriței; variantele de ocolire Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei; 
construire unei clădiri pentru servicii medicale pediatrice în sistem monobloc la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel 
Nou Suceava; începerea lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul Suceava; modernizarea punctelor de frontieră din județ; 
închiderea finală a depozitului de deșeuri Câmpulung Moldovenesc; sprijinirea Unității de Asistență Medico-Socială Carmen 
Silva oraș Broșteni și a Căminului pentru persoane vârstnice Solca, precum și multe alte investiții care ar fi schimbat, cu 
siguranță, soarta Regiunii de Nord-Est, cea mai slab dezvoltată regiune din Uniunea Europeană.  
 Cetățenii din Bucovina trebuie să știe că toate propunerile noastre au fost respinse prin votul parlamentarilor PSD-
ALDE din Județul Suceava. Îmi este greu să înțeleg de ce domniile lor au votat împotrivă, atâta vreme cât oricum nu ar fi avut 
cum să întoarcă armata de voturi PSD-ALDE, care au acționat la ordinul expres al lui Dragnea ca nicio investiție propusă de 
PNL să nu fie finanțată în Bucovina. Cu toate acestea, noi, deputații și senatori ai PNL, am reușit să dublăm cuantumul 
alocațiilor de stat pentru copii, începând cu data de 1 martie, după cum urmează: pentru copiii de 0-2 ani, de la 200 de lei la 
300 de lei și pentru copiii 2-18 ani, de la 84 de lei la 150 de lei. Plini de supărare și de venin pentru că PNL a făcut un lucru 
atât de bun pentru 4 milioane de copii, PSD și Liviu Dragnea au vrut, mai întâi să taie alocațiile copiilor, iar apoi să confiște 
marele succes al PNL. Acesta este PSD! Nu se va schimba niciodată. 
 Vă mulţumesc,          Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Investițiile ocolesc și anul acesta Oltenia 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

 Deși a întârziat cu 3 luni adoptarea celei mai importante legi bugetare, Guvernul a transmis în Parlament un buget 
foarte slab, improvizat, care scârțâie din toat închieturile și, mai devreme sau mai târziu, tot o să crape pe undeva. Atât de slab 
este acest buget încât, atunci când parlamentarii PNL au obținut prin vot dublarea alocației de stat pentru copii, începând cu 1 
martie 2019, Guvernul și majoritatea parlamentară au intrat în panică, spunând că nu sunt bani! Zău așa? Pentru mine, personal, 
disperarea celor din PSD și ALDE a fost de neînțeles, atâta vreme cât bugetul crește pe hârtie la capitolul venituri cu 50 de 
miliarde de lei, însă din muntele acesta de bani pe care ei spun că îl au, nu s-au găsit resurse nici pentru majorarea pensiilor de 
la 1 ianuarie, nici pentru plata însoțitorilor persoanelor cu handicap, nici pentru copiii instituționalizați, nici pentru investiții și 
nici pentru majorarea alocațiilor copiilor. Este  o dilemă la care nu știu cine poate să găsească un răspuns. Banii sunt mai mulți, 
dar ei nu ajung în prioritățile reale ale românilor. Atunci oare unde se scurg? Ar trebui să știm, pentru că sunt bani colectați din 
buzunarele noastre, ale tuturor. Nu sunt banii PSD și ALDE, ci banii românilor!   
 Stimați colegi.  
 Marea mea întristare este că și bugetul pentru anul 2019, ca și în ultimii doi ani, investițiile majore ocolesc din nou 
Oltenia! Spitalul Regional de la Craiova nu mai figurează nici măcar la nivel de promisiune! Autostrăzile și drumurile expres, 
care ar fi trebuit să lege Oltenia de București și de Transilvania, au primit bani în bătaie de joc, pentru numai câțiva km. Tot în 
bătaie de joc, s-au alocat bani pentru Vitamina D pentru copii, deși un sfert dintre aceștia merg seara la culcare cu stomacul gol! 
Arătându-ne cât sunt de incompetenți, miniștri PSD-ALDE nu au găsit bani pentru renovarea școlilor, iar pentru cele fără 
toalete și apă curentă, au promis că vor cumpăra pe zeci de mii de euro niște cotețe, pe care ei le numesc containere ecologice. 
 Stimați parlamentari din PSD-ALDE. Lucrul la care vă pricepeți cel mai bine este să risipiți banii munciți de români 
pe tot felul de prostii. În peste 20 de ani cât v-ați aflat la guvernare, nu ați lăsat în urma voastră nimic durabil! Nu ați construit 
nimic, deși România este îndatorată cu peste 320 de miliarde de lei. Pentru cele câteva sute de km de autostradă care s-au 
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construit după Revoluție, în viteza melcului, nu aveți niciun merit. Acestea sunt rezultatul guvernelor de dreapta, la care voi nu 
ați pus decât piedici, iar când au fost finalizate v-ați făcut poze lângă panglici, ca să păcăliți lumea. 
 Prin bugetul pe care îl lăudați nu ați făcut decât să condamnați a doua cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană 
la mulți alți ani de sărăcie, pentru că fără investițiile publice, fabricile și uzinele nu vor apărea peste noapte, oamenii nu vor 
avea locuri de muncă bine plătite, elevii nu vor avea școli decente, pacienții nu vor avea unde să se trateze, iar copiii se vor 
gândi încă din băncile școlii cum să plece din România, ca să găsească un viitor mai bune peste hotare. Aceasta este tragedia 
prin care trece Oltenia, deși 70% dintre parlamentarii aleși în județele traversate de Olt și Jiu sunt de la PSD și ALDE. Nu le 
pasă! Acesta este adevărul. Se hrănesc politic din sărăcia oamenilor și cred că vor reuși să-i mai țină pe captivi olteni cu 
promisiuni de creștere a lefurilor cu 100 de lei! Câtă vreme țara este condusă de PSD, nu există nici cea mai mică speranță că 
viața oltenilor se va schimba în bine, că România va devini o ”țară ca afară” așa cum ne dorim cu toții. 
  Vă mulţumesc,      

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Bugetul crește, zonele defavorizate nu primesc nimic!  

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Adoptat cu o întârziere de trei luni, bugetul propus de Guvernul PSD-ALDE este unul dintre cele mai slabe bugete care 

au fost adoptate vreodată de Parlament. Deși suntem anunțați că bugetul este mai bogat cu circa 50 miliarde de lei, nimeni nu 
poate spune unde se duc acești bani suplimentari care intră în buget: autostrăzi noi nu sunt, cele începute acum nu știu câți ani 
sunt subfinanțate, drumurile naționale nu se repară, școli și spitale noi nu sunt prevăzute a se construi, pensiile se majorează cu 
o întârziere de 8 luni, majorările de salarii sunt foarte mici, în raport cu ceea ce se promisese, iar primăriile și consiliile 
județene sunt, pentru al treilea an consecutiv văduvite de banii de investiții. Nu știu pe cine cred că mai păcălesc cei din PSD și 
ALDE, căci nici ei nu mai cred în ceea ce spun. Din programul lor de guvernare, din promisiunile făcute în urmă cu peste 2 
ani, s-a ales praful și pulberea. Investițiile scad de la un an la altul, fermierii fac agricultură tot ca în urmă cu 10 ani, satele sunt 
părăsite de tineri și antreprenorii români pun lacătele pe micile afaceri pe care le-au construit cu greu. 

Singurul lucru bun din acest buget este că PNL a reușit să dubleze alocațiile de stat pentru copii, deși nu înțeleg deloc 
de ce parlamentarii PSD și ALDE s-au opus cu toată forța ca acest lucru să nu se întâmple, deși copiii români primesc, chiar și 
după dublare, cea mai mică alocație de stat din Uniunea Europeană.  

Stimați colegi. Mulțumesc celor care au votat amendamentul inițiat de mine alături de parlamentarii PNL de Alba, prin 
care au fost alocate fonduri suplimentare către primăriile din Rîmeți, Vidra, Lupșa și Almașu Mare, deoarece aceste localități 
abia dacă mai reușesc să funcționeze din veniturile proprii. Puțini știu că în aceste localități tinerii sunt tot mai puțini și că 
Guvernul nu face nimic pentru asemenea zone defavorizate, ca să stimuleze populația să rămână în vatra părintească și să își 
construiască viitorul în România. Vedem cu toții cum milioane și miliarde de lei din buget se risipesc pe tot felul de prostii, pe 
tot felul de programe care nu aduc nimic bun, însă pentru zonele defavorizate, unde oamenii nu au unde muncii, unde românii 
nu au acces la utilitățile de bază, nu se găsesc niciodată bani. Aș putea să înțeleg că banii de la buget sunt prost gestionați și, de 
aceea, nu ajung și pentru locuitorii din Munții Apuseni.  

Nu voi putea, însă, să înțeleg de ce Guvernul nu se pune pe treabă și de ce nu aduce în România miliardele de euro 
gratuiți pe care îi putem lua de la Uniunea Europeană pentru a salva satele românești și pentru a revigora zonele uitate, 
defavorizate. Cred că este doar o problemă de voință și competență, iar ea nu se va rezolva decât de o guvernare liberală. 

Vă mulţumesc,          
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

Încă un an pierdut pentru investiții!  
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

 Bugetul de stat pentru anul 2019, spre deosebire de bugetele din anii 2017-2018, nu mai conține nici măcar promisiuni 
privind realizarea unor obiective de investiții absolut necesare pentru România. Banii pentru autostrăzile aflate în execuție nu 
ajung nici pentru câteva sute de metri, banii pentru autostrăzile noi nu sunt de loc, spitalele regionale au fost abandonate după 
anul 2021, iar pentru școli și grădinițe s-a alocat ceva mărunțiș, nu pentru investiții durabile, ci pentru cârpeli și improvizații, 
cât să nu cadă sălile de clasă peste elevi. 
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 Stimați colegi. Românii plătitori de taxe și impozite trebuie să știe că PSD și ALDE au premeditat întârzierea adoptării 
bugetului de stat, tocmai pentru a amâna cu cel puțin 3-4 luni alocarea de fonduri pentru investiții. Legea spune foarte clar că 
fără un buget aprobat, se pot plăti pensii și salarii, alocații și prestații sociale, însă nu se poate începe niciun proiect de 
investiții, pentru că Legea bugetului oferă baza legală pentru cheltuirea banilor în scop investițional. Așadar, pentru că au 
văzut că au păcălit populația cu promisiuni pe care nu le pot acoperi, au găsit acest tertip, această șmecherie, astfel încât 
primele 3 luni din anul 2019 țara să funcționeze cu un buget mai mic, la nivelul celui din anul 2018. Este condamnabil faptul 
că PSD-ALDE se laudă că vor face investiții în anul 2019, știind că timpul scurt care a mai rămas din acest an pentru lansarea 
licitațiilor, atribuirea contractelor și execuția lucrărilor nu mai permite cheltuirea a mai mult de jumătate din sumele alocate 
pentru investiții. 
 Stimați colegi. Ca membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera deputaților, mă simt revoltat de 
faptul că Guvernul și majoritatea parlamentară PSD-ALDE au refuzat să majoreze punctul de pensie de la 1 ianuarie 2019, deși 
bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul acesta are peste 2,9 miliarde de lei în plus, bani cu care se cârpesc găurile din 
bugetul de stat! Ca membru al Comisiei pentru muncă am protestat față de opoziția cinică a celor din PSD-ALDE față de 
propunerea PNL de a majoraalocația de stat pentru copii, de la 200 de lei la 300 de lei pentru cei cu vârste între 0-2 ani, și de la 
84 de lei la 150 de lei, pentru cei de la 2-18 ani. 
 Toate guvernele ”garantate” de Dragnea nu ne-au adus nimic bun. Creșterea economică pe care o flutură către 
populație nu a însemnat nici venituri reale mai mari pentru populație și nici condiții de viață mai bune: circulăm pe aceleași 
drumuri pline de gropi, ne tratăm în continuare în aceleași spitale și fără medicamente, iar copii sunt nevoiți să învețe în cele 
mai sinistre școli din UE. Ori de câte ori PSD a fost la guvernare, pentru România a însemnat numai pași înapoi. 
 Vă mulţumesc,  

Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
 

Bugetul iluzioniștilor Dragnea-Vâlcov-Teodorovici construit pe cifre din joben 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După tergiversări îndelungi și modificări succesive de termene în privința adoptării de către Guvernul iluzioniștilor 

Dragnea-Vâlcov-Teodorovici, a Legii bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, la 
sfârșitul săptămânii trecute acestea au fost dezbătute și votate, într-un timp record, în Parlament.  

Toată această tevatură a actualului Guvern, de întocmire și trimitere a bugetelor în Parlament, a durat mai bine de trei 
luni de zile – fapt nemaiîntâlnit până în prezent - și abia după publicarea cifrelor fantasmagorice pe care se bazează cele mai 
importante legi din acest an, am înțeles cu toții care sunt motivele reale. 

Acum este limpede pentru toată lumea faptul că prin acest buget Coaliția PSD-ALDE se pregătește de campaniile 
electorale care urmează, vânzând iluzii, dar neavând în fapt capacitatea de a rezolva problemele cu care se confruntă 
economia, ținând cont de faptul că indicatorii economici pe care a fost construit sunt valabili doar pe hârtie. 

Cine mai poate avea încredere în acest Guvern al vânzătorilor de prea multe minciuni atât timp cât toți analiști 
economici importanți din plan intern și extern, susțin că cifrele prezentate de către tripleta Dragnea-Vâlcov-Teodorovici nu au 
vreo legătură cu realitatea economică din România sau cu cea din Uniunea Europeană?! 

Doamnelor și domnilor guvernanți, 
Cum este posibil să fundamentați un buget pe o creștere economică cu mult mai mare față de anul trecut, în condițiile 

în care s-a văzut foarte clar că și ceea ce s-a previzionat anul trecut, tot de către PSD-ALDE, a fost total greșit, iar trendul de 
scădere economică a fost substanțial, de la 5,5% la 4,1%?! Mai mult decât atât, chiar Comisia Europeană, FMI, precum și alte 
organisme internaționale au anunțat o cu totul altă estimare de creștere economică pentru România în anul  2019, respectiv de 
numai 3,7-3,8%!  

Și atunci, vă întreb, domnilor guvernanți, de unde ați inventat toate aceste cifre atât de optmiste, sau mai bine zis 
ireale, pe care nu le poate crede nimeni altcineva în afară de voi?! 

Cum ați putut să stabiliți în Legea bugetului de stat pe anul 2019, în bătaie de joc față de români, un curs de schimb de 
doar 4,67 lei și o inflație de 2,8%, când toți ne confruntăm cu prăbușirea în ritm accelerat a leului, de mai multă vreme, iar 
politicile economice și fiscale ale Guvernului Dragnea-Vâlcov-Teodorovici produc doar seisme economice?! 
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Politicile voastre fiscale nu au adus niciun fel de plus valoare mediului privat și economiei în ansamblu, ci doar au 
produs efecte în lanț ale creșterii prețurilor, în mai toate domeniile și destabilizări grave ale activității firmelor din România, 
așa cum este cazul OUG 114/2018. 

Vă mulțumesc!          Deputat  
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Pentru domnii Dragnea și Iordache parlamentarii Opoziției nu pot avea drepturi  
egale cu cei din suita lor! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Conform prevederilor Constituției, stipulate în art. 69, alin (1) "în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în 

serviciul poporului". 
Am ținut să reamintesc azi, de la tribuna Parlamentului României, această prevedere constituțională, pe care mulți 

dintre cei care conduc ședințele pentru domnul Dragnea o uită foarte des și se comportă arogant și discreționar, având senzația 
că ei sunt mai presus de Legea fundamentală și se pot purta ca pe vreo tarla a fermelor dumnealui din Teleorman!  
Susțin acest lucru, pentru că ceea ce am trăit cu toții, săptămâna trecută, în timpul dezbaterilor Proiectului Legii bugetului de 
stat pe anul 2019 și a Proiectului legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, nu are legătură nici cu respectarea prevederilor 
constituționale și regulamentare ale celor două Camere ale Parlamentului și nici cu respectarea egalității în drepturi pentru toți 
parlamentarii, dar, mai ales, cu respectarea democrației! 

Așa cum scrie în Constituție, ca parlamentar de Alba, eu îi reprezint pe cei care m-au ales! Pe mine nu m-a trimis 
domnul Dragnea în Parlament, ci sunt aici, în forul legislativ suprem al țării, pentru că m-au votat niște oameni din județul 
Alba – și nu puțini -, oameni pe care eu vreau să-i reprezint cu cinste și onoare și pentru care, prin votul pe care mi l-au 
acordat, eu înțeleg să mă lupt pentru drepturile lor!  

Mai mult decât atât, pentru ca albaiulienii pe care-i reprezint aici să poată beneficia în mod echitabil și corect atât de 
alocările bugetare care se stabilesc de către Guvern, cât și de legi bune, drepte și corecte, ar fi trebuit, după mai bine de trei 
luni de întârziere a trimiterii celor două bugete de către Guvernul PSDragnea, ca dezbaterile parlamentare să nu se facă pe 
genunchi, noaptea ca hoții, ci în mod transparent și temeinic, respectându-se toate termenele regulamentare și toate drepturile 
partidelor parlamentare aflate în opoziție. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Cum este posibil ca după atât de mult timp de lălăială guvernamentală în privința bugetului pe anul 2019, termenul 

stabilit pentru amendamente, în loc să fie de "cel mult 5 zile", așa cum scrie în regulament, să se reducă la maxim 48 de ore, 
iar acestea să mai și fie pierdute din rapoarte?! 

Cum este posibil ca rapoartele pentru cele două proiecte de legi ale bugetului pe anul 2019 să fie întocmite în 
Comisiile de buget, finanțe și bănci în mai puțin de două zile - mai mult noaptea decât ziua, aruncându-se în haos munca staff-
urilor din cele două comisii?! 

Cum este posibil ca în cadrul dezbaterilor din plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, un președinte de 
ședință să taie microfonul parlamentarilor din opoziție ori de câte ori îl deranja pe șeful Dragnea vreo intervenție, iar celor din 
PSD sau ALDE să li se permită să vorbească minute în șir, chiar dacă timpul stabilit pentru intervenții în regulament este 
ACELAȘI pentru toată lumea?!  

Despre care respect pentru democrație mai vorbim în toate aceste cazuri și cum aplică domnii Dragnea și Iordache 
prevederile regulamentare în mod echitabil și corect, dacă numai cei din PNL, USR și PMP au parte de microfon tăiat și de 
întreruperi repetate, aproape la fiecare intervenție, chiar și în cazul celor mai importante legi care trec în decurs de un an prin 
Parlament, așa cum sunt cele ale bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat?! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 
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PSD alungă investitorii printr-o abordare falimentară a educației 
 

Zilele acestea, una dintre cele mai mari și mai cunoscute companii europene din  industria încălțămintei a decis să-și 
închidă fabrica de la Lugoj, lăsând fără un loc de muncă circa 700 de angajați. 

Dincolo de aspectele privind creșterea costului utilităților cu circa 35% în ultimele trei luni, cele mai mari probleme 
care au cauzat plecarea investitorului sunt toate legate de pregătirea forței de muncă. Astfel, în comunicatul emis de companie 
se precizează, negru pe alb, că lipsa școlilor profesionale cauzează lipsa forței muncă, ceea ce duce la o fluctuație importantă a 
personalului fabricii, care cauzează, la rândul ei, o productivitate scăzută și o calitate scăzută a produselor. În plus, faptul că 
circa 65% din angajați fac zilnic naveta, unii și de la 70 de km, constituie costuri în plus pentru companie. Așadar, o reacție în 
lanț ce are ca punct de plecare lipsa școlilor profesionale. 

Această problemă afectează însă întreaga Românie și va pune probleme serioase în următorii ani, pe măsură ce forța de 
muncă devine tot mai puțină. În loc să se preocupe serios de această problemă, Ministerul Educației și Guvernul PSD sunt 
ocupați să pompeze milioane de euro în grădinițele sportive ale lui Ion Țiriac sau în containerele WC anunțate de Ministrul 
Orlando al Discotecilor și Finanțelor. Până acum, singurele inițiative cu rezultate clare în domeniul pregătirii profesionale au 
aparținut administrațiilor locale și investitorilor din Ardeal, care, prin parteneriate serioase, au pus la punct școli profesionale 
bine dotate în sistem dual, după model german. 

Guvernul s-a gândit și el să facă ceva. Așa că a creat o nouă structură birocratică, o Autoritate, cu președinte, 
vicepreședinți, secretari de stat și mulți directori, care încă nu e clar ce va face, dar în stilul PSD consacrat, probabil va face 
controale și va da amenzi. 

Noul vechi ministru al Educației a produs o abrambureală totală în sistem, modificând după ureche structura anului 
școlar și cea a examenelor. Azi sunt teste, mâine sunt examene, iar aberația editurii unice a făcut deja Ungaria sa plătească sute 
de milioane de euro despăgubiri pentru măsuri anticoncurențiale. Mai nou, Ecaterina Andronescu vrea să introducă iar 
"treapta" pentru că dă bine la electoratul de vârsta ei, deoarece așa era pe "vremea lor", nu pentru că ar exista vreun studiu care 
să demonstreze utilitatea acestui examen. Prin același recurs la nostalgie, a anunțat că se gândește să le ceară banii pe facultate 
medicilor care părăsesc Romania. Așa își justifica și Ceaușescu taxele percepute pentru vânzarea  cetățenilor români de altă 
etnie.  

Iată că în timp ce Guvernul este ocupat cu tot felul de măsuri aberante, cei care au de suferit sunt cetățenii care rămân 
fără locuri de muncă, iar investitorii au început să fugă din Romania din cauza incompetenței miniștrilor lui Dragnea și din 
cauza abordării falimentare pe care PSD o implementează iîn educație.  

 

Deputat  
Sorin Ioan Bumb  

*** 
Declaraţie politică 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi,  
După o săptămână dominată de discuțiile despre bugetul pe anul 2019, care adeseori au căpătat un accent acut, poate 

că se cuvine să dicutăm, după ce patimile au trecut, despre adevărurile acestui buget. Sper ca parlamentarii PSD-ALDE să 
înțealeagă, în sfârșit, în termeni corecți, ce ne-a oprit pe noi, liberalii, să ne dăm girul asupra Bugetului 2019.  

Întâi de toate, pentru că este un buget nerealist, care se bazează pe o prognoză incorectă și fals optimistă. Un buget 
construit pe o creștere economică de 5,5% din PIB, în condițiile în care Comisia Europeană a redus prognoza până la 3,8%, iar 
Banca Mondială până la 3,5%, demonstrează lipsa de responsabilitate a celor care au gândit construcția bugetară.  

Apoi, bugetul este unul populist. Se vorbește despre majorări de salarii și pensii, dar cât de sustenabile sunt acestea se 
va vedea spre finalul anului când, în lipsa creșterii economice promise, s-ar putea ca aceste venituri să nu poată fi plătite. Un 
lucru, din păcate, extrem de posibil, cât timp vorbim despre un buget de consum, și nu despre unul de dezvoltare. La aceasta se 
adaugă situația comunităților locale, unde asistăm la scăderi semnificative de venituri, concomitent cu transferul unor 
responsabilități spre primării. Iar cea mai grea dintre acestea, asigurarea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, copiii 
cu dizabilități și însoțitorii acestora și, în general, pentru tot ceea ce înseamnă asistența socială, va fi un punct de încercare nu 
doar pentru edili, ci mai ales pentru familii și așa aflate în dificultate. O decizie care vă face să nu fiți cu nimic  diferiți de cei 
care, în parcările hipermarketurilor sau pe stradă, parchează pe locurile persoanelor cu handicap, într-un evident dispreț față de 
oamenii cu nevoi speciale.  
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Și mai ascunde ceva acest buget: ipocrizia. Vorbim despre descentralizare când, de fapt, demonstrați că agenda 
guvernului este cu totul în altă parte față de prioritățile comunităților locale. Transferați responsabilități, fără să asigurați și 
resursele necesare, iar primul efect este unul previzibil: stoparea dezvoltării, incapacitatea comunităților de a-și realiza 
investițiile, într-un cuvânt, stagnare. Da, bugetul nu poate fi sustenabil  și pentru că ascunde multă ipocrizie. Vorbim despre 
spitale regionale care rămân doar pe hârtie, dar ”inovăm” programe medicale de tipul ”Vitamina D” sau ”Panorama”, pe care 
nu le recomandă nici OMS, nici Uniunea Europeană.  

În concluzie, stimați colegi, liberalii nu au votat acest buget nu doar pentru că se află în opoziție, ci pentru că ne 
temem că este un buget care nu va putea fi executat și care pune în pericol stabilitatea economică a României, dar și 
funcționarea sistemului public, că pune în pericol soarta a milioane de români, că perpetuează lipsa de predictibilitate de care 
mediul economic are nevoie. 

Sunt extrem de curioasă care va fi politica de rectificare bugetară peste câteva luni și care  vor fi cifrele vehiculate de 
guvern, când prognozele de astăzi se vor dovedi nerealiste. Ce justificări se vor găsi când minciuna pe care a fost construit 
bugetul 2019 nu va mai putea fi ascunsă? Când realitatea va fi evidentă, pe cine veți pasa responsabilitatea? Pe semi-docții 
care aruncă România în haos sau veți găsi țapi ispășitori? Atunci, tot noi, liberalii, vom fi vinovați?  

Vă mulțumesc! 
Deputat  

Antoneta Ioniță 
*** 

 

Bugetul a fost adoptat, dar judeţul Argeş  
nu a primit mai nimic pentru cele mai importante investiţii 

 

 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Vineri, 15 februarie, cu o întârziere de trei luni, în ședința comună a Camerei Deputaților şi  Senatului, au fost adoptate 
cele mai importante legi din acest an, Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. 
 Ca deputat argeșean, am remarcat cu mare amărăciune că, deşi Premierul şi Ministrul Finanțelor Publice susţin că anul 
acesta vor fi la bugetul de stat cu circa 50 miliarde de lei mai mulți bani decât anul trecut, judeţul nostru nu a primit mai nimic 
pentru dezvoltare şi investiţii. 
 Noi, toți deputații şi senatorii Partidului Național Liberal, susținând prioritățile reale de dezvoltare ale României, ne-
am luptat în comisii şi în plenul Parlamentului pentru a repara proiectul mincinos al bugetului construit de PSD, propunând şi 
insistând pentru adoptarea unor amendamente esențiale, de interes național, în domenii cheie ale vieții economice şi sociale, 
cum ar fi: asigurarea unor fonduri substanțiale pentru construcția de autostrăzi, alocarea a 100% din impozitul pe venit din 
salarii şi pensii către comunitățile locale, suportarea a 90% din cheltuielile cu asistența socială de la bugetul de stat, indexarea 
punctului de pensie cu 9% începând cu 1 ianuarie 2019, creșterea la 5% a contribuției la Pilonul 2 de pensii, generalizarea 
programelor ,,After Scholl” şi ,,Masă diversificată în şcoli”, modernizarea şi retehnologizarea școlilor profesionale, acordarea 
de burse pentru elevii școlilor profesionale, bani mai mulți pentru medicina de familie şi asigurarea banilor necesari pentru 
construirea spitalelor regionale, dublarea alocațiilor pentru copii şi indexarea lor anuală cu rata inflației, dublarea 
indemnizațiilor pentru veteranii şi văduvele veteranilor de război, pentru deținuții politici şi urmașii lor şi pentru urmașii 
morților de la Revoluția din 1989, abrogarea articolului din OUG 114/2018 ce obligă autoritățile locale să majoreze taxele şi 
impozitele locale la plafonul maxim, alocarea fondurilor necesare pentru restituirea, în acest an, a banilor plătiți de cetățeni 
pentru taxa de timbru şi a taxei de primă înmatriculare, reducerea subvențiilor pentru partidele politice, finanțarea 
corespunzătoare a  investițiilor strategice din energie. 
 Alături de colegii parlamentari PNL din județele învecinate, am formulat două amendamente pentru urgentarea 
construirii Autostrăzii Pitești-Sibiu: asigurarea finanțării pentru actualizarea studiilor geotehnice la Secțiunile 2 (Boița-
Cornetu) şi 3 (Cornetu-Tigveni) şi pentru proiectarea şi execuția Secțiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeș). 
 Personal, ca deputat PNL de Argeş, am reluat cele trei amendamente pentru alocarea fondurilor necesare realizării 
unor lucrări pe care le consider absolut necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport şi relansarea industriei 
turismului în zona de nord a județului: amenajarea DN 7C-Transfăgărăşan pentru asigurarea circulației rutiere pe tot timpul 
anului, reabilitarea şi modernizarea DN 73C Câmpulung-Curtea de Argeș-Râmnicu Vâlcea şi reabilitarea şi restaurarea Gării 
Regale din Curtea de Argeș.  
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De asemenea, la solicitarea comunităţilor locale din unele localități argeșene, am solicitat să se asigure fonduri pentru 
realizarea sau extinderea reţelelor de canalizare şi a stațiilor de epurare în comunele Boţeşti, Poienarii de Argeş şi Valea 
Iaşului, pentru modernizarea unor drumuri comunale din Ciomăgeşti, Izvoru, Mozăceni, Poiana Lacului, Ştefan cel Mare şi 
Țițești şi pentru construirea unei săli de sport în comuna Schitu Goleşti. 
 Toate propunerile PNL au fost respinse pentru că parlamentarii de la PSD şi ALDE au alte priorități decât cele de 
interes național sau poate pentru că bugetul este construit pe o minciună, iar banii cu care se tot laudă guvernanții chiar nu 
există. Toate amendamentele formulate de mine, de interes major pentru argeșeni, au fost respinse inclusiv cu voturile 
deputaţilor şi senatorilor PSD şi ALDE care au fost aleşi în judeţul Argeş. Aceștia s-au opus chiar şi propunerii noastre de a 
asigura bani suficienţi pentru construirea Autostrăzii Piteşti-Sibiu, demonstrând astfel încă odată că liderii PSD şi ALDE chiar 
nu vor să construiască prea curând această autostradă. 
 Singurul amendament important pe care am reușit să îl impunem în acest buget a fost cel referitor la creșterea alocaţiei 
de stat pentru copii, de la 200 la 300 lei/lună pentru copii în vârstă de până la doi ani şi de la 84 la 150 lei/lună pentru copii cu 
vârste între 2 şi 18 ani. Chiar dacă parlamentarii PSD şi ALDE s-au opus cu toată forţa, PNL a reuşit de două ori succesiv să 
dubleze alocaţia copiilor, în anul 2015 şi în februarie 2019. Oamenii trebuie să ştie că numai în ultimii 2 ani parlamentarii PSD 
şi ALDE au votat de 4 ori împotriva majorării alocaţiei de stat, deşi aceasta este cea mai mică din Uniunea Europeană. 
Pensionarii trebuie să ştie de asemenea că, deşi la bugetul de pensii există un excedent de 2,9 miliarde de lei, guvernanții PSD-
ALDE vor majora punctul de pensie abia începând cu luna septembrie, păgubindu-i astfel timp de 8 luni de majorarea cuvenită 
prin lege. 
 Stimaţi colegi, 
 Spitale regionale nu se vor construi în anul 2019, autostrăzi nu se vor face, modernizarea şcolilor va fi amânată, iar 
administraţiile publice locale vor fi stoarse de ultimii bani pe care-i mai au prin bugetele locale. Cu siguranţă că, din cauza 
alocărilor financiare foarte mici pentru investiţii şi a întârzierii adoptării Legii bugetului de stat, 2019 va fi cel mai slab an 
pentru investiţii din ultimii 20 de ani. Acest lucru va afecta grav stabilitatea economică a României. Fără investiţii, viaţa 
noastră nu se va schimba deloc în bine: vom circula pe aceleaşi drumuri pline de gropi, ne vom trata în aceleaşi spitale 
insalubre, iar copiii noștri vor merge la cursuri în aceleaşi şcoli lăsate de izbeliște. 
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Dănuț Bica 

*** 
 

La cercetare-dezvoltare, bate vânt prin buzunare! 
  

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,  
 Când ponderea în Produsul Intern Brut a cheltuielilor alocate pentru cercetare şi dezvoltare în România este de peste 5 
ori mai mică decât media europeană, cantonându-se la un procent modest de 0,5%, situarea ţării noastre pe ultimul loc în 
Europa şi la acest capitol mai mult întristează decât nedumereşte. 
 Datele diseminate recent de Institutul de Statistică al Uniunii Europene Eurostat, pe marginea execuţiilor bugetare ale 
anului 2017, relevă şi alte alocări subunitare din PIB către domeniile de cercetare-dezvoltare, dar totuşi mai mari decât ale 
României, începând cu Letonia, cu 0,51%, până la Lituania şi Slovacia, cu 0,88% destinate acestui sector. 
 Conform aceloraşi informaţii statistice, în topul european al cheltuielilor de cercetare-dezvoltare conduceau, în 
perioada analizată, Suedia, cu 3,33% din PIB, umată de Austria, cu  3,16%, Danemarca, 3,06%, Germania, cu 3,02% şi 
exemplele ar putea continua. 
 Analiza Eurostat mai reţine că, deşi ponderea în PIB-ul statelor europene a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare 
este mai mică decât în Coreea de Sud (4,22%), Japonia (3,28%) ori Statele Unite (2,76%), acestea se menţin totuşi la acelaşi 
nivel cu China (2,06%), surclasând Rusia (1,1%) şi Turcia (0,96%), atingând 320 de miliarde de euro în perioada de referinţă. 
 În timp ce, la nivel mediu european, 66% din cheltuielile de cercetare dezvoltare sunt alocate companiilor, 22% 
învăţământului universitar, 11% sectorului guvernamental şi doar 1% ONG, există şi notabile excepţii, companiile din 
Slovenia, Ungaria, Irlanda, Suedia, Bulgaria şi Austria situându-se peste media europeană, cheltuind peste 70% din aceste 
bugete. 
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 La polul opus se situează România, care deţine cea mai mare pondere a acestor cheltuieli în sectorul guvernamental, cu 
alocări de 32%, în vreme ce ponderea alocată pentru cercetare-dezvoltare în învăţământul universitar depăşeşte 40% în state ca 
Letonia, Portugalia, Cipru şi Estonia. 
 La rândul său, Institutul Naţional de Statistică al României a remarcat că, din cele 4,3 miliarde lei alocate cercetării şi 
dezvoltării, peste 90% au reprezentat cheltuieli curente, de personal şi materiale, numărul celor care îşi desfăşurau activitatea 
în aceste sectoare depăşind 44.000 de salariaţi în anul 2017, abia 9,1% din finanţări fiind alocate pentru cheltuieli de capital 
sub formă de investiţii. 
 Surprinzător mai este şi faptul că, deşi la formarea celor 0,5% din PIB alocate cercetării-dezvoltării în 2017, sectorul 
privat a contribuit cu 0,29%, iar sectorul public cu doar 0,21%, la finanțarea aşa numitelor „domenii de performanță”, 70% din 
fondurile publice au fost redirecţionate spre unităţile din sectorul guvernamental, puţin peste 18% învăţământului superior şi 
doar  11% mediului de afaceri, în vreme ce sectorul privat non-profit a trebuit să se mulţumească cu numai 0,5%. 
 În aceste condiţii, cu toate că unul din obiectivele  strategiei Europa 2020 îl reprezintă creşterea la 3% din PIB a 
cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare în UE, pentru România acest deziderat devine o misiune imposibilă. 
 Vă mulţumesc!                                     

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 
 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe 

 
Numărul procedurilor de infrigement împotriva României 

 
Stimate domnule ministru, 
Netranspunerea în legislaţia internă a unor directive europene expune ţara noastră sancţiunilor Executivului comunitar, 

decis să trateze cu toleranţă zero astfel de neconformări. 
Conform informaţiilor diseminate în mass media, împotriva României au fost deschise în ultimii ani zeci de proceduri 

de infringement, unele pentru situaţiile de aplicare incorectă a legislaţiei europene, iar altele, cea mai mare parte, pentru 
netranspunerea unor directive. 

Având în vedere că au existat situaţii în care Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru 
încălcarea de către România a unor directive, obţinând chiar condamnarea ţării noastre pentru aceste neregularităţi, vă rog, 
Domnule ministru, să precizaţi: 

- Care era numărul procedurilor de infrigement deschise împotriva României, la finele anului 2018? 
- Câte din aceste proceduri vizau netranspunerea în legislaţia internă a unor directive europene? 
- Câte condamnări are România la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru încălcarea unor  directive sau  

netranspunerea lor în legislaţia internă şi care sunt, concret, aceste speţe? 
- Care este valoarea sancţiunilor financiare şi a penalităţilor de întârziere pe care ţara noastră riscă să le plătească  

pentru tergiversarea punerii în aplicare a Hotărârilor CJUE? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

Închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri neconforme 
 

Stimată doamnă ministru, 
La data de 12.11.2018, ca răspuns la o întrebare adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, 

ministrul Mediului, mi se comunica faptul că, în cadrul grupului de lucru interministerial, constituit în conformitate cu 
prevederile Memorandumului cu tema: Închiderea tuturor depozitelor de deşeuri neconforme de pe teritoriul României, în 
condiţiile Directivei 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999, aprobat în şedinţa Guvernului din 13 iulie 2017, au fost 
evaluate şi posibilităţile de finanţare a lucrărilor de închidere şi ecologizare a batalurilor toxice aparţinând de SC Petro Derna 
SA, judeţul Bihor. 

Mai mult, în acelaşi document, se preciza că Ministerul Fondurilor Europene - reprezentat la nivel de secretar de stat 
în grupul de lucru interministerial amintit -va continua şi finaliza demersurile necesare cu Comisia Europeană în vederea 
includerii în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare a unui proiect care să aibă ca obiect închiderea depozitelor de 
deşeuri industriale care fac obiectul cauzei C-301/2017. 

Întrucât, la data de 18.10.2018, România a pierdut definitiv această cauză la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, 
fiind a obligată să ia toate măsurile necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera (g) și 
cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 cele 68 depozite de deșeuri neconforme, printre care 
şi batalurile toxice de la Derna, vă rog să prezentaţi demersurile pe care le-aţi intreprins pentru aplicarea hotărârii CJUE şi 
pentru evitarea riscului aplicării unor sancţiuni financiare a căror sumă minimă forfetară stabilită în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei Europene (2015), nr. C257 din 6 august 2015 privind punerea în aplicare a art. 260 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene este de 1.855.000 euro, la care se vor adăuga și penalități cuprinse între 2.250 euro și 134.000 
euro/zi de întârziere. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!                   Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Ce se întâmplă dacă și contribuabilul va plăti taxele în „viitorul apropiat”? 
 

Stimate domnule ministru, 
Conform programului de guvernare PSD-ALDE, modelul economic ce va fi aplicat în perioada 2018-2020 este unul 

care vizează îmbunătățirea mediului de afaceri din România, creșterea bunăstării tuturor românilor.  
De asemenea, programul economic se folosește de expresii care ar putea da speranțe oricui îl citește: simplificare, 

deschidere, transparență, stabilitate, predictibilitate, respect, profesionalism, performanţă, încredere, susținere, echitate, 
încurajare sau competență. 

Dacă ne uităm în realitatea de zi cu zi, lucrurile arată total diferit. Anul trecut, companiile din România au fost nevoite 
să implementeze circa 250 de noutăți fiscale, fără a luat în calcul actualizările altor acte normative cu efecte asupra mediului 
economic. În 2019, se anunță la fel de efervescent, dacă e să ne uităm doar cele trei valuri succesive de măsuri fiscale, ce vor fi 
puse în aplicare din „viitorul apropiat”. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

 Unde se regăsesc toate lucrurile promise prin programul economic ce vizează simplificarea, transparența, 
stabilitatea, predictibilitatea, respectul, profesionalismul, performanța etc. în măsurile propuse? 

 Când și unde pot fi consultate noile măsuri fiscale și care va fi calendarul exact de aplicare? Exista vreun studiu de 
impact asupra modului în care vor afecta aceste măsuri mediul de afaceri? 

 Cum poate fi asigurată predictibilitatea pentru mediul economic, atât timp cât un oficial din ministerul dvs. anunță 
măsuri fiscale și de procedură ce vor fi aplicate în „viitorul apropiat”? Nu ar trebui ca lucrurile să fie cunoscute din 
timp de către contribuabili? Cum ar fi dacă și contribuabilul ar plăti taxele în „viitorul apropiat”? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!       Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru OPrea 
*** 
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Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României 
 

Greșeală sau incompetență? 
Clarificări privind reducerea taxelor salariale în domeniul construcțiilor 

 

 Stimată doamnă prim-ministru, 
Având în vedere deficitul de personal din domeniul construcțiilor, guvernul a introdus o măsură pentru aplicarea unor 

taxe salariale reduse în domeniul construcțiilor, prin OUG nr. 114/2018. Specialiștii avertizează că măsura nu poate fi aplicată, 
pentru că necesită o schemă de ajutor de stat, dar și obținerea unei aprobări de la Comisia Europeană. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 De ce demersurile pentru aprobarea schemei ajutorului de stat nu au fost făcute în timp util, astfel încât angajatorii 

să aplice taxele salariale reduse din această lună? 
 Având în vedere că legislația din domeniul ajutorului de stat implică și aprobarea Comisiei Europene, când au fost 

transmise informațiile și de ce nu s-a obținut până acum această aprobare? 
 Până la urmă, când vor putea beneficia firmele de construcții de prevederile OUG nr. 114/2018? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, viceprim-ministru, ministrul interimar al Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Stadiul de implementare al PNDL II 
  

Stimate domnule ministru, 
 PNDL este un program de finanțare multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, ce are ca obiectiv general sprijinirea unităților administrativ-teritoriale pentru echiparea teritoriului administrativ ale 
acestora cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și 
turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru 
localitățile României.  
 Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 
2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare 
de 30 de miliarde de lei credite de angajament. Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră 
următoarele: 

1. Care este stadiul de implementare al PNDL II la acest moment? 
2. Ce lucrări sunt propuse pentru a fi executate în zona de Nord-Est a ţării, pe fiecare judeţ în parte? Solicit răspunsul în 

scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Clarificări cu privire la Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului  
pentru majorarea alocațiilor de stat pentru copii 

Stimate domnule ministru, 
 Ca urmare a deciziei Parlamentului României, de suplimentare a bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu 
suma de 2,13 miliarde lei, în vederea majorării alocațiilor de stat pentru copii, prin Legea Bugetului pe anul 2019, Ministerul 
Muncii şi Justiţiei Sociale a întocmit un proiect de ordonanță de urgență de modificare a Legii 61/1993 și a Legii 448/2006, 
care reglementează, în prezent, plata acestor drepturi. Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul 
dumneavoastră următoarele: 
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1. În contextul în care bugetul de stat pentru anul 2019 a fost declarat ca fiind cel mai mare de după 1989, de ce a fost  
necesară emiterea unui proiect de OUG pentru modificarea Legii 61/1993 și a Legii 448/2006 care reglementează plata acestor 
drepturi?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 
 

Clarificări cu privire la intrarea în vigoarea a normelor de aplicare a Legii nr. 167/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

publicată în M.O. al României nr. 604 din 16.07.2018 
  

Stimate domnule ministru, 
 Ministerul Energiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile energetic şi al resurselor energetice, în 
concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea operatorilor economici. În continuare vă supun atenţiei cazul 
comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ, unde primăria a făcut şi face demersuri pentru racordarea comunei la reţeaua de alimentare 
cu gaz metan. În cadrul acestui proces, primăria comunei Gherăeşti a întâmpinat numeroase dificultăţi (a se consulta 
documentele ataşatei prezentei întrebări) ca urmare a neintrării în vigoare a normelor de aplicare a Legii nr. 167/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 publicată în M.O. al României nr. 604 
din 16.07.2018. 
 Deşi Legea nr. 167/2018 a intrat în vigoare la  16.07.2018 nu se cunoaşte care este situaţia normelor de aplicare a 
acesteia. Urmările situaţiei exitente se reflectă în neajunsurile create populaţiei care suferă din cauza neracordării la reţeaua de 
alimentare cu gaz metan. Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. Are Ministerul Energiei cunoştinţă despre cazul comunei Gherăeşti? 
2. Care este situaţia normelor de aplicare a Legii nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice  

şi a gazelor naturale nr. 123/2012 publicată în M.O. al României nr. 604 din 16.07.2018? 
3. Se află normele de aplicare a Legii nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor  

naturale nr. 123/2012 publicată în M.O. al României nr. 604 din 16.07.2018 în curs de avizare? Dacă da, la ce ministere de 
resort şi când vor intra în vigoare? Dacă nu, de ce?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Clarificări cu privire la intrarea în vigoarea a normelor de aplicare a Legii nr. 167/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

publicată în M.O. al României nr. 604 din 16.07.2018 
  

Stimate domnule ministru, 
 Ministerul Finanțelor Publice se organizează şi funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, 
cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor 
publice. 
 În continuare vă supun atenţiei cazul comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ, unde Primăria a făcut şi face demersuri pentru 
racordarea comunei la reţeaua de alimentare cu gaz metan. În cadrul acestui proces, Primăria comunei Gherăeşti a întâmpinat 
numeroase dificultăţi (a se consulta documentele ataşatei prezentei întrebări) ca urmare a neintrării în vigoare a normelor de 
aplicare a Legii nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 
publicată în M.O. al României nr. 604 din 16.07.2018. 
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 Deşi Legea nr. 167/2018 a intrat în vigoare la  16.07.2018 nu se cunoaşte care este situaţia normelor de aplicare a 
acesteia. Urmările situaţiei exitente se reflectă în neajunsurile create populaţiei care suferă din cauza neracordării la reţeaua de 
alimentare cu gaz metan. Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. Care este situaţia normelor de aplicare a Legii nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice  
şi a gazelor naturale nr. 123/2012 publicată în M.O. al României nr. 604 din 16.07.2018? 

2. Se află normele de aplicare a Legii nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor  
naturale nr. 123/2012 publicată în M.O. al României nr. 604 din 16.07.2018 în curs de avizare? Dacă da, când vor intra în 
vigoare? Dacă nu, de ce?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Narcis Neaga,  director general al CNAIR 
 

Finalizarea loturilor 1 și 2 ale autostrăzii Sebeș-Turda 
 

Stimate domnule director general, 
Atât dumneavoastră, cât și ministrul Transporturilor ați declarat public, recent, că ne putem aștepta ca până la finalul 

anului 2019 să circulăm fără întrerupere pe autostradă, de la Sibiu la Cluj-Napoca, în urma finalizării loturilor 1 și 2 ale 
autostrăzii Sebeș-Turda. Cu toate acestea, în bugetul de anul acesta al CNAIR sunt prevăzuți doar circa o treime din banii 
necesari pentru aceste lucrări, iar alte alocări financiare sunt prevăzute pentru acest obiectiv până după anul 2022. 

În aceste condiții, vă rog, domnule Director General, să-mi comunicați dacă loturile 1 și 2 ale A10 Sebeș-Turda vor fi 
finalizate și deschise circulației până la finalul acestui an și care este sursa de finanțare pentru aceste lucrări. De asemenea, vă 
rog să-mi comunicați care este destinația alocărilor financiare prevăzute pentru anii 2020-2022 pentru acest obiectiv de 
investiții. Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,      

Deputat 
Sorin Ioan Bumb  

*** 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor 
 

Reabilitarea Pieței Gării din Alba Iulia 
Stimată doamnă ministru, 
La finalul anului trecut, în mare grabă, înaintea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, Ministerul Transporturilor, prin 

CNCF CFR SA, a reușit să reabiliteze Piața Gării din Alba Iulia, pe care o are în administrare și care se afla, de mulți ani, într-
o stare jalnică. În urma acestor lucrări, a fost refăcută platforma din fața gării din Alba Iulia, fiind pavată și amenajată cu zone 
verzi, dar a fost transformată în integralitate în zonă pietonală. Astfel, gara din Alba Iulia a devenit singura gară dintr-o 
reședință de județ din România fără acces auto și parcare.  

Transformarea Pieței Gării în zonă pietonală îngreunează considerabil traficul auto și pietonal, în zonă existând 
numeroase stații de autobuze, un centru comercial și două autogări ce deservesc traficul județean, interjudețean și național. 
Totodată, nu există accesibilizări pentru a permite persoanelor cu handicap să ajungă în incinta gării, de la limita traficului 
auto, accesul fotoliilor rulante fiind obstrucționat de bordurile și stâlpișorii montați în urma lucrărilor de reabilitare. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă se are în vedere revenirea la accesul auto în perimetrul 
gării, precum și amenajarea unei parcări care să deservească gara din Alba Iulia. Totodată, vă rog să-mi comunicați ce măsuri 
veți lua pentru a permite accesul facil al persoanelor cu handicap în incinta gării. Menționez că doresc răspuns scris. 

Cu aleasă considerație,     
Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 
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Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Parteneriatele încheiate pentru sprijinirea desfășurării Președinției Române a Consiliului UE 
 

Stimate domnule ministru, 
Recent, fotografii ale materialelor de prezentare a României în cadrul Președinției rotative a Consiliului UE, pe care 

apare sigla Coca-Cola, au făcut înconjurul Europei, această asociere fiind considerată cel puțin surprinzătoare de către presa 
străină. 

Având în vedere această situație, vă rog să-mi comunicați care sunt partenerii selectați de către Ministerul Afacerilor 
Externe, în urma cererii publice de sponsorizare lansate de minister, precum și care este contribuția acestor parteneri. 
Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Extinderea capacităților de radioterapie 
Stimată doamnă ministru, 
Radioterapia este una dintre componentele esențiale ale tratamentului bolnavilor de cancer, pentru mulți dintre ei 

aceasta fiind ultima șansă la viață. Cu toate acestea, România se află mult în urma mediei europene la dotarea cu aparate de 
radioterapie, doar aproximativ o treime din bolnavii de cancer din România, cu prescripție de radioterapie, ajungând să și 
beneficieze de acest tratament. 

Vă rog să-mi precizați care sunt alocările bugetare aferente anului 2019 pentru dotarea cu aparatură de radioterapie, 
câte noi aparate de radioterapie vor fi date în folosință în acest an și în care dintre unitățile spitalicești din România. Menționez 
că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 

Adresată  doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă,  prim –ministru al României 
 

Strategia de reorganizare a instituțiilor statului și calendarul  de implementare a acestei strategii 
  

 Stimată doamnă prim-ministru, 
 În Programul de Guvernare 2018-2020, ca formă de respect pentru contribuabili, se propune ”înființarea unei direcții 
aflată în subordinea Prim-Ministrului, care va urmări, pe de o parte, reducerea numărului agențiilor și instituțiilor aflate în 
subordinea Guvernului, iar pe de altă parte, impunerea și urmărirea aplicării unei prevederi legislative prin care să nu mai 
existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online. Până la 1 iulie 2018, vor fi făcute publice strategia de reorganizare a 
instituțiilor statului și calendarul de implementare a acestei strategii”. 
 În acest sens, vă rog, doamnă Prim-ministru, să îmi comunicați, în scris, ce măsuri a luat Guvernul pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse,  și dacă strategia de reorganizare înseamnă numai tăieri de posturi din aparatul bugetar? 

 

Deputat 
Aurel-Robert Boroianu 

*** 
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării rurale 
 

Refacerea și extinderea sistemului de irigații 
 Stimate domnule ministru, 
 În Programul de Guvernare 2018-2020, la capitolul  ”Politici Agricole și de Dezvoltare Rurală” una dintre măsuri este 
”Refacerea și extinderea sistemului de irigații”.  
 Astfel, Guvernul își propune, printre altele, reabilitarea infrastructurii principale, de la priza de apă până la stațiile de 
punere sub presiune, pentru cca 2 milioane de hectare. În acest sens, susțineți că acest program se va desfășura în trei etape, 
urmând a fi reabilitate în total un număr de 86 de amenajări de irigații, după cum urmează: 

•  în prima etapă, 2017-2020, vor fi reabilitate 40 de amenajări deservind o suprafață de 1,3 milioane hectare; 
•  în a doua etapă, 2018-2020, vor fi reabilitate 37 de amenajări deservind o suprafață de 490 mii hectare; 
•  în a treia etapă, 2019-2020, vor fi reabilitate 9 amenajări deservind o suprafață de 190 mii hectare. 

 În contextul în care agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în Programul de 
guvernare al PSD, vă întreb, domnule ministru, în ce stadiu se află îndeplinirea acestei măsuri de refacere și extindere a 
sistemului de irigații, măsură vitală pentru agricultura românească, de care ar trebui să beneficieze  484 de organizații ale 
utilizatorilor de apă pentru irigații. Menționez că solicit răspuns scris. 
 Cu stimă,      

Deputat 
Aurel-Robert Boroianu 

*** 
 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

OUG 114 afectează planurile de investiții ale companiilor 
Stimate domnule ministru, 
În cadrul evenimentului ZF Power Summit 2019, directorul general E.ON România, și-a arătat îngrijorarea față 

adoptarea OUG 114 care a afectat planurile de investiții ale companiilor. Din cauza lipsei de predictibilitate, investitorii 
preferă să își păstreze banii sau să investească în altă țară.  

Directorul E.ON a exprimat dorința companiilor de a investi, însă sunt nevoiți să reducă cifra de investiții cu 35-40% 
față de planul inițial. De asemenea, și reprezentanții Băncii Naționale sunt îngrijorați de adoptarea acestei ordonanțe care ar 
avea efecte devastatoare pentru economia românească.  Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

1. De ce se dorește adoptarea acestei ordonanțe având în vedere efectele negative asupra economiei pe care le aduce? 
2. Care este strategia de a crește investițiile în cazul în care OUG 114/2018 va fi adoptată? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

O ambulanță pentru fiecare comună 
Stimată doamnă ministru, 
În programul de guvernare PSD-ALDE 2018-2020, la capitolul politici în domeniul sănătății, regăsim la pagina 96 

următoarele: “Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării transportului pacienților în condiții optime la unitățile 
medicale. Având în vedere răspândirea geografică a localităților și densitatea populației, prin program se va asigura prezența 
unei ambulanțe în fiecare comună.” Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

1. Câte ambulanțe au fost achiziționate și unde au fost repartizate? 
2. Câte ambulanțe noi au fost repartizate județului Cluj și în ce zone au ajuns? 

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

Bacteria Listeria pune în pericol sănătatea românilor 

Stimată doamnă ministru, 
Autoritatea Sanitar Veterinară a început să retragă de pe rafturile hipermarketurilor alimente contaminate cu bacteria 

Listeria. Peste 100 de kilograme de file de somon afumat au fost retrase deja din depozitele producătorilor de pește. Iar alte 
aproape 100 de kilograme au fost scoase de pe rafturile magazinelor. 

Inspectorii sanitar veterinari precizează că astfel de produse cu probleme încă se mai găsesc în unele hipermarketuri 
din Capitală, pentru că procesul de retragere nu s-a încheiat. Din păcate, sunt și cazuri de deces. 

Dacă alertele privind somonul afumat au devenit din ce în ce mai frecvente în ultima perioadă, încă un produs a ajuns 
recent pe lista alimentelor periculoase pentru sănătate - fulgii de nucă de cocos vânduți de o rețea de hipermarketuri. Produsul 
conținea și dioxid de sulf, deloc recomandat persoanelor alergice la sulfiți. Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit 
următoarele întrebări: 

1. Care sunt soluțiile pe care le propuneți pentru această problemă? 
2. Câte cazuri de deces ați avut din cauza acestei bacterii? 
3. Care este stadiul infectării în țara noastră cu această bacterie? 

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Situația comunei Negreni 
Stimate domnule ministru, 
Anual proiectul de buget prevede acordarea de facilități, conform Ordonanței de Guvern nr. 27/1996, persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”. 
În Ordonanței de Guvern nr. 27/1996 la Art.1 alin. 1 se menționează: Personalul instituțiilor publice și al unităților de 

cult, încadrat pe funcții care necesită studii superioare și medii de specialitate, cu locul de muncă în localitățile rurale din 
Munții Apuseni, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, și care își stabilește domiciliul în aceste 
localități, are dreptul la material lemnos pe picior, pentru construirea unei locuințe, extinderea sau repararea locuinței 
existente și a anexelor gospodărești, cu obligația achitării a 50% din contravaloarea materialului. 

Comuna Ciucea din județul Cluj beneficiază de prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/1996, regăsindu-se în lista 
comunelor din Anexa 1 a HG nr.323/1996. Prin Legea nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii 
Socialiste România, comuna Ciucea este alcătuită din cinci sate, respectiv: Ciucea, Bucea, Negreni, Prelucele, Vânători. În 
anul 2002 prin Legea nr. 492/2002 Negreni devine comună a județului Cluj, având în componență satele Negreni, Bucea și 
Prelucele. În aceeași lege este menționată noua componență a comunei Ciucea care rămâne formată din satele Ciucea și 
Vânători. Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

1. Dacă la nivelul ministerului situația comunei Negrei este cunoscută? 
2. Ce soluție propune Ministerul Finanțelor Publice pentru îndreptarea situației? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

Adresată domnului Csaba Ferenc Aaztalos, președinte al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 
 

Caz de discriminare flagrantă la selecția națională Eurovision România 2019 
Stimate domnule președinte, 
Vă supun atenției câteva aspecte îngrijorătoare privind ultimele evenimente petrecute cu prilejul organizării și 

desfășurării concursului Eurovision România 2019, sub sloganul „Împlinește visul!”. 
În această ediție, TVR a decis ca în faza finală a competiției muzicale, câștigătorul să fie desemnat de juriul 

internațional și de către telespectatori, punctajul acordat de aceștia având ponderea punctajului acordat de un jurat. Laura 
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Bretan, unul dintre concurenții cei mai apreciați și susținuți în cadrul competiției, a pierdut concursul, în mod surprinzător. 
Motivele reale ale acestui deznodământ au făcut subiectul unor dezbateri aprige, întrucât schimbarea bruscă de atitudine a doi 
dintre specialiștii străini privind acest participant este greu de explicat. 

Cu toate că, pe parcursul competiției, toți membrii juriului se declarau extrem de mulțumiți de prestația muzicală a 
Laurei, în etapa finală, doi dintre aceștia și-au schimbat radical părerea, după ce au aflat că artista a susținut referendumul 
pentru familie. Cei doi jurați au acordat punctaje mici cântăreței din cauză că au fost deranjați de opțiunea pe care aceasta și-a 
exprimat-o.  

Libertatea religioasă și de conștiință trebuie să fie asigurate în orice circumstanțe, iar participanții la competiție trebuie 
să se poată exprima liber, fără a le fi limitate drepturile și libertățile din acest motiv, mai ales că Eurovisionul este un concurs 
muzical, în care prestația pe scenă și potențialul de artist sunt principalele aspecte ce trebuie luate în considerare pentru 
câștigarea premiului.  

Discriminarea contravine grav Constituției, iar exprimarea unei convingeri religioase de către participanți nu ar trebui să 
influențeze în niciun mod deznodământul concursului, mai ales în condițiile în care legislația națională și internațională în 
vigoare instituie garanții pentru respectarea și aplicarea principiului nediscriminării. În acest caz, Laura Bretan este 
reprezentantul unei minorități religioase și a fost discriminată din cauza convingerilor sale, fapt care a afectat inclusiv 
rezultatul concursului. Având în vedere cele mai sus menționate, precum și expertiza și domeniul de activitate al instituției pe 
care o reprezentați, vă rog respectuos să răspundeți la următoarea întrebare:  

- Ce măsuri veți lua în legătură cu acest caz de discriminare și încălcare a libertății religioase și de conștiință?  
Vă rog să ne comunicați acțiunile pe care le veți întreprinde privind investigarea, constatarea și eventual sancționarea 

acestui fapt. Vă mulțumesc și apreciez orice alte informații considerate relevante în acest sens.  Solicit răspuns în scris, în 
termenul prevăzut de lege. 

Cu deosebit respect,        Deputat 
Matei-Adrian Dobrovie 

*** 
 

Adresată doamnei Doinea Gradea, director general al Televiziunii Române 
 

Clarificări privind jurizarea din cadrul Eurovision România 2019 
Stimată doamnă director general, 
Vă semnalez câteva aspecte îngrijorătoare privind ultimele evenimente petrecute cu prilejul organizării și desfășurării 

concursului Eurovision România 2019, sub sloganul „Împlinește visul!”. 
În calitate de organizator, în această ediție, TVR a decis ca în faza finală a competiției muzicale, câștigătorul să fie 

desemnat de juriul internațional și de către telespectatori, punctajul acordat de aceștia având ponderea punctajului acordat de 
un jurat. Laura Bretan, unul dintre concurenții cei mai apreciați și susținuți în cadrul competiției, a pierdut concursul, în mod 
surprinzător. Motivele reale ale acestui deznodământ au făcut subiectul unor dezbateri aprige, întrucât schimbarea bruscă de 
atitudine a doi dintre specialiștii străini privind acest participant este greu de explicat.   

Cu toate că, pe parcursul competiției, toți membrii juriului se declarau extrem de mulțumiți de prestația muzicală a 
Laurei, în etapa finală, doi dintre aceștia și-au schimbat radical părerea, după ce au aflat că artista a susținut referendumul 
pentru familie. Cei doi jurați au acordat punctaje mici cântăreței din cauză că au fost deranjați de opțiunea pe care aceasta și-a 
exprimat-o.  

Libertatea religioasă și de conștiință trebuie să fie asigurate în orice circumstanțe, iar participanții la competiție trebuie 
să se poată exprima liber, fără a le fi limitate drepturile și libertățile din acest motiv, mai ales că Eurovisionul este un concurs 
muzical, în care prestația pe scenă și potențialul de artist sunt principalele aspecte ce trebuie luate în considerare pentru 
câștigarea premiului.  

Discriminarea contravine grav Constituției, iar exprimarea unei convingeri religioase de către participanți nu ar trebui să 
influențeze în niciun mod deznodământul concursului, mai ales în condițiile în care legislația națională și internațională în 
vigoare instituie garanții pentru respectarea și aplicarea principiului nediscriminării. În acest caz, Laura Bretan este 
reprezentantul unei minorități religioase și a fost discriminată din cauza convingerilor sale, fapt care a afectat inclusiv 
rezultatul concursului. Având în vedere cele mai sus menționate, precum și domeniul de activitate al instituției pe care o 
reprezentați, vă rog respectuos să răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Ce criterii au stat la baza selectării membrilor juriului? 
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2. Au fost plătiți bani publici către juriul internațional? Dacă da, ce sume și cui au fost acestea acordate, nominal? 
3. De ce votul publicului a fost ignorat, cu toate că au fost alocați bani publici pentru acoperirea costurilor de organizare  

a selecției naționale? 
Vă mulțumesc și apreciez orice alte informații considerate relevante în acest sens. Solicit răspuns în scris, pentru fiecare 

punct în parte, în termenul prevăzut de lege. 
Cu deosebit respect,        Deputat 

Matei-Adrian Dobrovie 
*** 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Programe pentru stimularea elevilor talentaţi 
 

Doamnă ministru,  
Elevii români sunt printre cei mai talentaţi din lume, meritele lor fiind recunoscute la nivel mondial. Indiferent că este 

vorba despre sport, un instrument muzical, ştiinţe, IT sau limbi străine, delegaţiile din România se întorc mereu cu premii în 
ţară.  
În Calendarul competiţiilor şcolare internaţionale, naţionale şi regionale pentru anul şcolar 2018 – 2019, ponderea 
competiţiilor şi a concursurilor finanţate de către Ministerul Educaţiei Naţionale este mult mai mic decât al celor nefinanţate. 
Teoretic este interzisă şi perceperea taxelor de participare.  
         În cadrul audienţelor pe care le am periodic la Cabinetul Parlamentar din Baia Mare, Maramureş mi s-a adus la 
cunoştinţă o neconcordanţă. Taxele de participare la concursurile şcolare au fost transformate în “donaţii” de către 
organizatori, iar stimularea elevilor talentaţi lipseşte. Părinţii sunt nevoiţi astfel să facă eforturi financiare serioase pentru a 
participa la competiţii, pe lângă alte chletuili care implică transport, cazare, costume, partituri sau negative. 
          În acest context, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi comunica dacă există programe sau proiecte pentru stimularea 
elevilor talentaţi aflaţi în această situaţie, dacă nu, ce aveţi în vedere pentru a-i ajuta pe cei care reprezintă cu cinste România?   

Menţionez că doresc răspuns scris.  
Deputat 

Dr. Viorica Cherecheş 
*** 
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 Interpelare 

Adresată: doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
De către: Tudorița Lungu, deputat  
Obiectul interpelării: Master-planul regional de sănătate, un dezastru pentru județul Bacău  

Stimată doamnă ministru, 
Este a doua oară în decurs de câteva zile când ne adresăm dumneavoastră pentru a vă semnala grave derapaje cu 

privire la starea și așa precară a sistemului sanitar din județul Bacău. Acum o săptămână, prin intermediul unei scrisori 
deschise, vă semnalam decizia Spitalului Județean de Urgență Bacău de a restructura activitatea Maternității, prin desființarea 
a 50 de paturi și dispariția a 11 posturi pentru medicii specialiști, 39 de posturi de asistenți medicali, 17 infirmiere, 16 
îngrijitoare și un statistician. O decizie cel puțin ciudată, în condițiile în care obiectivul la care ne referim a beneficiat de o 
investiție substanțială, de peste 6,7 milioane de euro, finanțare asigurată prin fonduri europene și de la Banca Mondială, dar și 
din fonduri guvernamentale și locale.  

Din păcate, doamnă ministru, șirul deciziilor aberante și de neînțeles pentru cei mai mulți dintre băcăuani nu se oprește 
aici. Conform master-planului întocmit la comanda ministerului pe care îl conduceți, mai multe spitale din județul Bacău ar 
urma să fie închise. Este cazul spitalului din Comănești, despre care se vorbește că va fi desființat sau, în cel mai bun caz, 
transformat într-o unitate socială sau de recuperare. Poate că nu cunoașteți, poate că experții dumneavoastră au alcătuit acest 
master-plan doar din birou, fără să ia legătura cu autoritățile publice locale, altfel ați fi aflat, doamnă ministru, că Primăria 
Comănești a investit peste cinci milioane de euro în reabilitarea unității spitalicești și are pregătite investiții de alte cinci 
milioane de euro.  Un alt spital care este propus spre desființare și lăsat să funcționeze doar ca ambulatoriu de specialitate este 
spitalul din orașul Buhuși. Nici aici se pare că nu contează că autoritatea locală a implementat proiecte în valoare de 1,5 
milioane de euro, că are în derulare alte investiții sau că a făcut toate eforturile pentru a atrage medici care să ofere servicii 
medicale de calitate. Acestea sunt doar două exemple de sume considerabile investite de autoritățile locale, care nu au cerut 
bani de la minister, care au căutat alte mijloace de finanțare și care chiar au reușit să facă ceea ce, în ultimii ani, ministerul pe 
care-l conduceți nu a reușit. La fel de îngrijorător este și faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău ar urma să piardă, 
conform aceluiași master-plan, circa 50% din paturi, iar de tăieri nu este ferit nici Spitalul de Urgență Bacău.  

Doamnă ministru, Județul Bacău a fost ocolit în ultimii ani de orice strategie de sănătate. Pe raza județului nu s-a pus 
niciodată problema construirii unui Spital Regional, nici de linia I, nici de a II-a. Singurul obiectiv important aparține tot 
comunității: Spitalul Municipal Bacău, ridicat din fonduri locale. În 2018 ați fost în vizită în Bacău și ați dat asigurări că 
lucrările la Spitalul Municipal, obiectiv construit în proporție de 80% de administrația liberală până în 2016, se vor finaliza. 
Venit. Văzut. Plecat. De la vizită, nu s-a mai bătut un cui! Promisiuni deșarte, o investiție modernă care trenează într-un hățiș 
birocratic și legislativ căruia se pare că nu-i mai dați de capăt. Doamnă ministru, nu puteți dărâma, până nu construiți. Aceasta 
este logica firească a lucrurilor, în orice domeniu de activitate, inclusiv în cel medical. După ce am văzut declarațiile 
dumneavoastră privind master-planul pe sănătate, despre care spuneți că nu ar fi pe placul dumneavoastră, în calitate de 
parlamentari de Bacău vă rugăm, doamnă ministru, să ne lămuriți asupra următoarelor aspecte: 

- Când este estimat să fie finalizat master-planul pe sănătate și care sunt obiectivele implementării acestuia? 
- Dacă niște experți independenți au făcut niște recomandări neconforme, care va fi procedura pentru ca master- 

planul să fie unul coerent? Își asumă Ministerul Sănătății acest master-plan? 
- Este reală informația că, în realitate, apariția spitalelor regionale nu va aduce o suplimentare a numărului total de  

paturi din sistemul public, ci doar o redistribuire a acestora? În astfel de condiții, vom asista la politica tăierii numărului de 
paturi doar pentru a asigura necesarul pentru spitalele regionale? 

- Dacă numărul de paturi va rămâne constant la nivel național, vom asista la o scădere a numărului de paturi alocate  
spitalelor din județul Bacău? 

- În actuala conjunctură, cum vedeți viitorul Spitalului Municipal Bacău, despre care ați dat asigurări că va fi  
construit și va deveni funcțional? 

- Ce se va întâmpla cu unitățile spitalicești din comunitățile mici (Buhuși, Comănești, Moinești) ale județului Bacău,  
în care administrațiile locale au investit sume suficiente? 

- Dacă numărul total de paturi va rămâne constant în urma apariției spitalelor regionale, ce se va întâmpla cu  
personalul medical care deservește acum populația? 

Vă rugăm răspuns scris. Cu stimă, 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 

 
 Declarații politice 

Sistemul irigațiilor în România 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România prezintă un risc considerabil faţă de schimbările climatice, efectele acestora fiind în mod clar reflectate de 

modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii, în principal, începând din anul 1961 şi până în prezent. Zonele cele mai 
afectate, conform rapoartelor internaţionale relevante şi analizelor şirurilor de date climatologice pentru perioada 1901-2010 
efectuate de Administraţia Naţională de Meteorologie sunt situate în partea de sud, sud - est şi est a ţării.  

Secetele, inundaţiile şi alte probleme legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilităţii 
producţiei şi a securităţii alimentare naţionale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităţilor de 
dezvoltare economică în pofida existenţei potenţialului din agricultură. Irigarea României este un obiectiv național extrem de 
important și de necesar. Se vorbește foarte mult despre potențialul agricol al țării, dar în acest context este necesar să se facă 
ceva pentru valorificarea acestui potențial. Amenajările de irigații sunt într-un stadiu avansat de degradare şi pe 75 % din 
suprafaţa acestor amenajări, irigaţiile nu sunt funcţionale, iar cele funcţionale sunt ineficiente din punct de vedere al 
consumului de apă şi energie şi costisitoare pentru fermieri.  

Un obiectiv important pentru Guvern și obiectiv necesar pentru țară este irigarea culturilor.  
Sistemele de irigaţii din România au fost construite până în anul 1990, suprafaţa amenajată pentru irigaţii ocupând 

circa 22% din suprafaţa agricolă a ţării şi circa 34% din suprafaţa arabilă. În prezent, România dispune de o suprafaţă 
amenajată pentru irigat de cca 3.1 milioane ha. 

Suprafaţa efectiv irigată variază mult de la an la an în funcţie de precipitaţii. Se estimează că circa 11% din suprafaţa 
agricolă a ţarii este acoperită de reţele de irigaţii viabile din punct de vedere economic sau marginal viabile. Există şi diferenţe 
regionale, mai ales ca reflecţie a tiparelor variabile ale precipitaţiilor şi necesarului de irigaţii. Nord-vestul, vestul şi centrul 
necesită mai puţină apă de irigaţii, în vreme ce sudul şi sud-estul, zone care au probleme cu apa, se bucură de o mai mare 
acoperire cu sisteme de irigaţii. 

Două obiective importante din programul de guvernare sunt apa gratuită până la stația de punere sub presiune și 
reabilitarea infrastructurii principale de irigații, a două milioane de hectare din aducțiunea principală. Apa gratuită a fost prinsă 
în programul de guvernare în anul 2017. Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații are ca obiectiv 
reabilitarea a 2 milioane de hectare de irigații în România. 

Pe lângă programul de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, Agenția Națională pentru Îmbunătățiri 
Funciare a reabilitat și a pus în funcțiune, printr-un program separat, stații din zonele Vrancei, Alba Iulia și Călărași, care nu au 
irigat în ultimii 15-20 ani. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
Ziua mondială a justiţiei sociale 

 

Ziua mondială a justiţiei sociale este marcată anual pe 20 februarie, începând din anul 2009, din iniţiativa Adunării 
Generale a ONU. Scopul instituirii acestei zile, imperativ al societăţii contemporane la nivel mondial, este acela de atenţionare 
a factorilor responsabili asupra unor probleme precum sărăcia, şomajul şi excluziunea socială. Se consideră că “un individ este 
exclus social dacă este rezident într-o zonă geografică a societăţii, dar din motive în afara controlului său nu poate participa la 
activităţile normale ale cetăţenilor din acea societate, chiar dacă şi-a dori să o facă”. 
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Totodată, cu prilejul acestei zile sunt promovate valori precum solidaritatea, echitatea şi tratamentul egal oferit tuturor 
cetăţenilor, fără discriminare. Termenul de justiţie socială desemnează modul în care este aplicată justiţia într-o societate, în 
raport cu clasele sociale care o compun. Aceasta se referă la conceptul potrivit căruia toată lumea trebuie să aibă aceleaşi 
drepturi şi oportunităţi economice, politice şi sociale. Pentru adepţii justiţiei sociale, rolul cel mai important al statului este să 
asigure bunăstarea şi respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor ţării, fără vreo diferenţiere restrictivă.    

România nu face excepţie de la situaţia evocată. Tocmai în această perioadă, societatea românească se confruntă cu o 
serie de evenimente ce relevă cât se poate de concret importanţa pe care statul trebuie să o acorde normelor juridice obligatorii 
ce trebuie respectate într-un stat de drept. Ceea ce se întâmplă azi este mult mai grav decât simpla abordare a temei justiţiei 
sociale, întrucât neregulile privesc chiar sistemul judiciar, responsabil direct pentru aplicarea imparţială, onestă şi corectă a 
codurilor legislative ale statului, începând cu Constituţia Republicii, care trebuie respectată precum biblia tuturor legilor.  

Dacă există personaje angrenate în cadrul unor instituţii ale statului, responsabile pentru derapajele constatate azi, 
putem spune că, la fel de vinovaţi sunt şi cetăţenii care ignoră importanţa cardinală a implicării în activitatea politică, fie şi 
prin absenteismul electoral, atunci când, prin sufragiul universal, sunt alese persoanele care vor conduce ţara o perioadă de 
timp legal definită. 

Despre acest fenomen, filozoful Greciei antice și fondatorul Academiei din Atena, Platon, spunea următoarele: ”Una 
dintre pedepsele pentru refuzul de a participa la viaţa politică este aceea că vei ajunge să fii condus de către inferiorii tăi”. 
Exact pentru acest motiv, i-am îndemnat mereu pe cetăţeni să meargă la vot, indiferent de opţiunile lor politice, tocmai pentru 
ca, în urma fiecărui scrutin, să-şi acorde şansa de a-i desemna pentru funcţiile de conducere pe cei mai valoroşi dintre ei, 
capabili să transpună în practică programele de guvernare necesare întregii populaţii a României, indiferent de starea socială. 
Asumându-şi voluntar obligaţia să muncească şi să militeze pentru binele ţării, aleşii pot fi controlaţi prin vot, astfel încât nici 
un conducător să nu mai acţioneze discreţionar, indiferent de funcţia pentru care-l plăteşte statul, din banii contribuabililor, 
indiferent de ispitele oferite de putere. La rândul lor, aleşii sunt datori să controleze, în acelaşi sens, persoanele desemnate să 
ocupe funcţii de răspundere. Asigurând un astfel de mecanism just al conducerii statului, vom putea susţine, cu fapte, că ne 
străduim să întronăm cuvenita justiţie socială, care face obiectul declaraţiei mele politice. Frământările politice care nu 
contenesc de trei decenii şi care au creat sumedenie de neajunsuri românilor pot fi stopate, dacă populaţia cu drept de vot va 
înţelege că poartă, în parte, răspunderea pentru starea nefirească a lucrurilor, pentru faptul că există atâţia oameni săraci într-o 
ţară bogată şi pitorească, aşa cum este România.  

Un test de importanţă majoră pentru reevaluarea atitudinii civice îl constituie scrutinul pentru desemnarea 
europarlamentarilor români, de care ne mai desparte o perioadă foarte scurtă. În curând, vom înţelege, cu toţii, dacă dorim cu 
adevărat să trăim omeneşte, aşa cum cred eu că merită majoritatea compatrioţilor noştri, din ţară şi din afara ei. 

 

Deputat 
Mihai Niţă  

*** 
 

România nu-și poate permite, din punct de vedere social, să aibă pensionari 
de lux și pensionari la limita subzistenței 

Stimați colegi,  
Salariații de astăzi și generațiile care urmează să-și înceapă activitatea atât în sectorul privat, cât și în cel public, 

trebuie să facă față unei duble responsabiliăți și provocări.  
Prima este aceea de a-și întreține familiile și de a ajunge în număr tot mai mare în categoria celor care pot afirma că 

duc un trai cel puțin decent.  
A doua este de a asigura suficiente resurse bugetului asigurărilor sociale de stat, în așa fel încât acest buget să fie 

îndestulător, pentru ca tot mai mulți dintre părinți și bunici să simtă că recunoștința față de munca prestată în zeci de ani, dar și 
reparațiile pentru anii de restriște, sunt o realitate. O realitate tradusă printr-o pensie corectă.  

Din acest motiv, stimați colegi, cred că trebuie să urmărim cu perseverență două obiective. 
Primul îl reprezintă stimularea investițiilor majore în toate regiunile, și asta imediat, nu peste un an sau doi, pentru a 

asigura resurse de dezvoltare și salarii bine plătite și în Vaslui, Botoșani sau Ialomița, nu doar în București, Timișoara și Cluj.  
Al doilea obiectiv꞉ prin plata pensiilor trebuie nu doar să asigurăm un trai decent sau bunăstare părinților și bunicilor, 

ci să facem dreptate. Din acest punct de vedere, cu toate criticile pe care le-aș provoca la adresa mea, consider că, în acest 
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moment, mai avem de lucru până la a face dreptate. Este mult, mult prea mare diferența între pensii de 1.000 lei și pensii de 5-
7-10.000 euro, indiferent de studiile, meritele, statutul și legile în baza cărora s-au calculat aceste sume.  

Cred, stimați colegi, că ar trebui să avem în vedere, în reforme viitoare, și coșul minim lunar de consum stabilit de 
Institutul de Cercetare a Calității Vieții, respectiv 797 lei pentru un adult în mediul urban și 644 lei pentru un adult în mediul 
rural, și să ne punem întrebarea dacă aceste valori sunt corecte. Ați putea trăi cu 800 lei pe lună? E corect ca unii români, care 
au muncit, să primească la pensie un pic mai mult decât aceste sume, iar alții de peste 30 de ori mai mult? Sigur, e corect din 
punct de vedere legal, dar nu ne putem prezenta în fața vârstnicilor fără a ne asuma că reparațiile vor continua și că e 
obligatoriu ca sistemul să ajungă în echilibru.  

România nu-și poate permite, din punct de vedere social, să aibă pensionari de lux și pensionari la limita subzistenței, 
și cred că, între aceste două extreme, trebuie să decidem că, pentru toți pensionarii, trebuie să existe o singură încadrare: între 
trai decent și bunăstare. Nici sărăcie, nici lux.     

Deputat 
Daniel Olteanu 

*** 
 
 
 Interpelări  

 
 
Adresată: doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, prim-ministru al României 
De către: Dumitru Lovin, deputat 
Obiectul interpelării: Documentaţia cu numărul de înregistrare 5061/28.08.2017, depusă de la Secretariatul de Stat pentru 
Culte 

Doamna prim-ministru, 
În comuna Roeşti, din judeţul Vâlcea, există patru biserici: în satele Ciocâltei, Băjenari, Cueni şi Bărbărigeni. Ultima 

dintre cele enumerate a fost construită de localnici în perioada 1965-1968, noaptea, pe ascuns, de frica Securităţii. După un 
sfert de secol, lăcaşul de cult prezintă foarte multe fisuri în zidărie şi în temelie, motiv pentru care se impune realizarea unor 
lucrări de consolidare şi refacere a acestuia.  

În acest sens, s-a efectuat o expertiză şi s-a depus la Secretariatul de Stat pentru Culte, structură din subordinea 
dumneavoastră, o documentaţie completă, înregistrată de instituţie sub numărul 5061/28.08.2017.  

Primăria Comunei Roeşti a contribuit cu 40.000 de lei pentru reabilitarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din 
Bărbărigeni, dar ar mai fi necesară o sumă de 188.839 lei.  

În septembrie 2017, Secretariatul de Stat pentru Culte a cerut o serie de clarificări, iar solicitantul a răspuns în termen 
la toate acestea. De atunci, nu s-a mai auzit nimic în legătură cu această documentaţie, ca şi când ar fi înghiţit-o pământul.  

Stimată doamnă prim-ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu 
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.  

Vă mulţumesc! 
Cu deosebită consideraţie,            *** 

 
 

Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor 
De către: Dumitru Lovin, deputat 
Obiectul interpelării: centura ocolitoare a municipiului Drăgăşani  
 

Doamna ministru, 
În anul 2016, autorităţile centrale şi locale au anunţat lansarea unui proiect privind construcţia unei centuri ocolitoare a 

municipiului Drăgăşani, pe partea de Est, peste râul Olt, cu intrare prin zona Voiceşti, dinspre Sud, şi ieşire pe Strada 
Hidrocentralei, la Nord, către Prundeni. Conform informaţiilor date publicităţii la acel moment, această legătură rutieră, extrem 
de importantă nu doar pentru oraşul dintre vii, ci pentru întreaga regiune, urma să aibă aproximativ 8 kilometri. De asemenea, 
se vehiculează ideea că, la ora actuală, ar fi realizat Studiul de fezabilitate şi ar exista chiar şi estimări ale costurilor investiţiei.  
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Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi stadiul acestui proiect, de ce nu este continuat, ce efort 
financiar presupune, ce surse de finanţare ar putea fi folosite şi în ce orizont de timp credeţi că ar putea fi demarat. 

În concluzie, doamna ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu 
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare.  Solicit răspuns scris şi oral. 

Vă mulţumesc! 
Cu deosebită consideraţie,           *** 

 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor 
De către: Dumitru Lovin, deputat 
Obiectul interpelării: soluţii pentru reabilitarea parcului Gării din Rm. Vâlcea  
 

Doamna ministru, 
Gara din Râmnicu Vâlcea se află foarte aproape de zona centrală a municipiului. Este unul dintre motivele pentru care 

autorităţile publice locale şi cetăţenii din oraş s-au bucurat enorm atunci când acest obiectiv a fost modernizat. A rămas 
nerezolvată însă o mare problemă: parcul dinspre Strada Gib Mihăescu. Efortul financiar pentru reabilitarea acestuia ar fi 
nesemnificativ, dar cu toate acestea este lăsat în starea de degradare actuală. În ultimul deceniu, a devenit un fel de groapă de 
gunoi, un focar de infecţie, o zonă în care tronează sticlele de plastic, mizeria, mărăcinii şi şobolanii.  

În nenumărate rânduri, conducerea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea a spus public că doreşte să preia acest 
parc, să-l recondiţioneze şi să-l întreţină în continuare. Susţin că ar fi făcut şi demersuri oficiale în acest sens, dar CFR s-ar fi 
opus unui eventual transfer, deşi pare cea mai bună soluţie. 

În concluzie, doamna ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu 
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare.  Solicit răspuns scris şi oral. 

Vă mulţumesc! 
Cu deosebită consideraţie, 

*** 
 
Adresată: doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: Dumitru Lovin, deputat 
Obiectul interpelării: situaţia terenului deţinut de Universitatea din Piteşti la hotarul Municipiului Rm. Vâlcea cu Vlădeşti 
 

Doamna ministru, 
Românii visează ca, la un moment dat, să existe şi în ţara loc campusuri universitare sau preuniversitare ca în 

Occident. Din păcate, însă, nici un guvern nu a fost capabil să demareze un „proiect pilot” în acest sens, care apoi să fie 
implementat în fiecare judeţ. Guvernanţii au dat vina pe resurse sau au justificat că nu au terenuri şi spaţii. Ei bine, la Vâlcea, 
există toate condiţiile pentru amenajarea unui astfel de campus. Mai trebuie doar implicarea dumneavoastră şi voinţa politică.   

După cum probabil ştiţi, în urmă cu mai mulţi ani, Universitatea din Piteşti a preluat fosta unitate militară de la 
Vlădeşti, iar acum deţine în zonă o suprafaţă de teren foarte mare şi câteva clădiri care, oricând, pot fi transformate în orice.  

În nenumărate rânduri, Primăria Municipiului Rm. Vâlcea s-a arătat interesată să preia aceste spaţii sau să ofere ceva 
în schimbul lor (fostul Liceu Chimic etc.). Acest demers s-a blocat, din câte am înţeles, la Ministerul Educaţiei Naţionale, care 
n-a fost de acord. Probabil că există ministerul are planuri mult mai bune, mai mari, iar vâlcenii au dreptul şi trebuie să le 
cunoască. De aceea, vă rog să îmi comunicaţi ce se doreşte în zona respectivă şi în ce orizont de timp. Resursele de acolo sunt 
mult prea importante pentru a le lăsa de izbelişte în continuare.  

În concluzie, doamna ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu 
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare.  Solicit răspuns scris şi oral. 

Vă mulţumesc! 
Cu deosebită consideraţie, 

*** 
 
 
 

 


