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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 25 februarie – 1 martie 2019) 

 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni,  11 martie 2019 
 

Doamna Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, a participat, luni, 11 martie, în plenul Camerei 
Deputaților, la dezbaterile politice cu tema “Stopați schimbările dăunătoare din învățământul românesc”. 

Dezbaterea a fost solicitată de Grupul parlamentar al PNL și aprobată de Biroul permanent al Camerei Deputaților. 
Tema analizei a fost prezentată de Florica Cherecheș (Grupul parlamentar al PNL), iar la dezbateri au participat 

deputații: Gabriel Marilen Pirtea, Sorin Dan Moldovan și Laurențiu Dan Leoreanu (Grupul parlamentar al PNL), Cristina 
Ionela Iurișniți (Grupul parlamentar al USR), Korodi Attila și Vass Levente (Grupul parlamentar al UDMR), Robert Nicolae 
Turcescu și Corneliu Bichineț (Grupul parlamentar al PMP), Camelia Gavrilă (Grupul parlamentar al PSD), Ștefan Alexandru 
Băișanu (Grupul parlamentar al ALDE) și Sorin Mihai Câmpeanu, reprezentând deputații neafiliați. 

Liderul deputaţilor USR, doamna Cristina Prună, a anunţat, în plen, depunerea moţiunii simple pe Finanţe intitulată 
“Lăcomia pesedistă subminează economia naţională”, iniţiată de partidul pe care îl reprezintă, alături de deputați aparținând 
Grupului parlamentar PNL.  

*** 
 
 

  Ședința Camerei Deputaților de miercuri,  13 martie 2019 
 

Parlamentul României a respins miercuri, 13 martie, reexaminarea, la cererea președintelui României, a Legii bugetului 
de stat pe anul 2019 (245 voturi pentru, 115 împotrivă, 2 abțineri). În consecință, actul normativ a fost retrimis instituției 
prezidențiale în forma inițială. 

La dezbaterile generale asupra raportului aferent legii au participat: Florin Cîțu și Florin Claudiu Roman (Grupul 
parlamentar al PNL), Claudiu Gavril Năsui și Paula Cosette Chichirău (Grupul parlamentar al USR), Varujan Vosganian 
(Grupul parlamentar al ALDE), Corneliu Bichineț (Grupul parlamentar al PMP) și Victor Ponta, reprezentând deputații 
neafiliați. 

Legea bugetului de stat pe anul 2019 a fost trimisă spre promulgare președintelui României în data de 20 februarie 2019. 
Președintele a sesizat Curtea Constituțională, iar în data de 6 martie 2019, instanța constituțională a constatat că legea este 
constituțională. 

Separat de motivele de neconstituționalitate, președintele României a considerat că Legea bugetului de stat pe anul 2019 se 
impune a fi reexaminată de către Parlament, întrucât alocarea resurselor bugetare este fundamentată pe o prognoză nerealistă și 
nu asigură o reală funcționare a unor instituții publice cu rol esențial. Instituția prezidențială consideră că bugetul pe anul 2019 
afectează dezvoltarea comunităților locale și realizarea unor investiții strategice.  
 

*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

Sesiunea  februarie – iunie 2019* 
 

 
(Situaţia cuprinde datele la 15 martie 2019) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1126 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2018 986 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019 140 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 13 

28 

– votate  20 

             din care: - înaintate la Senat      5 

                            - în procedura de promulgare 6 

                            - promulgate* 9 

                            - respinse definitiv 0 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

- la vot final 6 

2) Se află în proces legislativ 1107 

a) pe ordinea de zi 456 

b) la comisii  627 

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 

5 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 3 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3 

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

 
 

     Cele 20 iniţiative legislative votate privesc: 
                            13 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
         6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                          7 proiecte de legi  
                              7 propuneri legislative 
         
 

    * În anul 2019 au fost promulgate 49 de legi, dintre care 9 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune, 
iar 36 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate în ședința comună  

a Camerei Deputaţilor și Senatului din 13 martie 2019 
 
 
 
 

  
 

PL-x  26/2019 -  Legea bugetului de stat pe anul 2019  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor 
 

( la data de  15 martie 2019 ) 

 

I.  În perioada   11 – 15 martie 2019  

 
     Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 14 rapoarte.  
     Comisiile permanente au depus 82 avize. 
     Cele 14 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 9 

5    

 
     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  
9 
2  

 
     Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

           La comisii se află în prezent 599 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 73 pentru raport 
suplimentar.  
 
                                                                                                                                                                         

II. De la începutul actualei legislature 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  1758 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

2017 

În anul 
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 70 

 rapoarte suplimentare 115 67 11 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 10 

TOTAL 818 849 91 

 
 

 
 

 
 



             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  11 - 15 martie 2019 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
PLx.26/2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 Guvern 13.03.2019 

Raport de adoptare 
(8/RC din 13.03.2019) 

2 

 
Plx.747/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

30 parlam. 
respinsă de 

Senat 
12.03.2019 

Raport de respingere 
(70/R din 14.03.2019) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.20/2019 Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind 

diminuarea risipei alimentare – raport comun cu comisia pentru agricultură

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
05.03.2019 

Raport de respingere 
(63/R din 12.03.2019) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
PLx.454/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru 
stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL 
privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul 
multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care 
rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii 
Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.03.2019 

Raport de adoptare 
(589/RS1 din 14.03.2019) 

2 

 
PLx.26/2017/2
018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.12.2018 

Raport de adoptare 
(67/R din 14.03.2019) 

 



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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.20/2019 Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind 

diminuarea risipei alimentare – raport comun cu comisia pentru industrii 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
26.02.2019 

Raport de respingere 
(63/R din 12.03.2019) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
Plx.237/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 
iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a 
Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali – raport comun cu comisia juridică 

32 parlam. 
respinsă de 

Senat 
28.02.2017 

Raport de respingere 
(61/R din 11.03.2019) 

2 

 
 
PLx.329/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.7 din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali – raport comun cu comisia juridică 

154 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

07.03.2017 
Raport de respingere 
(62/R din 11.03.2019) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.518/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul forţei de muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.03.2018 

Raport de adoptare 
(68/R din 14.03.2019) 

2 

 
PLx.661/2018/
2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.03.2018 

Raport de adoptare 
(69/R din 14.03.2019) 

 
 
 
 
 



VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 

RAPORT COMUN privind starea învățământului preuniversitar în România în 
anul școlar 2016 – 2017 și RAPORTUL COMUN privind starea 
învățământului superior în România în anul universitar 2016 - 2017 

 13.03.2019 
Raport de adoptare 

(9/RC din 13.03.2019) 

2 

 
RAPORT COMUN privind starea învățământului preuniversitar în România în 
anul școlar 2017 – 2018 și RAPORTUL COMUN privind starea 
învățământului superior în România în anul universitar 2017 - 2018 

 13.03.2019 
Raport de adoptare 

(10/RC din 13.03.2019) 

 
VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
Plx.237/2016 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 
iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a 
Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

32 parlam. 
respinsă de 

Senat 
05.03.2019 

Raport de respingere 
(61/R din 11.03.2019) 

2 

 
 
PLx.329/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.7 din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali – raport comun cu comisia pentru administrație 

154 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.03.2019 

Raport de respingere 
(62/R din 11.03.2019) 

3 

 
Plx.25/2019 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donaţie 

între operatorii economici şi instituţiile sociale 

19 parlam. 
respinsă de 

Senat 
12.03.2019 

Raport de respingere 
(64/R din 13.03.2019) 

4 

 
 
PLx.71/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău 

19 parlam. 
respinsă de 

Senat 
12.03.2019 

Raport de adoptare 
(65/R din 13.03.2019) 

5 

 
PLx.26/2017/2
018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative – raport comun cu comisia pentru transporturi 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.02.2019 

Raport de adoptare 
(67/R din 14.03.2019) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 
 
 Declarații politice 

 
De Ziua mondiala a Drepturilor Consumatorilor să-i încurajăm pe cetățeni să ia atitudine  
atunci când constată că produsele pe care le cumpără nu îndeplinesc normele în vigoare 

 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
Vineri 15 martie vom celebra Ziua mondială a Drepturilor Consumatorilor. Încă din 15 martie 1962 vorbim despre 

atitudini pentru protejarea drepturilor consumatorilor: într-un discurs al președintelui american J.F. Kennedy către Congresul 
American acesta încuraja drepturile fundamentale ale consumatorilor. Începând cu data de 15 martie 1983, Ziua mondială a 
drepturilor consumatorilor a fost marcată de către mişcarea consumatorilor “Consumers International”, care, în prezent, cu 
peste 200 de organizaţii membre în peste 100 de ţări, reprezintă o mişcare internaţională al cărei scop este de a sprijini 
protejarea consumatorilor de pretutindeni. De asemenea, Rezoluţia nr. 39/248 din 1985 a Adunării Generale a ONU, cu titlul 
“Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor”, a fundamentat și ea protecția drepturilor consumatorilor, anume de a 
alege, de a fi informat, de a nu fi înşelat, dreptul de a fi despăgubit şi dreptul de asociere.  

În România primele acte normative în domeniul protecției consumatorului au apărut în anul 1990, când la scurt timp, 
printr-o ordonanță de urgență va fi înființată Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în anul 2001. De-a lungul 
timpul, vânzarea și cumpărarea produselor au cunoscut o evoluție extraordinară ajungându-se astăzi la vânzările on-line ce au 
adus cu sine noi provocări neîntâlnite anterior. Fenomenul comerțului virtual trebuie tratat cu toată seriozitatea deoarece acesta 
reprezintă peste 15% din piața de vânzări. De aceea pentru ca acest tip de comerț să se desfășoare ca și celelalte, pe bază de 
echitate a raportului dintre preț-calitate, este nevoie un cadru corect și eficace. Atunci când acest cadru este perturbat de una 
dintre părți sau de orice alți factori, trebuie să se ia atitudine pentru a se proteja siguranța cumpărătorului ca și a vânzătorului.  

Ca atare, Ziua mondiala a Drepturilor Consumatorilor  ne arată că nu suntem singuri în lupta cu cei care nu sunt loiali 
principiilor unui comerț just, care intenționează să vândă produse de o calitate îndoielnică și de cele mai multe ori la prețuri 
nejustificat de mari. Fiecare cetățean trebuie ia atitudine, să facă cunoscută orice intenție ce lezează cadrul corect al raportului 
preț-calitate. Există entități care promovează această relație, apărând drepturile consumatorilor, monitorizând piața, testând 
produsele și serviciile și venind în ajutorul celor ce se simt neîndreptățiți ca și cumpărători. Ziua mondiala a Drepturilor 
Consumatorilor  aduce de fiecare dată în discursul internațional un drept fundamental, acela că pentru preţul pe care îl achită, 
cumpărătorul trebuie să beneficieze de serviciul pe care l-a achiziţionat în condiții optime.  

 
Deputat 

Ciprian-Constantin Șerban 
*** 
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Economia românească continuă să crească 
 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Vă aduceam la cunoștință, în luna octombrie a anului trecut, tot prin intermediul unei declarații politice, faptul că un 

organism financiar internațional, total independent de orice influență politică românească, respectiv uriaşul grup financiar 
Credit Suisse, notifica performanța că ţara noastră se bucură de o dezvoltare sustenabilă, graţie guvernării PSD-ALDE, dar și 
că România a ajuns cea mai bogată ţară din această zonă a Europei. La momentul respectiv, cât și ulterior, observațiile 
elvețienilor au fost și sunt confirmate și de toate rapoartele semestriale ale Comisiei Europene.  

La rândul său, pe plan intern, Institutului Național de Statistică vine cu noi completări privind creșterea economică de 
care țara noastră continuă să se bucure, spre disperarea opoziției care pur și simplu se vede dezarmată de orice fel de așa-zisă 
muniție propagandistică.  

Dar să lăsăm speculațiile fără fond ale opoziției de-o parte pentru că pe noi, cei de la PSD, ne interesează doar 
îmbunătățirea condițiilor de trai al românilor, și nu vorbele în vânt, motiv pentru care vă voi prezenta cifrele exacte și 
mecanismele care au contribuit la creșterea economică.  

Potrivit INS, Produsul Intern Brut s-a majorat, în 2018, cu 4,1% față de 2017, în trimestrul IV, comparativ cu 
trimestrul III al aceluiași an, iar în trimestrul IV a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,7%. 

Și mai concret, la creşterea PIB, în anul 2018 faţă de anul 2017, au contribuit aproape toate ramurile economiei. 
Contribuţii pozitive mai importante le-au avut Industria, respectiv +1,0%, cu o pondere de 23,7% la formarea PIB şi al cărei 
volum de activitate s-a majorat cu 4,1%, Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, precum și alte ramuri de activitate cum ar fi 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transportul şi depozitarea, domeniul hotelier şi cel al restaurantelor, cu +0,7%, cu o 
pondere de 18,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,9%, Agricultura, silvicultura şi pescuitul, cu 
+0,4% și cu o pondere de 4,4% și care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate, respectiv 9,9%. Și 
Informaţiile şi comunicaţiile au contribuit la formarea PIB cu o pondere de 5,2%, în timp ce volumul lor de activitate s-a 
majorat cu 7,0%. La fel s-a întâmplat și cu Activitătile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Activităţile de servicii administrative 
şi activităţile de servicii suport, cât și Impozitele nete pe produs.  

Însă, dragi colegi, datele furnizate de INS, precum și de alte organisme financiare independente privind avântul 
economic pe care l-a înregistrat România în 2017 și 2018, sunt completate și confirmate și de către Organizația pentru 
Dezvoltare și Cooperare Economică. OECD a anunțat, oficial, că economia țării noastre are cea mai înaltă productivitate din 
lume. Datele Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică recunosc și consolidează certitudinea că România este o 
destinație foarte bună pentru afaceri. 

Conform Organizației, țara noastră este pe primul loc în lume cu o creștere a productivității orare de 42,1 % în ultimii 
10 ani, la mare distantă de media UE- 7,3% sau a statelor OECD- 6,3%. Locul secund este ocupat de Irlanda cu 38,4%. 

Așadar, ritmul de creștere economică de 6,9% în 2017 și 4,2% în 2018, impus de guvernarea PSD, se bazează inclusiv 
pe creșteri de productivitate, așa cum statuează și INS.  

Trebuie să subliniez că, pe de altă parte, nivel record atins de productivitatea orară a activității din România reprezintă 
temeiul solid care justifică creșterile succesive ale salariului minim. Altfel spus, salariul minim se bazează pe fapte, evoluții și 
performanțe economice certe. 

Și astfel dezinformarea că România, din cauza creșterilor salariale, devine mai puțin atractivă pentru investitori, este 
demontată complet! 

Vă mulțumesc!                    Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
Opoziția a încurcat 1 martie cu 1 aprilie 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Opoziția a uitat să celebreze, anul acesta, venirea primăverii, repezindu-se direct la păcălelile permise doar pe data de 

1 aprilie. Cu mare tam-tam, a fost lansată o ”gogoașă” propagandistică potrivit căreia tarifele la energie electrică și gaze 
naturale urmau să se majoreze de la 1 martie. Ca să fie și mai convingător acest mesaj otrăvit, menit să zdruncine și mai mult 
încrederea în alianța de guvernare, a fost creionat și un așa-zis calendar al majorărilor etapizate pentru 2019 pentru energia 
electrică și transmis public.  
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Ca să fim rezonabili și față de această nouă tentativă nereușită de răspândire a panicii în rândul populației, țin să 
precizez că sub nicio formă OUG 114 nu are ca efect al aplicării sale transferarea vreunei taxe către consumatorii casnici. Ca 
drept dovadă că imaginara scumpire nu s-a materializat de niciun fel o constituie faptul că tarifele la energia electrică pentru 
populație rămân neschimbate, dezumflând, în mod automat, gogoașa propagandistică. Instrumentele propagandei anti PSD se 
grăbeau să acuze că energia electrică se va scumpi pentru populație, de la 1 martie, cu 2,5%, ca urmare a impactului și al 
taxării impuse de OUG 114 prin transferul noii poveri fiscale de la agenții economici către clienți. La rândul său, organismul 
de reglementare în domeniu, ANRE, a precizat că tarifele reglementate pentru clienții finali casnici, adică populația, nu se vor 
majora între 1 martie și 31 decembrie 2019. 

Un alt fake news care încă bântuie printre oamenii de bună-credință, dar mai puțin informați sau mai puțin familiarizați 
cu manipulările și dezinformările opoziției, concertate împotriva tuturor eforturilor guvernamentale, îl reprezintă creșterea 
facturilor la energie electrică cu 2,5 % . Și pentru această falsă speță ANRE a făcut noi precizări. Astfel, decizia ANRE se 
referă strict la consumatorii din mediul de afaceri, în timp ce consumatorii casnici nu sunt vizați de această hotărâre. 

O altă veste bună pe care țin să o dau tuturor românilor este că OUG 114, prin plafonarea prețului la care producătorii 
vând gazele și curentul produse în România, a impus ca prețurile acestor două tipuri de energie ”să înghețe”. Decizia 
Guvernului statuează ca aceste tarife să rămână neschimbate între 1 martie 2019 – 28 iulie 2022 pentru electricitate și 1 
ianuarie 2019 – 28 februarie 2022 pentru gazele naturale.  

Toate aceste decizii constituie expresia determinării actualei guvernări de conservare și chiar de creștere a veniturilor 
românilor, dar și de a limita, la niveluri rezonabile, decente, profiturile companiilor producătoare de energie sau gaz. 

Vă mulțumesc!               
Deputat 

Mihăiță Găină 
*** 

 

Planul Naţional pentru Dezvoltare Locală – o şansă pentru comunităţile locale 
 

Stimaţi colegi, 
În prezent, sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală este reprezentată de Programul Naţional De 

Dezvoltare Locală.  Principiul aflat la baza conceperii acestei politici este cel conform căruia în fiecare localitate din țară 
trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și 
electrică, inclusiv iluminat public, transport/ drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. 

Principalul obiectiv al Planului Naţional pentru Dezvoltare Locală a fost şi a rămas reducerea decalajelor  existente 
între mediul urban şi cel rural. Iar pentru atingerea lui au fost identificate patru direcţii mari de acţiune. Acestea sunt creşterea 
investiţiilor pentru modernizarea infrastructurii, continuarea majorării veniturilor populaţiei, reformarea administraţiei şi 
reducerea birocraţiei. 

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).  Sunt  alocate  pentru aceste investiții fonduri în valoare 
de 30 de miliarde de lei credite de angajament. 

Judeţul Hunedoara se află printre primele judeţe din ţară în ceea ce priveşte banii alocaţi pentru modernizarea 
infrastructurii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale hunedorenilor, mai ales a celor din zona rurală. Suma totală a investiţiilor 
derulate în judeţul Hunedoara prin PNDL I, PNDL II şi Compania Naţională de Investiţii începând din decembrie 2016 până în 
prezent se ridică la peste 900 de milioane de lei. Din acestea 132 de milioane lei reprezintă investiţii deja realizate, 427 de 
milioane lei sunt investiţii în derulare şi 283 de milioane lei – investiţii contractate. 

Acţiunile de modernizare au început şi în localităţi unde oamenii îşi pierduseră speranţa că vor mai primi vreun ajutor 
de la guvern. Am ales câteva exemple din Tara Hategului, de unde provin. În comuna Sălaşu de Sus peste 4 milioane de lei au 
fost alocaţi pentru modernizarea de străzi şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă. Alte peste 5 milioane lei au fost alocaţii 
pentru canalizare şi staţii de epurare. Încă  15 milioane de lei sunt alocate pentru proiecte în derulare cum ar fi modernizarea 
străzilor, lucrări la alimentarea cu apă şi canalizare în comuna Sarmizegetusa.  

Şi viitorul sună bine. Comuna Densuş îşi va putea moderniza la rândul ei reţeaua de drumuri şi poduri de interes local 
şi îşi va putea reabilita şi reţeaua de iluminat public. Şi în Comuna  Sântămăria–Orlea va demara un amplu proces de 
modernizare pentru care contractele de finanţare au fost deja semnate. Lucrările vor viza extinderea reţelei de apă uzată, 
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modernizarea și extinderea reţelei iluminat public stradal, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere şi realizarea unui 
sediu pentru primăria comunei. 

Planul Naţional de Dezvoltare Locală este doar o parte, este adevărat foarte importantă, a programului de guvernare şi 
fără îndoială a contribuit la obţinerea de rezultate cumulate absolut notabile în ceea ce priveştea creşterea nivelului de trai 
pentru cetăţenii obişnuiţi.  

Aş aminti aici că puterea de cumpărare medie a salariaţilor a crescut faţă de anul 2016 cu peste 20%. Puterea de 
cumpărare medie a pesionarilor a crescut în ultimii 2 ani cu peste 18 %. Produsul Intern Brut s-a majorat de la ultimele alegeri 
generale cu 25%. Veniturile colectate la buget sunt cu 32% mai mari decât în 2016.  

Deci, încotro merge România? Dacă luăm în considerare faptele, România merge în direcţia bună. Desigur ultimul 
cuvânt la următoarele alegeri îl vor avea alegătorii. Am însă deplină încredere că faptele vor conta în faţa electoratului român 
mai mult decât vorbele. 

Deputat 
Petru-Sorin Marica 

*** 
Președintele blochează România cu „atenție și preocupare” 

 

Vrând-nevrând, președintele Republicii a găsit de cuviință, spre apropierea sfârșitului de mandat, să iasă din 
somnolența-i proverbială, și să demonstreze românilor care este rolul domniei sale de mediator și factor de echilibru între 
puterile statului. Domnia sa nu prea a avut de ales referitor la modul în care trebuie să se facă vizibil în fața populației, din 
două motive. Pe de o parte, era obligat întrucâtva să se lanseze în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, iar pe de 
altă parte, trebuia să suplinească într-un fel lipsa de reacție și letargia politică interminabilă a opoziției.  

În consecință, după ce a socotit îndelung, cu atenție și preocupare, domnul președinte a ajuns la concluzia că unica sa 
soluție este aceea de a bloca România, prin sesizarea de neconstituționalitate a Legii bugetului de stat!  

Neinspirată decizie, deoarece, așa cum era de așteptat, Curtea Constituțională a respins săptămâna trecută demersul 
prezidențial.  

Faptul că CCR a decis cu unanimitate de voturi constituționalitatea acestui act normativ fundamental pentru buna 
funcționare a României în acest an reprezintă un vot de blam pentru șeful statului. De asemenea, acest vot mai demonstrează 
disperarea în care se află președintele, mai ales că partidele care l-au susținut până acum au cam dispărut de un timp din prim-
planul scenei politice… 

Dar, de această dată cu o minimă atenție și preocupare, de doar două zile, șeful statului a decis că nu îl interesează 
decizia Curții Constituționale (ca și în cazul revocării fostului șef al DNA, nimic nou sub soare!), și a retrimis Parlamentului, 
spre reexaminare, Legea bugetului de stat pentru pe anul 2019! Curat-murdar, coane Fănică, cum ar spune marele Caragiale. 
Dar, din păcate pentru domnia sa, este un comportament caragialesc sadea, care nu-i face cinste, mai ales instituției pe care o 
reprezintă, dimpotrivă…  

Care sunt efectele acestor gesturi ale președintelui? Românii trebuie să le știe, iar acestea sunt, pentru moment, 
blocarea tuturor investițiilor aflate în prezent în derulare în toată țara, și, mai grav, stoparea majorării alocațiilor copiilor! 
Lucrurile sunt clare și nu e cazul să ne prefacem că nu ar fi așa: președintele a blocat România de o lună! Dar sunt convinsă că 
acest blocaj nu va mai dura, după ce majoritatea parlamentară va vota din nou Legea bugetului! 

Consider că președintele a dovedit, prin sesizarea de neconstituționalitate a Legii bugetului, și apoi prin retrimiterea la 
Parlament a acesteia, că este mai puțin „atent și preocupat” de bunul mers al instituțiilor statului, ba chiar poate fi bănuit de 
dezinteres cras față de viața românilor. Fie doar pentru faptul că majorarea alocațiilor copiilor depindea de promulgarea acestei 
legi, președintele s-a aflat, prin atacul la CCR, la limita prerogativelor sale constituționale, iar în acest context, ideea unei 
eventuale suspendări nu ar fi una neconformă cu realitatea... 
 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
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Aplicarea Planului național pentru hepatite 
va avea drept efect reducerea ratei îmbolnăvirilor 

 

Guvernul României continuă să deruleze, prin Ministerul Sănătății, programele de sănătate indispensabile îmbunătățirii 
vieții românilor, atât prin continuarea celor existente, cât și prin crearea de noi strategii îndreptate către asigurarea unor servicii 
medicale de calitate pentru oameni.  

Astfel, în aceste zile, conducerea Ministerului Sănătății a anunțat începerea funcționării unui nou program, respectiv 
Planul național pentru hepatite, care va deveni operațional începând din luna mai. Acesta va conține o serie de obiective și 
direcții de acțiune, în așa fel încât progresele urmărite să fie transpuse cât mai curând în realitate.  

În acest moment, țara noastră are anumite dificultăți cu cei aproximativ 170 de pacienți care nu răspund, din diferite 
cauze, medicației actuale pentru hepatita C, însă ministrul Sorina Pintea a dat asigurări că aceștia vor primi un tratament 
preferențial. În acest sens, a fost modificată legislația încă de anul trecut, pentru a se putea achiziționa medicamente țintit 
pacienților care nu răspund tratamentului obișnuit. Pentru anul în curs, s-a luat decizia împreună cu Casa Națională de Sănătate 
să se introducă acest tip de tratament în seria celor decontabile.  

De asemenea, pentru prevenirea și depistarea rapidă a persoanelor expuse riscului hepatitei C, s-a hotărât 
implementarea unor proceduri conform cărora pacienții să primească teste rapide și consumabilele necesare, în secțiile clinice 
ale Institutului Fundeni, Institutului Regional de Gastroenterologie si Hepatologie „Octavian Fodor” Cluj-Napoca, ale 
Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași, precum și la Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie Timișoara.  

Va fi derulat astfel un proiect național integrat de testare-diagnostic-tratament pentru persoanele cu risc crescut de 
hepatita C, în cadrul punerii în aplicare la nivel instituțional a Strategiei globale de sănătate de eliminare a hepatitelor virale, ca 
amenințare pentru starea de sănătate a populației până în anul 2030. În acest mod, pacienții vor putea fi testați rapid în cele 
patru centre, iar cei depistați ca infectați cu VHC să fie evaluați și tratați în regim de maximă urgență. 

 În concluzie, preocuparea guvernului și a majorității parlamentare PSD pentru îmbunătățirea serviciilor medicale 
adresate populației este evidentă și concretă, iar în acest an vor fi adoptate noi programe și strategii menite să contribuie la o 
stare de sănătate optimă pentru toți românii. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
Acordul provizoriu privind poluanții periculoși denotă o tendință pozitivă  în ceea ce privește legislația  

europeană în domeniul politicii de mediu  și o participare activă a României în acest sens 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
În urmă cu câteva zile, Președinția română la Consiliul UE a discutat un acord provizoriu cu Parlamentul European în 

ceea ce privește cadrul legislativ pentru substanțele chimice periculoase și cu grad ridicat de poluare. Întrucât substanțele 
periculoase au un impact negativ asupra mediului dar și a sănătății umane, încă din anul 2004 producția, utilizarea și 
comercializarea acestor substanțe au fost interzise progresiv. De asemenea, au fost promovate diverse proiecte de 
conștientizare și  informare publică și de sancționare a celor care încalcă normele europene și internaționale în acest sens. 

La 19 februarie 2019, între reprezentanții Președinției române a Consiliului Uniunii Europene și ai Parlamentului 
European s-a ajuns la un acord cu privire la un nou cadru legislativ care să vină cu o actualizare a Regulamentului privind 
folosirea poluanților organici persistenți, și a substanțe periculoase, aspecte convenite și la nivelul ONU. Zilele trecute a fost 
aprobat acest acord, care practic va constitui un nou impus în domeniul legislativ de mediu la nivel european și va contribui la 
protejarea populației și a mediului împotriva acestor produse chimice. O astfel de inițiativă este extrem de importantă pentru 
noi mai ales în contextul în care ea se realizează în timpul deținerii Președinției Consiliului UE de către țara noastră, ceea ce 
promovează România drept actor important în definirea noilor perspective la nivelul politicii europene în materie de mediu. 

Propunerea de reformare a Regulamentului privind poluanții organici persistenți a fost adoptată de către Comisia 
Europeană la 22 martie 2018, iar la finele anului trecut Consiliul și-a adoptat poziția cu privire la regulament și a început 
negocierile cu Parlamentul European, care s-au închetat cu acordul încheiat la începutul acestei luni. Acordul creează o 
perspectivă de aliniere a regulamentului existent la cele mai recente modificări ale Convenției de la Stockholm, care prevede 
cadrul juridic global pentru eliminarea producerii, a utilizării, a importurilor și a exporturilor de poluanți organici persistenți. 
În plus, modificările legislative europene care vor avea loc la momentul când noul regulament va fi adoptat, vor conduce la 
mai multă transparență în domeniul aplicării politicilor de mediul, la o protecție sporită a cetățenilor în ceea ce privește 
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utilizarea substanțelor chimice. Noile norme stipulează de asemenea  transferarea unor sarcini de la Comisia Europeană la 
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) de la Helsinki, în scopul reducerii costurilor generale și al unei 
aplicabilități mai bune a normelor de mediu și pentru o utilizare mai eficace a expertizei științifice din acest domeniu. 

Prin acest acord, România poate devini un actor important în gestionarea unor aspecte importante ale politicii europene 
și propunerea unor soluții vizionare pentru crearea unui progres legislativ în politica de mediu. Adoptarea și aplicarea noului 
regulamentul cu privire la substanțele chimice periculoase, după ce acesta va face obiectul verificării de către experții juriști 
din cadrul instituțiilor europene, poate reprezenta o soluție pentru protejarea eficace a mediului înconjurător și reducerea 
respectiv eliminarea producției substanțelor cu risc ridicat de poluare care reprezintă o problemă pe care Uniunea Europeană 
trebuie să o soluționeze în cel mai scurt timp. 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
Ipocrizia Președintelui Klaus Iohannis: Promulgă Bugetul Asigurărilor Sociale de grija  

pensionarilor, dar blochează Bugetul de stat pe 2019  și blochează majorarea alocațiilor pentru copii 
 

Stimați colegi, 
Dacă ipocrizia politică ar purta un nume, atunci numele acesteia ar fi Klaus Iohannis. Niciodată acest lucru nu a fost 

mai clar decât în aceste ultime săptămâni, atunci când Președintele României a reușit să se facă de râs prin următoarele acțiuni: 
Întâi de toate a contestat la Curtea Constituțională Bugetul de stat pe anul 2019, deși până și un novice în politică știe 

că nu este posibilă respingerea Bugetului de stat de către Curtea Constituțională, pentru că bugetul este un element, 
esențialmente contabil. În acest context, profesorul de fizică a reușit să se facă de râs în ceea ce privește înțelegerea economiei, 
înțelegerea dreptului, precum şi în ceea ce privește înțelegerea funcționării statului român. Așa cum era de așteptat, Curtea 
Constituțională a decis să respingă sesizarea făcută de către Klaus Iohannis. 

În al doilea rând, confruntat fiind cu penibilitatea acțiunii sale, care a fost pur și simplu spulberată de către Curtea 
Constituțională, Președintele a recurs la un alt truc, la fel de penibil, dar previzibil de data aceasta: a trimis Parlamentului spre 
reexaminare, legea de aprobare a bugetului de stat, semn că a înțeles, măcar, că cifrele nu pot fi judecate din perspectiva 
constituționalității. 

Să fim bine înțeleși, Președintele Iohannis nu a retrimis Parlamentului Legea bugetului de stat pentru că ar fi, îngrijorat 
în realitate de cifre, ci pentru a puncta electoral cum face el opoziție împotriva PSD și împotriva Guvernului. Acest lucru este 
cât se poate de evident, pentru că la doar câteva zile după ce Curtea Constituțională i-a dărâmat demersul, șeful statului a 
susţinut o declarație de presă prin care a anunţat, nici mai mult nici mai puțin decât faptul că a decis să promulge Bugetul 
Asigurărilor Sociale pentru anul 2019. Este cea mai bună dovadă a ipocriziei: Președintele României nu este de acord cu 
modul în care Guvernul a construit bugetul de stat, îl contestă la CCR și apoi îl retrimite în Parlament, dar decide să promulge 
Bugetul Asigurărilor Sociale, construit de același Guvern și atacat politic de către Președinte cu doar câteva zile în urmă. 

Motivul invocat public de către Klaus Iohannis este unul care stârneşte râsul: Pentru ca pensionarii României să nu 
aibă de suferit, dânsul a decis să promulge Bugetul Asigurărilor Sociale. 

Mesajul Președintelui devine, practic, acesta: Pensionarii români își primesc pensiile mărite, datorită mie, pentru că am 
decis să nu blochez Bugetul Asigurărilor Sociale. Iar acest lucru ne arată două aspecte importante: 

1.  Președintele României a început campania electorală! 
2. Președintele României își face campanie electorală pe baza măsurilor Guvernului PSD pe care îl critică cu fiecare 

ocazie! 
Stimați colegi, îmi permit o întrebare către candidatul Klaus Iohannis, în prezent Președintele României: Domnule 

Președinte, mă bucur să văd că sunteți de acord cu PSD și credeți că pensiile trebuie mărite. Dar de ce nu sunteți de acord că și 
alocațiile copiilor trebuie mărite, pentru că plata acestora depinde de promulgarea, de către dumneavoastră, a Legii Bugetului 
de Stat, lege pe care văd că faceți tot ce vă stă în putință pentru a o amâna? 

Dragi colegi, în special din Opoziție, vă rog, faceți un gest de decență și delimitați-vă de ipocrizia domnului Iohannis. 
Nu știu dacă veți câștiga electoral cu dânsul, dar cu siguranță, veți avea doar de pierdut electoral dacă-l susțineți necondiționat, 
ca și până acum! 

 Vă mulțumesc!        Deputat 
Aida-Cristina Căruceru 

*** 
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Contul de economii Junior Centenar, o investiție pe termen lung pentru copiii României 
 

Copiii sunt viitorul României, însă nu doar părinții sau reprezentanții legali trebuie să aibă grijă de ei, ci și statul 
român. 

Recent, am avizat favorabil, în Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, un proiect de lege 
care face referire la implementarea programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”, 
gândit de Partidul Social Democrat pentru viitorul adulților tineri de mâine. Programul este unul care ar fi trebuit să existe de 
mult în România, așa cum există de ani buni în țările dezvoltate din Europa și nu numai. Iată că a venit momentul ca și țara 
noastră să îl implementeze. 

El se referă la deschiderea automată a unui cont la Trezoreria Statului pentru copiii care nu au împlinit încă 18 ani, 
cont în care pot fi depuse sume care vor putea fi folosite după ce titularul devine major. Pentru a încuraja depunerea de bani în 
acest cont și pentru a-i face pe părinți sau pe reprezentanții legali să se gândească la o rezervă financiară pentru studii, 
pregătire personală sau orice alte necesități, statul nu face doar să creeze aceste conturi. 

Dacă suma depusă anual în cont este de minim 1.200 de lei, statul acordă o primă de 600 de lei. Astfel, acesta se 
implică activ în viitorul copiilor. O a doua manieră prin care autoritățile se implică în acest program este aceea de a acorda o 
dobândă de 3%, care se aplică sumei din cont, mai puțin primei oferite de stat. Astfel, de-a lungul anilor, se pot economisi 
sume consistente, de care copilul va beneficia atunci când legea îi va permite. 

Stimați colegi, 
Partidul Social Democrat a mers pe ideea de a crea, în România, un sistem de egalitate de șanse pentru toți cetățenii, 

indiferent de statutul lor social și de posibilitățile lor. De aceea, Contul individual de economii Junior Centenar nu se adresează 
doar copiilor care au avut șansa de a se naște și de a crește într-o familie adecvată. Guvernul României și Partidul Social 
Democrat i-au luat în considerare și pe cei care sunt instituționalizați, care nu au posibilitățile de dezvoltare ale unor tineri care 
trăiesc, sunt educați și cresc în medii propice. Astfel, și pentru beneficiarii ocrotiți de sistemele publice și private de protecție a 
copilului, statul va crea conturi la Trezorerie, iar suma minimă ce trebuie depusă, de 1.200 de lei, va fi plătită de Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale. La aceasta, se va adăuga și prima anuală și, totodată, și dobânda. 

Consider că acest program merită toată susținerea noastră, indiferent de culoarea politică a fiecărui parlamentar. 
Această lege trebuie să intre cât mai curând în vigoare, pentru a-și produce efectele și pentru a-i susține pe cei care vor 
beneficia de ea. Personal, mă bucur că un astfel de program va exista și în România și voi susține întotdeauna astfel de 
inițiative, în care statul și cetățenii își dau mâna pentru a clădi un viitor mai bun pentru cei ce ne vor urma. 

 

Deputat 
Eliza Peța-Ștefănescu 

*** 
Utilitatea serviciilor de ridesharing e stabilită de cetățeni, nu de politicieni 

 

Stimate colege, stimați colegi, 
De fiecare dată când un lucru nou se întâmplă într-o societate, oamenii se împart în trei mari categorii. Există cei care 

privesc noutatea cu scepticism și chiar militează pentru evitarea/interzicerea ei. Din a doua mulțime fac parte oamenii 
indiferenți, care nu se implică activ în dezbatere până ce una din părți nu câștigă. În fine, din a treia mulțime fac parte cei care 
îmbrățișează din start noutatea și încearcă să o promoveze și în celelalte grupuri.  

Ei bine, niciuna din cele trei categorii de oameni nu are dreptate sau se înșeală din start, ci tocmai invers. De cele mai 
multe ori, invențiile utile se separă în mod natural de cele inutile, în funcție de cât de mulți oameni reușește să atragă cea de-a 
treia categorie, de la primele două.  

În cazul serviciilor de ridesharing, numărul celor convinși de utilitatea lor este enorm. Peste 2 milioane de români 
folosesc în mod activ Uber, Taxify, Clever Taxi sau alte aplicații similare. Nu este sarcina unui parlamentar sau a unui 
ministru să spună dacă aceste servicii sunt utile. Acest lucru l-au decis deja cele 2 milioane de români.  

Societatea evoluează de cele mai multe ori mai rapid decât o fac statul și legile sale. Nici Parlamentul și nici Guvernul 
nu își poate rezerva dreptul de a decide dacă aplicațiile de ridesharing sunt utile. Fiecare român trebuie să hotărască pentru el 
acest lucru, iar noi, decidenții politici, nu putem decât să ne asigurăm că aceste servicii se petrec în deplină siguranță pentru 
utilizatorii lor.  
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Indiferent de forma de adoptare, este evident că România are nevoie de un cadru legal care să stabilească anumite 
condiții în care aceste servicii să se desfășoare. Asta trebuie să fie singura preocupare a oamenilor politici, indiferent că sunt la 
putere sau în opoziție. 

Și tocmai acesta este sensul în care am dorit să realizez o serie de amendamente cu privire la proiectul de lege ce 
stabilește anumiți parametri pentru activitățile prestabilite de ridesharing.  

Mărturisesc că toate amendamentele pe care le-am depus, înainte de a fi realizate din poziția de parlamentar, au fost 
realizate din poziția de client al acestui tip de transport alternativ. Iar pentru a mă simți cât mai în siguranță atunci când 
folosesc un serviciu de ridesharing, am considerat că orice șofer care realizează un asemenea serviciu ar trebui să aibă carnetul 
de conducere de minim doi ani de zile, față de un an, așa cum era stabilit în proiectul inițial.  

De asemenea, tocmai pentru a crește gradul de siguranță al utilizatorilor acestui tip de serviciu, am considerat că, pe 
lângă polița de răspundere civilă legală și polița de răspundere civilă auto, șoferul ar trebui să aibă încheiată și o poliță de 
asigurare de bunuri și persoane.  

Nu în ultimul rând, tot în scopul creșterii siguranței pasagerilor, am considerat utilă introducerea unui nou articol care 
să reglementeze modul de identificare în trafic al autovehiculelor ce efectuează transport alternativ.  

Serviciul de ridesharing trebuie să depășească zona gri de acțiune. Șoferii care practică acest serviciu au dreptul să o 
facă fără să se ascundă și să se simtă blamați. În fond, fiecare dintre aceștia contribuie la dezvoltarea calității serviciilor de 
transport public.   

În acest sens, voi continua să susțin crearea unui cadru legal sigur și eficient, pentru ca serviciile de ridesharing să 
continue să realizeze obiectivul pentru care au fost create și anume să ofere clientului o modalitate sigură și performantă de 
transport. 

Vă mulțumesc !        Deputat 
Ionela Viorela Dobrică 

*** 
Programul guvernamental gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar 

Stimaţi colegi, 
În cei 29 de ani care au trecut de la Revoluţie au fost promovate foarte puține măsuri pentru susținerea copiilor, cu 

excepția unor sume de bani alocate sub formă de alocații și câteva programe referitoare la vaccinarea copiilor și elevilor.  
Sigur, unul dintre programele de succes a fost cel implementat de Guvernul României, condus pe atunci de domnul 

prim-ministru Adrian Năstase, respectiv programul „cornul şi laptele” în şcoli, program care a diminuat semnificativ rata 
abandonului şcolar. 

Din această perspectivă adoptarea de către Guvernul României a Ordonanţei de urgenţă nr.104/2018 privind 
implementarea programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” reprezintă unul dintre 
cele mai ambiţioase programe, având în vedere întinderea în timp a acestuia. 

Săptămâna trecută am votat, alături de colegii mei din Comisia de muncă şi protecţie socială, legea de aprobare a 
Ordonanţei de urgenţă nr.104/2018, urmând ca aceasta să primească vot final în plenul Camerei Deputaţilor. 

Acest program are drept scop înfiinţarea unui cont special de economisire sub formă de depozit. Beneficiarii 
Programului „gROwth” sunt copiii care au cetăţenia română şi vârsta sub 18 ani. Contul se va deschide pe numele copilului, 
automat la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi, a altui reprezentant legal al 
copilului sau împuternicitului acestora. O procedură care elimină, practic, orice fel de birocraţie inutilă şi facilitează 
deschiderea acestor conturi pe numele copiilor. 

Programul „gROwth – contul individual de economii Junior Centenar” va beneficia de o primă de stat anuală de 600 
de lei, sub condiţia ca suma depusă anual în contul respectiv să fie de minim 1.200 lei, dobânda minimă pentru aceste conturi 
va fi egală cu dobânda de politică monetară a BNR plus 1 punct procentual.  

De asemenea, câştigurile din dobânzi nu vor fi impozitate, iar sumele din conturi sunt în totalitate garantate de stat. 
Mai mult, dacă la împlinirea vârstei de 18 ani tânărul doreşte să achiziţioneze cu banii acumulaţi o locuinţă statul îi va 

garanta creditul. 
În încheiere doresc să subliniez că rolul acestui program este de a promova o disciplină financiară, atât de necesară, şi 

se adresează atât copiilor din ţară, cât şi celor din diaspora.  
Vă mulţumesc!        Deputat 

Radu Anişoara 
*** 
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Conferinţa Interparlamentară PESC/PSAC – un real succes 
Stimaţi colegi, 
În calitate de membru al Comisiei pentru politică externă din cadrul Camerei Deputaţilor, am participat la cea de-a 

XIV-a Conferinţă Interparlamentară privind Politica Externă şi de Securitate Comună şi Politica de Securitate şi Apărare 
Comună ale Uniunii Europene (PESC/PSAC). 

Comisiile pentru politică externă și Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Senatului și 
Camerei Deputaților alături de Comisia pentru afaceri externe din Parlamentul European, au organizat, în perioada 7-8 martie 
2019, Conferinţa menţionată. 

Evenimentul a fost împărţit în 4 sesiuni plenare şi 4 ateliere de lucru, astfel încât să acopere o gamă cât mai variată de 
teme cu privire la politica externă şi cea de apărare a Uniunii Europene. 

În prima zi am participat la primele două sesiuni plenare, care au avut drept subiecte Parteneriatul Estic şi importanţa 
strategică a Mării Negre pe agenda UE. Sesiunile s-au bucurat de prezenţa unor specialişti renumiţi în domeniile menţionate, 
precum: Teodor Meleşcanu, Gabriel Benjamin Leş, Ioan Mircea Paşcu, Titus Corlăţean, Sorin Ducaru şi Thomas Mayr 
Harting. 

De asemenea, în marja Conferinței, am avut alături de colegii din Comisia pentru politică externă din cadrul Camerei 
Deputaților, două întrevederi, una cu delegația Republicii Tuciei, condusă de dl. Volkan Bozkir, președintele Comisiei pentru 
politică externă din Marea Adunare a Turciei, și una cu delegația Germaniei, cundusă de dl. Dietmar Nietan, membru în 
Comisia pentru politică externă din Bundestag. Cele două întrevederi au avut rolul de a întări relațiile bilaterale dintre țara 
noastră și statele menționate. 

Modul de organizare al Conferinţei a oferit posibilitatea interacţiunii între participanţi şi sală, prin adresarea unor 
întrebări vorbitorilor principali de către delegaţii parlamentelor naţionale. 

În cea de-a doua zi au fost organizate sesiunile III şi IV, care au avut drept teme instrumentele de cooperare şi 
finanţare dezvoltate în cadrul PSAC și angajamentul UE faţă de Balcanii de Vest. Aceste sesiuni plenare au avut vorbitori 
principali importanţi la nivel internaţional: Jorge Domecq, directorul Agenţiei Europene de Apărare; Arnout Molenaar, expert 
în problematica politicii de apărare din cadrul Serviciului European de Acţiune Externă; Jean Jacques Bridey, preşedintele 
Comisiei de apărare şi a forţelor armate din Adunarea Naţională a Franţei. 

Cele 4 ateliere de lucru au fost organizate în paralel şi au avut drept scop să răspundă unor preocupări recente ale 
Statelor Membre în ceea ce priveşte Viitorul PESC/PSAC din perspectiva Brexit-ului, Strategia UE pentru Regiunea Dunării, 
mobilitatea militară, Securitatea cibernetică şi războiul hibrid. 

Având în vedere că ultima zi a Conferinţei a fost vineri, 8 martie, la invitaţia doamnei Rozalia-Ibolya Biro, preşedinta 
Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaţilor, a fost organizată, în premieră, o întâlnire a tuturor doamnelor 
participante la acest eveniment. O iniţiativă inedită, care a fost apreciată de participante. 

În încheierea evenimentului a fost prezentată o declarație comună a co-președinților care au organizat evenimentul, 
domnul Ioan Mircea Pașcu și domnul Cristian Sorin Dumitrescu, în care au fost mențioante, pe scurt, concluziile pentru fiecare 
sesiune plenară și atelier de lucru în parte, alături de scurte mențiuni cu privire la modul în care ar trebui abordate la nivelul 
UE şi la nivelul statelor membre subiectele dezbătute. 

Vă mulţumesc!                  Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
Klaus Iohannis pune pe locul doi România și cetățenii ei 

  
Interesul electoral personal îl face pe Klaus Iohannis să submineze economia României. Deși CCR a anunțat că 

bugetul este constituțional, Iohannis continuă retorica fără sens numindul – bugetul rușinii, ba mai mult l-a retrimis 
Parlamentului.  

 Președintele încearcă să acopere prin această retorică fără sens gravitatea demersului său prin care blochează bugetul 
țării. Iohannis uită că este președintele României. Uită că declarațiile sale, acțiunile sale sunt urmărite și interpretate și că pot 
face rău țării, fie și numai la nivel de percepție, pentru că se transpun în reevaluari ale României.  

 Președintele țării nu știe că autorităţile locale pierd în fiecare lună 300 de milioane de lei, în timp ce pe plan extern 
România se împrumută la dobânzi mai mari. O serie de facilităţi acordate angajatorilor pentru ucenici, absolveţi de liceu, 
persoane cu dizabilităţi, de exemplu, nu pot fi acordate, ceea ce va duce, inevitabil, la concedieri. 
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 Atitudinea sa abuzivă este dovedită de fapte: a făcut 58 de sesizări la CCR în doi ani, față de numai 31 făcute de 
Băsescu în 10 ani, 2 de Iliescu în 10 ani și una Constantinescu în 4 ani.  

Iar faptul că e primul președinte din istoria țării care a blocat bugetul propriei țări, denotă clar cât de puțin îi pasă de 
români și de România!  

 Singurul partid care face politică pentru oameni este PSD. Iar aceasta nu este o retorică, este realitatea dovedită de 
cifrele economice, de proiectele implementate de PSD, de creșterea nivelului de trai a românilor.  

Deputat 
Laurențiu Nistor 

*** 
 

România are cea mai mică diferență salarială între femei și bărbați din UE 
 

 De curând, am sărbătorit Ziua Internațională a Femeii. O zi care dincolo de semnificația simbolică reprezintă un 
moment la care trebuie să ne raportăm de fiecare dată când vorbim despre femei, drepturile lor, egalitatea de gen, accesul lor în 
funcții de reprezentare publică. 

 România a făcut eforturi considerabile în privința reglementărilor legislative ce stabilesc egalitatea de șanse. Astfel, 
ultimele modificări prevăd că instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare cu un număr de peste 50 de 
angajați, precum și companiile private cu un număr de peste 50 de angajați, au posibilitatea să identifice un angajat căruia să-i 
repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. 

 Cel mai recent raport al Comisiei Europene privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, publicat în data de 8 
martie 2018, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, arată că România are cea mai mică diferență salarială între femei și 
bărbați din UE. De altfel, țara noastră are pentru prima dată în istorie o femeie premier, iar nivelul de reprezentare al acestora 
în funcțiile publice este unul însemnat, mai ales în ultimii ani.  

 În luna martie, tot în sprijinul femeilor, a fost semnat un proiect în valoare de 11 milioane de euro. Acesta se adresează 
femeilor victime ale violențelor domestice. Programul ”Venus” prevede crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională pentru femeile victime ale violenței domestice.  

 Vor fi construite 42 de locuințe protejate, urmând ca peste 6.600 de femei în nevoie să beneficieze de acestea, precum 
și de consiliere juridică, asistență socială, reinserție pe piața muncii. 

 De altfel, România este al 14-lea stat care a ratificat Convenția de la Istanbul – cel mai important document privind 
combaterea violenței domestice, iar Guvernul a reușit, anul trecut, să armonizeze prevederile documentului cu legislația 
națională. În acest an, Executivul a venit și cu reglementări ce vizează locuințele protejate, sprijinirea acestor femei prin 
programe de reinserție profesională, asistență juridică și îndrumare de specialitate.  

 Egalitatea de șanse, dreptul femeilor la o viață cât mai bună, o corectă reprezentare a lor la nivel decizional nu mai 
sunt doar vorbe pe hârtie. Sunt realități pentru care România nu trebuie să înceteze să lupte.  

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
 

Afacerile de familie iau avânt 
Stimate colege și stimați colegi,  
Analiza unei reputate agenții de evaluare ilustrează cum beneficiile bunei guvernări asigurate de PSD se reflectă în 

consolidarea și creșterea afacerilor de familie din România. 
Astfel, se arată că 74% dintre afacerile de familie din România sunt încrezătoare în perspectivele de creștere pe 

următorii 5 ani. Aceasta este una dintre concluziile esențiale ale studiului. De asemenea, 69% dintre antreprenorii care au 
afaceri de familie au declarat că au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri în ultimul an financiar. 

În același timp, se arată în acest studiu că 24% dintre afacerile de familie din România au reușit o diversificare 
multisectorială și totodată își desfășoară activitatea în mai multe țări.    

Este evident că această percepție pozitivă are ca temei deciziile majore adoptate de actuala coaliție de guvernare în 
ultimii 2 ani și a avut consecințe  benefice asupra mersului afacerilor prin: reducerea TVA de la 24% la 19%, reducerea 
impozitului pe venit de la 16% la 10%, reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, reducerea și generalizarea 
impozitului de 1% pentru microîntreprinderi, creșterea plafonului la 1 milion de euro, cifră de afaceri pentru 
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microîntreprinderi. Așadar economia merge bine fapt care o atestă datele macroecomice, afacerile merg bine, inclusiv cele de 
familie. 

În acest context doresc să aduc câteva clarificări privind modificările de legi care să permită majorarea alocațiilor 
copiilor. Pentru orice cheltuială trebuie indicată sursa de venit. 

PNL, propusese greșit și ilegal, în amendamentul său, ca alocațiile copiilor să fie majorate din excedentul fondului de 
pensii. Așa ceva nu este posibil, pentru că fondurile de pensii reprezintă un drept patrimonial care nu poate afecta, potrivit 
deciziei CCR, dată în 2010, care a calificat drept ilegale tăieri de pensii făcute de Boc și Băsescu. 

Pentru a face posibilă majorarea alocațiilor pentru copii, președintele PSD, Liviu Dragnea, a propus, și plenul 
Parlamentului a aprobat modificarea legii plafoanelor bugetare, pentru a crea spațiu fiscal necesar, respectiv resursa pentru 
finanțarea alocațiilor.  În acest sens, era necesară o astfel de modificare pentru că potrivit legii nr. 269/2017, plafonul 
deficitului bugetar era de 2,58% din PIB. 

În egală măsură, pentru creșterea alocațiilor copiilor era necesară modificarea legilor nr. 61/ 1993 și nr. 448/2006 care 
stabilesc formulele de calcul. Acest lucru s-a făcut prin OUG 9/2019, care a precizat inclusiv că majorarea va intra în vigoare 
de la data de 1 a primei luni succesive promulgării bugetului. 

În urma precizărilor pe care le-am făcut, se poate constata clar că Guvernul a făcut pasul decisiv prin care vor crește 
alocațiile copiilor, după votul din Parlament.  

Mărirea alocaţiilor pentru copii se face prin legea bugetului de stat, adoptată în Parlament şi promulgată în Monitorul 
Oficial. PNL, USR şi PMP au vot împotriva Legii Bugetului de Stat pentru 2019. În consecinţă au votat împotriva măririi 
alocaţiilor pentru copii. 

Discuţiile demagogice privind introducerea de către PNL a unui amendament privind majorarea alocaţiilor nu produc 
efecte. Alocaţiile se măresc prin legi adoptate, votate de majoritate în Parlament. Nu prin discuţii demagogice despre 
amendamente populiste. 

Deputat 
Elvira Șarapatin 

*** 
 

Gestul președintelui Iohannis de a respinge Bugetul pentru 2019, declarat constituțional, este o sfidare  
la adresa românilor care așteaptă investiții și un nivel de trai mai bun 

 

Stimate colege și stimați colegi,    
Este incalificabil gestul președintelui Iohannis de amânare în continuare a bugetului pentru 2019, deși Curtea 

Constituțională a României a respins sesizarea acestuia și a declarat Legea Bugetului ca fiind constituțională.  
Ipocrizia și atitudinea demolator-dușmănoasă a lui Iohannis, care blochează adoptatea bugetului național este fapt fără 

precedent în istoria țării. 
Respingerea de către judecătorii constituționali a sesizării lui Klaus Iohannis și implicit confirmarea că legea bugetului 

este deplin constituțională arată fără dubii că daca era un președinte onest, căruia îi pasă de țară și de oameni, domnul Iohannis 
ar fi trebuit să promulge Bugetul. Este ipocrizie, să țipi că bugetul național este votat, adoptat cu întârziere, apoi tu însuți să 
faci tot ce poți să prelungești această întârziere cât mai mult, deși știi bine că nu ai motive temeinice! Așa a făcut domnul 
președinte și probabil că va continua să facă în privința bugetului țării. 

O astfel de atitudine nu e decât demagogie, denotă inconștiență și populism nociv pentru interesul național. Cui 
folosește blocarea bugetului țării?     

Dacă ar mai avea un minim de decență domnul Iohannis ar trebui să-și ceară scuze, macar față de copiii cărora le-a 
amânat acordarea alocațiilor majorate, nemaivorbind de milioanele de români din comunitățile care așteaptă investiții vitale 
pentru o viață decentă, canalizare, apă, drumuri, iluminat, dispensare, grădinițe, școli. Niciun buget local nu poate fi constituit, 
adoptat și aplicat cât timp bugetul național nu este promulgat. 

Decizia Curții Constituționale prin care este respinsă plângerea președintelui împotriva bugetului de stat arată că 
singura rațiune de a fi a președintelui Iohannis este doar cea electorală, să blocheze guvernarea PSD, așa cum s-a văzut și în 
cazul blocării nominalizărilor miniștrilor la Transporturi și Dezvoltare, ori a altor proiecte esențiale. 

PSD nu va renunța și va continua să îndeplinească programul de guvernare votat de cetățeni! 
Deși a primit o palmă constituțională pe tema bugetului, domnul Iohannis pune aceiași placă stricată cu bugetul rușinii 

naționale. Dânsul încearcă cu disperare să acopere gravitatea demersului său, de a bloca bugetul țării, prin țipete electorale. 
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Acesta se declară preocupat de binele țării și al românilor, dar face exact contrariul, prin acțiuni sistematice de blocare, de 
întârziere la maximum posibil, a tuturor legilor importante, inclusiv a bugetului țării, doar pentru că sunt promovate de PSD, 
adversarul său politic. 

Degeaba îmbracă domnul Iohannis în acuze și-n minciuni retrimiterea bugetului în Parlament. Degeaba face domnul 
Iohannis responsabil PSD de tot ce-i trece prin cap. Oamenii nu pot fi păcăliți. Ei văd clar cum președintele Iohannis, 
candidatul disperat după voturi, e dispus să distrugă tot, să sacrifice orice, sub pretextul că dacă vine de la PSD, e rău. Nici nu 
mai contează că e bugetul țării, că sunt periclitate investiții necesare, că se întârzie majorarea alocațiilor pentru copii, că sunt 
afectate comunități și că economia țării poate suferi. 

Domnul Iohannis uită că este președintele țării. Dânsul uită că declarațiile sale, acțiunile sale sunt urmărite și 
interpretate și că pot face rău țării, fie și numai la nivel de percepție, pentru că se transpun în reevaluări ale României, în 
prognozele agențiilor de rating internațional. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Răzvan Rotaru 

*** 
 

Educație pentru sănătate 
 Stimate colege, stimați colegi, 
Avem nevoie de realizarea unor campanii de informare a părinților cu privire la adoptarea unui stil de viață sănătos 

pentru copiii lor, care să fie promovat de Ministerul Educației Naționale împreună cu Ministerul Sănătății.  
Studiile realizate în ultimii ani de Organizația Slavați Copii arată că din ce în ce mai mulți copii au înlocuit mișcarea 

fizică și sportul, cu televizorul și calculatorul, fumează și consumă alcool săptămânal de la vârste din ce în ce mai fragede. 
Concluzia analizelor din ultimii ani este că alimentația nesănătoasă, lipsa exercițiului fizic, abundența în oferte pentru 

consum de alcool, droguri, și etnobotanice corelate cu neglijarea parentală sau abuzul asupra copilului în familie și la școală, 
au condus la degradarea mediului de viață al copiilor și adolescenților, care nu au o calitate adecvată a vieții. 

De aceea, se impune să se elaboreze o campanie permanentă de conștientizare, care să fie derulată la nivelul fiecărei 
unități de învățământ prin care să se urmărească o schimbare de comportament în rândul elevilor și a părinților acestora în 
legătură cu modelul de educație adoptat. 

În opinia mea, o astfel de campanie ar trebui să cuprindă mai multe tematici și anume: educație sexuală, nutriție, 
exercițiu fizic, comportament de consum (alcool, fumat, drog), prevenire a violenței și promovare a relațiilor positive, 
sănătatea emoțională a copiilor.   

Promovarea sănătăţii trebuie să fie realizată prin diferite abordări, care să includă informarea şi educarea, dezvoltarea 
comunităţii și organizarea de evenimente dedicate prevenției. Prin urmare, sănătatea trebuie să reprezinte preocuparea tuturor 
cetăţenilor şi nu numai a medicilor sau altor specialişti medicali. 

Sănătatea constituie o dimensiune esențială a calității vieții populației, cuprinzând atât starea generală de sănătate, cât 
și serviciile de asistență medicală oferite, astfel încât starea de sănătate să permită persoanei să își îndeplinească rolurile în 
societate. 

Educatia privind stilul de viata sanatos în perioada copilariei creează premisele câștigării unor deprinderi de bază care 
vor fi practicate pe toata durat vieții persoanei, favorizând menținerea unei bune stări de sănătate pentru o perioadă cât mai 
lungă de timp. 

Deputat 
Tamara Ciofu 

*** 
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Ce vrăji a mai făcut Klaus Iohannis? 

 

Președintele României, aflat pe post de purtător de cuvânt al unei opoziții aflate în colaps, continuă seria scurt-
metrajului „Ce vrăji a mai făcut Klaus Iohannis?”, cu un nou episod ilar și împotriva dezvoltării țării și a creșterii calității vieții 
oamenilor. După ce Curtea Constituțională a respins sesizarea de neconstituționalitate a Legii bugetului de stat pe anul 2019, 
acest președinte care nu dovedește că reprezintă interesele României și ale românilor vine cu o nouă „vrajă”, trimițând 
Parlamentului legea în cauză spre reexaminare! 

 În motivarea acestei acțiuni reprobabile, șeful statului înșiruie cuvinte lipsite de sens, precum „prognoză nerealistă”, 
„nu asigură o reală funcționare”,  „afectează dezvoltarea comunităților locale”, și alte asemenea expresii proferate în scopul de 
a-și justifica demersul nerealist.  

 Ceea ce uită deliberat vremelnicul chiriaș de la Cotroceni este exact esențialul: bugetul României pentru anul 2019 
este eminamente unul investițional, mai ales pe principalele sectoare în care țara noastră are de recuperat decalajele existente 
raportat la țările europene avansate: sănătate, educație, infrastructură. Mai ales la sănătate și educație, în acest an sunt alocate 
cele mai mari sume din bugetul de stat de după 1990, fapt ce va avea efecte pozitive prin realizarea investițiilor aflate în 
derulare și începerea unora noi, cât și pentru creșterea autonomiei autorităților publice locale.  

 În demersul său populist, președintele se mai cramponează de previziunile privind creșterea economică a României, în 
condițiile în care estimările inițiale ale Executivului au fost depășite în cei doi ani de când PSD conduce profesionist și cu 
preocupare constantă destinele românilor!  

 Adevărul este că domnul președinte este puțin cam supărat: se termină mandatul! Neavând nicio realizare notabilă în 
acești patru ani de până acum, domnul Klaus Werner s-a trezit acum părăsit și de opoziția care l-a susținut, a căror eforturi de a 
bloca tot ceea ce ține de dezvoltarea țării sunt pe cât de inutile, pe atât de penibile! Pe cale de consecință, președintele a 
chibzuit că nu prea mai are șanse la un nou mandat, dorind să-și anuleze inactivitatea de până acum în ochii românilor prin 
folosirea de dezinformări și alte acțiuni derutante, precum atacarea Legii bugetului pe toate fronturile posibile! 

 Sunt convinsă însă că românii nu mai pot fi păcăliți cu aceste „vrăji” marca Iohannis și sunt capabili să privească 
realitatea în forma ei pură! Iar realitatea ne arată că România este blocată de președintele nostru invizibil, iar alocațiile copiilor 
nu pot crește tot din cauza nervozității prezidențiale! 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
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 Întrebări 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Părăsirea educației 
Stimată doamnă ministru, 

 În contextul negocierii obiectivelor pentru următoarea strategie de dezvoltare a Uniunii Europene, Monitorul Social, 
proiect al  Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează în mod curent o serie de infografice pentru a analiza parcursul României 
spre îndeplinirea obiectivelor sociale din Strategia Europa2020. 

Educația este considerată cea mai bună modalitate de a asigura o carieră productivă și un venit stabil. Comisia 
Europeană consideră că, pentru a putea fi adaptat societății moderne, un tânăr trebuie să fi absolvit cel puțin 8 clase sau să fie 
în continuare în educație sau pregătire profesională între vârstele de 18 și 24 de ani.  În 2008, România avea o rată de părăsire 
timpurie a educației de 16%, doar ușor peste media UE28. Obiectivul strategiei Europa 2020 a fost de reducerea acestei rate 
până la 11.3%, unul dintre cele mai modeste obiective ale statelor membre. În 2017, România are de departe cea mai ridicată 
rată de părăsire timpurie a educației, cifrată la 18%, și este extrem de departe de a-și atinge obiectivul setat. Mai mult, 
părăsirea timpurie a educației a crescut enorm în anii crizei economice, iar politicile publice adoptate de către statul român au 
dus la menținerea acestei rate la un nivel extrem de ridicat chiar și în anii ulteriori. Efectele sunt diferite între sexe, între 
regiuni, dar și între mediile de reședință. 

Mai mult de jumătate dintre cei care abandonează timpuriu școala o fac pentru a se angaja. Conform rapoartelor 
Comisiei Europene, cel mai probabil aceștia provin din familii cu venituri foarte scăzute, unde tinerii sunt încurajați să se 
angajeze devreme, pentru a asigura supraviețuirea familiei. De altfel, România este țara în care subvențiile pentru cei care 
urmează educație secundară au scăzut radical în ultimii ani, ceea ce ar putea explica parte motivul pentru care continuăm să 
avem o rată atât de crescută de părăsire timpurie a școlii chiar și după ce efectele crizei economice au trecut.  

Diferența între sex în părăsirea timpurie a școlii are legătură cu tradiționalismul rolurilor casnice. Două treimi dintre 
bărbații care părăsesc timpuriu educația devin angajați, în timp ce doar o treime dintre fete au același traseu. Cel mai probabil, 
fetele care părăsesc timpuriu educația devin casnice sau emigrează. 

Cea mai mare rată de părăsire timpurie a educației este încă în zona de Est a României (atât Sud-Est cât și Nord-Est) și 
în zona Centru, unde peste 20% dintre tinerii între 18 și 24 de ani au părăsit timpuriu educația sau pregătirea profesională. Cele 
mai mici rate și în scădere accelerată sunt în regiunea București-Ilfov, cea mai prosperă din România, unde rata de părăsire 
timpurie a educației este de 5%. Faptul că zonele cele mai sărace sunt și cele mai afectate susține probabilitatea ca parte din 
efect să se datoreze scăderii subvențiilor și ajutorului social oferit pentru elevi și familii în vederea continuării școlii. 

Părăsirea timpurie a școlii în rândul populației din orașe de peste 50.000 de locuitori a fost mereu scăzută și este cifrată 
în 2017 la 4.5%, mai puțin de jumătate față de media UE28 a orașelor de această dimensiune. În schimb, abandonul 
educațional din mediul rural în România este de 28%, aproape de 3 ori mai mare decât media UE28 pentru mediul rural. 

În concluzie, putem observa cum părăsirea timpurie a educației reflectă și potențează faliile de inegalitate deja 
existente în România, în special între regiuni de dezvoltare și între mediul urban și mediul rural. Aceste diferențe se reflectă și 
în felul în care românii născuți în mediul rural în următorii ani vor fi structural dezavantajați în devenirea lor economică și 
profesională, mai ales în lipsa unor politici publice de incluziune ale statului. 
Infograficul poate fi consultat la: 
https://monitorsocial.ro/indicator/tinerii-din-afara-oraselor-mari-au-ramas-fara-sprijin-si-cu-un-viitor-precar/  
Sursa datelor folosite în infografic este Eurostat, iar datele pot fi consultate aici: https://monitorsocial.ro/data/tinerii-din-afara-
oraselor-mari-au-ramas-fara-sprijin-si-cu-un-viitor-precar/  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Cum vă propuneți să opriți angajarea elevilor și studenților pe perioada urmării studiilor, respectiv alegerea unui loc de 
muncă în defavoarea finalizării studiilor? 

2. Care este politica MEN de reducere a abandonului școlar în mediul rural? 
3. Cum vă propuneți să interziceți și sancționați derogările locale de la lege prin care se schimbă structura anului școlar 

în unele UAT-uri în funcție specificul agricol al zonei? (ex: unii elevi din județele Alba și Sibiu sunt puși de părinți să 
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practice oieritul și li se interzice să meargă la școală iar calendarul școlar este modificat în funcție de disponibilitatea 
părinților) 

4. Care este valoarea subvențiilor pe anul 2019 pentru persoanele care urmează o formă de educație secundară și care 
este evoluția lor în ultimii 10 ani? 

5. Care sunt măsurile luate de Guvern pentru reducerea abandonului școlar? 
 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Gradul de dependență financiară al municipiului Alba Iulia 
Stimate domnule ministru, 

 Având în vedere încheierea anului bugetar 2018 și pregătirea perioadei de adoptare a bugetelor locale, în maximum 45 
de zile  după promulgarea și intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2019; 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este gradul de dependență financiară al UAT Alba Iulia față de bugetul de stat în anii 2010 - 2018? 
2. Care este ponderea cheltuielilor de funcționare față de cele de dezvoltare din bugetul UAT Alba Iulia în perioada 

2010-2018? 
3. Care este procentul cheltuielilor cu investiții din bugetul UAT Alba Iulia  în perioada 2010-2018? 
4. Care este gradul de eficacitate, eficiență și economicitate în execuția bugetului UAT Alba Iulia în perioada 2010-

2018? 
Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

 

Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei 
 

Sprijinirea investițiilor private 
 Stimate domnule ministru, 
 Investitorii privați, în special români, simt beneficiile măsurilor luate de guvernul PSD, care a promovat un nou 
mecanism de acordare a ajutoarelor de stat. Acum și companiile românești au acces facil la resursele financiare pe care statul 
le alocă pentru dezvoltare, iar beneficiile încep să vadă. 
 Programul de guvernare 2018-2020 a fost proiectat în sensul creării de oportunități de dezvoltare pentru investitorii 
români și străini, într-o economie sustenabilă și proiectată pentru un model de antreprenoriat social. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Câte companii românești și străine au fost sprijinite de stat, prin diverse scheme de ajutor, în anul 2018? 
2. Care este impactul implementării schemelor de ajutor de stat pentru investitorii privați? 
3. Cum s-au raportat acești investitori la modelul antreprenoriatului social? 
4. Ce programe/ proiecte/ politici are Ministerul Economiei pentru susținerea investitorilor privați în anul 2019? 

 
Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 
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 Interpelare 

 
Adresată: domnului Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
De către: Laurențiu Nistor, deputat 
Obiectul interpelării: Construirea unei pârtii artificiale de sanie, bob și skeleton în Municipiul Petroșani 

 
Stimate domnule ministru, 

 Clubul Sportiv Petroșani, din județul Hunedoara, solicită sprijin Companiei Naționale de Investiții, aflată în 
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, apentru construirea unei pârtii artificiale de sanie, 
bob și skeleton, în lungime de 750 de metri, în municipiul Petroșani, pârtie care să poată fi folosită și în perioadele de vară, la 
coborâri pe role, pentru aceste discipline.  
 Practic, în România nu există nicio pârtie de pregătire a sportivilor pentru disciplinele enumerate mai sus, iar sportivii 
din loturile naționale și olimpice ale Federației Române de Bob Sanie sunt obligați să se pregătească pe pârtiile din afara țării, 
respectiv Austria, Germania, Letonia, Norvegia.  
 Efortul financiar pentru pregătirea sportivilor noștri în afara țării este foarte mare - vorbim despre chletuieli de 
transport, cazare, masă pentru sportivi, antrenori, tehnicieni, cheltuieli pentru antrenarea pe pârtii, sume ce variază între 25 de 
euro și 50 de euro - doar o coborâre, iar un sportiv are nevoie de 4 astfel de antrenamente pe zi, cu o perioadă de pregătire ce 
poate dura pâna la 50 de zile.  
 În ciuda acestor condiții, țara noastră a câștigat numeroase competiții internaționale pentru aceste categorii sportive.  
 S-au făcut demersuri numeroase între autoritățile locale și cele centrale, dar și pași concreți în sensul obținerii terenului 
pentru investiție, existând o susținere reală pentru acest proiect de la Petroșani, o investiție necesară și eficientă pentru tinerii 
noștri sportivi. 
 În acest sens, dorim să ne precizați dacă proiectul ce prevede construirea pârtiei artificiale de sanie, bob și skeleton de 
la Petroșani se află pe lista de investiții din acest an a Companiei Naționale de Investiții? 
 Vă rugăm să ne precizați data la care ar putea începe lucrările la acest obiectiv necesar sportului românesc? 

Solicit răspuns în scris. 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

Declaraţie politică 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Vă invit la un exercițiu de imaginație. Ce-ar fi dacă, pe lângă activitatea pe care fiecare dintre noi o desfășoară în 

fiecare zi, aici, în parlament, sau în teritoriu, am fi nevoiți ca, periodic, să venim la parlament sâmbăta, duminica, seara la 7, 
într-o zi oarecare din timpul săptămânii și, eventual, să desfășurăm o activitate care durează 12-14 ore neîntrerupt? Câți dintre 
dumneavoastră, dragi colegi, ați fi dispuși să faceți această activitate fără ca timpul petrecut în parlament să se considere 
vechime în muncă? Ba, mai mult, cum vi s-ar părea dacă, pentru indemnizația încasată, aferentă orelor lucrate în plus, ați plăti 
asigurări sociale, dar acest lucru nu s-ar regăsi în calculul pensiei? 

Dragi colegi, situația pe care v-am expus-o nu este o poveste. Este situația reală cu care se confruntă cei peste 58.000 
de medici care, potrivit Institutului Național de Statistică, profesează în sistemul public din România și cărora gărzile pe care 
le fac nu le sunt recunoscute ca vechime în muncă. Din anul 2016, de când, Ministerul Sănătății a dat un ordin care încalcă 
orice principiu al echității, medicii din spitalele publice românești se confruntă cu această situație. 

Pe acest fond, care afectează zeci de mii de cadre medicale, am inițiat modificarea Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, astfel încât gărzile pentru care medicii plătesc asigurările sociale să le fie recunoscute ca vechime în 
muncă și să le fie luate în calculul pensiei. O altă prevedere, tot cu caracter reparatoriu, presupune ca medicii care fac gărzi să 
beneficieze, la cerere, și de pensionare anticipată, înaintea vârstei standard, în cuantum direct proporțional cu numărul de ore 
de gardă efectuate, dar nu mai devreme de vârsta de 57 de ani femeile și de 60 de ani, bărbații.   

Stimați colegi,  
Aș vrea să luați în calcul că un medic care efectuează, în medie, patru gărzi pe lună, acumulează peste 2.000 de gărzi 

în decursul activității, ceea ce înseamnă 4.000 de zile lucrătoare, adică aproximativ 15 ani de muncă neluați în calculul pensiei. 
Și asta, în cazul unor specialități unde există suficienți doctori, pentru că, știți bine, criza de personal din spital este tot mai 
acută și tinde să devină un fenomen și există secții unde numărul gărzilor efectuate este mai mare decât cel pe care vi l-am 
prezentat. Efectul este unul previzibil: sindromul de suprasolicitare, care a făcut ca 58 de medici români, cu vârste medii de 
până în 51 de ani, să moară chiar în timpul gărzilor. Un medic obosit, suprasolicitat, poate să dea un diagnostic sau un 
tratament eronat, cu efecte incontestabile asupra pacientului. 

Stă în puterea noastră să reparăm această inechitate, înainte să existe victime printre medici sau pacienți. Demersul 
legislativ a trecut de Senatul României, cu vot negativ, iar actuala putere a înclinat defavorabil balanța. Sper că, aici, în 
Camera Deputaților, voi găsi suficientă înțelepciune și conștiință, astfel încât să nu le mai dăm medicilor români încă un motiv 
să plece din țară, să-i facem să se simtă apreciați și respectați și, în fond, să le recunoaștem un drept, pentru că o noapte de 
gardă nu mai trebuie să fie un voluntariat făcut pentru statul român. 

 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

PSD își bate joc de militarii României  
 

Am fost, de curând, martorii unui nou episod de grobianism și mârlănie marca PSD. Dacă gafele Veoricăi, cu fițuică 
sau fără, deja nu mai surprind pe nimeni, luarea la mișto a unor soldați de elită ai României chiar de către politrucul care le este 
vremelnic ministru, denotă un cinism și o lipsă de respect ce ne aduce aminte de comisarii politici puși în fruntea armatei de 
ocupația sovietică.  

Gestul ministrului Apărării, Gabriel Leș, de a-și butona telefonul în timp ce ostașii din batalionul Șoimii Carpaților îi 
prezentau onorul, reprezintă mai mult decât lipsă de respect. Este o veritabilă batjocură, un afront direct la adresa celor care își 
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riscă viața și sănătatea în teatrele de război de pe tot mapamondul, ca să apere alianțele la care România este parte și să susțină 
astfel securitatea și siguranța țării și a noastră, a tuturor. 

De altfel, însăși numirea lui Gabriel Leș în fruntea Armatei, fără ca acesta să fi făcut vreo zi de pregătire militară, este 
o bătaie de joc la adresa acestei instituții a României și a întregului său istoric de luptă pentru apărarea patriei. În plus, episodul 
mânărelilor făcute de PSD cu fregate, rachete și alte elemente din dotarea Armatei, de unde băieții deștepți au încercat “să-și 
tragă” ceva, este o altă palmă pe obrazul bravilor ostași români. PSD a mers până acolo încât a creat un imens scandal, lăsând 
Armata fără Șef de Stat Major, doar ca să-și vadă afacerile încheiate, fără să se gândească vreo secundă la cât de mult 
afactează credibilitatea României în cadrul NATO și al structurilor de securitate în care aceasta este parte.  

Nu pot să nu mă întreb ce exemplu poate da cetățenilor, în caz de mobilizare, domnul Gabriel Leș? De curaj, onoare 
sau bărbăție nu poate fi nicidecum vorba. Tocmai de aceea îi solicit domnului Gabriel Leș să le ceară scuze în mod public 
ostașilor pe care i-a jignit prin atitudinea sa necivilizată și apoi să-și prezinte demisia din fruntea Ministerului Apărării 
Naționale. 

Deputat  
Sorin Ioan Bumb  

*** 
 

Românii cer autostrăzi, PSD le face... aprozare! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
În urmă cu 2 săptămâni am început recensământul gropilor din drumurile naționale care străbat Țara Moților. Am 

numărat deja peste 3.000 de gropi mari, late și adânci, periculoase pentru traficul auto.  
Un album cu câteva din aceste gropi l-am înmânat d-lui Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, care mi-a primis că va 

face o vizită de lucru în Munții Apuseni. 
Probabil că domnul ministru va cere repararea gropilor dacă nu cumva va primi indicații prețioase de la partid pentru 

unirea lor. Nu ar fi lucru de mirare pentru liderii PSD care spun și fac lucruri trăsnite. 
Recent, Președintele PSD Liviu Dragnea a promis alegătorilor că le va face aprozare! Asta promite PSD în această 

săptămână când are loc greva simbolică de 15 minute pentru construirea de autostrăzi: în loc de autostrăzi PSD face aprozare.  
Probabil că strategii PSD s-au inspirat din modelul care se aplică în Turcia: “Până la alegeri vă dăm legume ieftine. Votul tău 
pentru câțiva morcovi și castraveți.” 

Cine analizează serios toate faptele guvernării PSD din ultimii doi ani, ajunge la concluzia că liderii actuali ai PSD nu 
dau nici măcar o  ceapă degerată pe dorințele și cererile societății civile sau ale partidelor din opoziție. 

Vă mulţumesc,             
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

Dragnea a pus ochii și pe ultima rezervă – aurul românesc de la Londra! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 În momentul în care românii se îndoiau că după 22 de ani de guvernări PSD ar mai fi ceva de prădat în România, uite 
că Liviu Dragnea ne-a ”luminat” pe toți și ne-a demonstrat că aurul din rezerva țării ar fi o captură excelentă pentru cei care 
conduc țara dintr-un șanț în altul, ca un șofer care s-a urcat turmentat la volan. Argumentele cu care au început să intoxice 
populația în fiecare zi sunt care mai de care mai trăsnite! Ba că în Anglia ne costă depozitarea, de parcă în România ar fi pe 
gratis, ba că la Londra nu e în siguranță, de parcă în mâinile lui Dragnea și ale Vâlcov, expertul în lingouri, ar fi în siguranță.  
 Stimați colegi. Niciodată un guvern nu a lovit în temelia economiei românești așa cum o face Dragnea și cu gașca lui. 
Au lovit în băncile românești cu toată forța, impunându-le taxe absurde care au scumpit creditele și au majorat cursul de 
schimb. Au lovit în cel mai dinamic sector economic din țară – comunicațiile – taxând și blocând investițiile în noile 
tehnologii. Au lovit în sectorul energetic, iar fiecare cetățean poate să compare factura de luna aceasta cu cea de anul trecut. 
Toate taxele se văd în prețurile mai mari plătite de populație. 
 După ce timp de doi ani au atentat, mai mult sau mai puțin fățiș, la economiile a 7,2 milioane de angajați, care au 
agonisit peste 48 de miliarde de lei pentru pensiile prin Pilonul 2, acum, Dragnea și experții săi în prădat banii românilor, nu se 
mai ascund deloc și au declanșat deja distrugerea sistemului din care ar fi urmat să se plătească pensiile peste numai 10 ani. 
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 Așadar, banii de la buget au fost făcuți praf, fără să construiască nimic în toată țara, nu numai în Moldova, banii 
primăriilor agonisiți de primarii gospodari în excedente bugetare au fost risipiți, lăsând administrațiile publice locale într-o 
subfinanțare cronică, banii din pensiile private vor fi deturnați, rezerva din trezorerie a fost epuizată, iar acum au pus ochii și 
pe ultimii bani disponibili, strânși în rezerva Băncii Naționale, sub formă de aur. 
 Stimți colegi. Guvernul a rămas fără bani! Nu o spun eu, o spun chiar cifrele publicate de Ministerul finanțelor publice 
care reflectă situația îngrijorătoare în care se află bugetul: bugetul de pensii are deficit de 1,27 miliarde lei, nu excedent cu se 
lăuda Teodorovici, iar bugetul general consolidat are grave probleme de finanțare. Degeaba încearcă Dragnea, Vâlcov și 
Teodorovici să fure banii din Pilonul 2 de pensii și să sifoneze rezerva de aur a României, pentru a petici găurile imense din 
bugetul de stat, pe care ei l-au dus în această situație. Ar fi bine să se uite la greșelile făcute de alte state precum Ungaria și 
Polonia, care în urmă cu zece ani au luat asemenea decizii dezastruoase, iar acum se chinuie să repare ce s-a stricat atunci. 
Chiar și cu jefuirea Pilonului 2 de pensii și a aurului, problemele nu s-ar rezolva decât temporar, până poate la sfârșitul acestui 
an. 
 Este imposibil să înțelegem de ce PSD și ALDE atentează la proprietatea românilor, de ce născocesc asemenea măsuri 
toxice, cu efecte dezastruoase, atâta vreme cât au la îndemână peste 30 de miliarde de euro gratuiți, bani din fondurile 
structurale pe care îi avem la dispoziție de la Uniunea Europeană! Din aceste zeci de miliarde de euro s-ar putea construi mii 
de km de autostrăzi, zeci de spitale și sute școli, iar prin taxe și impozite bugetul ar câștiga zeci de miliarde de lei. Nu ar mai fi 
nevoie ca Dragnea și ai lui să desființeze sistemul de pensii și nici să atenteze la tezaurul României. Banii de la Uniunea 
Europeană ar fi de 3-4 ori mai mulți chiar decât au nevoie ca să guverneze bine. 
 De ce nu iau banii gratuiți de la UE? De ce nu-i aduc în țară? Nu trebuie decât să întocmească proiecte concrete de 
autostrăzi, spitale, școli, de reindustrializare a țării și să-i ceară! De ce nu fac acest lucru? Nu se pricep? Ar fi un argument 
important. Din păcate pentru țară și cetățeni, fostul prim-ministru Mihai Tudose ne-a spus că banii gratuiți de la Uniunea 
Europeană nu vor fi aduși niciodată în România de un guvern PSD, pentru că din acei bani nu se poate fura și nu se poate da 
șpagă! Sunt afirmațiile fostului prim-ministru, nu ale mele. Așadar, orice român poate să înțeleagă foarte simplu de ce PSD ne-
a adus pe marginea prăpastiei și de ce în România banii nu ajung niciodată în ceea ce oamenii au cea mai mare nevoie: spitale 
moderne, școli și grădinițe noi, drumuri noi. 
 Vă mulţumesc,          Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Oferta PSD-ALDE: paradisuri fiscale pentru ticăloși și corupți.   
Pentru oamenii onești, taxe și impozite majorate și prețuri tot mai mari! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 La gândul că vom avea paradisuri fiscale și în România, Dragnea ar fi putut să se bucure, în purul stil PSD-ist, și să 
strige cât îl țin plămânii: ”Belina, dragostea mea!”. Poate pe unii îi mai miră că, după ce au furat țara vreme de aproape 30 de 
ani, unii PSD-iști au ajuns să ia pe persoană fizică jumătăți de județe, orașe întregi sau chiar brațe și insule ale Dunării.  

Încălcând legea, șantajând, mituind și furând de-a dreptul au ajuns stăpâni pe părți întregi din țară, visând cu toții la 
titluri nobiliare de cnezi de Teleorman sau voievozi de Giurgiu. Nici la Dolj nu ducem lipsă de parveniți ajunși în funcții înalte 
prin grija PSD și ALDE, care au ajuns să stăpânească județul și cetatea Băniei ca pe propria moșie. 

Stimați colegi.  
De doi ani și aproape jumătate, o gașcă de ticăloși care au pus mâna la propriu pe țară, își bat joc cu o inconștiență 

oarbă de cetățenii onești, împovărându-i cu taxe și impozite mai mari și mai numeroase și cu prețuri care cresc de la o zi la 
alta. Nu mai vreau doar să arăt cu degetul către PSD, fără să dau și numele persoanelor toxice care conduc țara, într-un total 
dispreț față de milioane de români. De exemplu, Iordache, Nicolicea și Toader sunt fără îndoială slugile de bază ale lui Liviu 
Dragnea, care i-au jurat că vor da și foc la țară, că vor asasina orice formă de luptă împotriva corupților, numai ca să-l scape pe 
teleormănean de la pușcărie.  

Pe de altă parte, Șerban Nicolae, fost șofer al unor infractori dovediți, i-a pupat inelul șefului PSD și i-a promis că-i va 
crea printr-o lege specială, numai de el semnată, un regim fiscal derogatoriu, adică diferit de restul populației, în special pentru 
insulele pe care Dragnea își duce viitorii colegi de pușcărie la pescuit. Ce înseamnă acest lucru? Prin legea lui Șerban Nicolae, 
pe insulele furate de PSD-iști din proprietatea publică, taxele și impozitele aproape că dispar. Mai mult, este încurajată 
organizarea de cazinouri și jocuri de noroc pe aceste insule, astfel încât banii proveniți din acte și fapte de corupție să poată să 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  6 - 2019  
Săptămâna 11 – 15 martie 2019  

 

 

28 
 

fie spălați, curățați, apretați și reintroduși ca bani cinstiți în economie. Așadar, slugile lui Dragnea nu urmăresc doar să-i scape 
pe hoți de pușcărie, ci și cum să-și pregătească poteca liberă ca să fure și să albească banii furați, fără să-i mai deranjeze 
nimeni. Nu în cele din urmă, Vâlcov, Socol, Teodorovici și Dăncilă s-au înghesuit și ei ca să-și arate supunerea necondiționată 
față de șeful PSD și i-au demonstrat prin fapte, cum se poate umili o țară întreagă, cum își pot bate joc de milioane de oameni 
care muncesc cinstit, punându-le impozite și taxe tot mai mari, până și pe fumul de pe hornuri.  

În vreme ce Șerban Nicolae se luptă să facă în România oaze fiscale pentru baronii corupți ai PSD și să ducă direct în 
beciul lui Dragnea aurul din rezerva națională, care acum este adăpostit de mâna lungă a hoților tocmai la Londra, aceiași 
PSD-iști aprobă ordonanțe lacome care au majorat facturile oamenilor și prețurile la raftul magazinelor cu încă 10%. Nici pe 
vremea lui Mischie și Michi Șpagă țara și cetățenii onești nu au fost atât de batjocoriți de un guvern care le-a promis în anul 
2016 numai lapte și miere, iar acum au parte doar de fiere. Înainte de a încheia, îi transmit și lui Dragnea un mesaj: ”Liviule, 
de ce ți-e frică nu o să scapi!”, chiar dacă slugile tale te păcălesc că au grijă de tine! 
  Vă mulţumesc,              

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
O țară întreagă blocată din cauza nepăsării PSD-ALDE!  

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Suntem la jumătatea lunii martie și România nu are buget! Nu cred că are cineva vreo minimă îndoială că PSD și 
ALDE au premeditat, încă de anul trecut, întârzierea bugetului de stat, pentru că banii publici strânși din taxe și impozite tot 
mai mari sunt tot mai puțini, iar promisiunile mincinoase nu pot fi onorate nici în cel de-al treilea an de guvernare. 
Consecințele întârzierii premeditate a bugetului de către Dragnea sunt extrem de toxice. Administrațiile publice din toată țara 
sunt blocate, bugetele locale sunt în aer, investițiile noi nu pot demara, proiectele sunt suspendate, iar toată lumea așteaptă ca 
PSD-ALDE să iasă din ipocrizie și să recunoască faptul că ei sunt singurii vinovați pentru această situație. Oare de ce nu dă 
Dragnea ochii cu proprii săi primari din PSD, ca să vadă cât de mulțumiți sunt aceștia pentru că stau cu primăriile blocate? 
Oare de ce nu mai are Dragnea curaj să spună primarilor să se descurce cum pot cu cheltuielile comunităților locale, pentru că 
bani de la buget nu vor primi, decât poate niște firimituri? 

Personal, îl văd și acum pe Dragnea și cei din gașca lui, așezați în jurul unei mese, mimând că întocmesc un proiect de 
buget bun și promițând că ”viitorul arată bine!”. Nu știu la care viitor s-au referit atunci când au spus că viitorul arată bine? 
Poate viitorul găștilor pe care îl patronează, care câștigă contracte profitabile cu statul pe bandă rulantă sau sunt angajați pe 
salarii nesimțite și nemuncite. Cert este că pentru țară viitorul nu arată deloc bine, ci, dimpotrivă, norii negrii se adună tot mai 
mulți deasupra României. 

Stimați colegi. Președintele României a solicitat reexaminarea Legii bugetului în Parlament. A fost o decizie grea, dar 
responsabilă. Președintele le-a mai oferit celor din PSD și ALDE încă o ocazie ca să poată îmbunătății bugetul rușinii naționale, 
construit pe date visate de Teodorovici, pe venituri prevăzute de Vâlcov și pe cheltuieli cu totul nejustificat de mici pentru 
prioritățile zero ale României: spitale, școli, autostrăzi, căi ferate, infrastructură de comunicații sau infrastructură în sectorul 
agricol. 

Noi, cei din PNL, vom da o mână de ajutor Guvernului și vom depune un set de amendamente care să corecteze cel 
mai slab buget pe care l-a avut vreodată țara. Vom propune bani pentru construcția de școli și spitale regionale, pentru 
finalizarea autostrăzilor începute cu 7-8 ani în urmă, pentru demararea autostrăzilor construite doar pe hârtie și pentru o bună 
finanțare a primăriilor. Ar fi bine pentru țară dacă PSD și ALDE ar renunța la minciună și ar fi de acord cu aprobarea 
amendamentelor noastre. Ar fi bine dacă PSD și ALDE ar urgenta dezbaterile, astfel încât copiii să ia alocații mărite cât mai 
repede, ca administrațiile locale să primească ceea ce li se cuvine și dacă șantierele ar începe să lucreze din nou. NU am mari 
așteptări de la cei care au dus țara în cea mai gravă fundătură economică din ultimii 30 de ani! 

Doamnelor și domnilor. Vă dați seama pe mâna cui a picat soarta Uniunii Europene? Vă dați seama că dacă Dragnea și 
Dăncilă nu au fost în stare să facă un buget la termen nici măcar pentru România, cum vor fi ei în stare să negocieze și să 
elaboreze bugetul multianual, pe următoarii 6 ani, la nivelul întregii Uniuni Europene? Dacă nu ar fi de plâns, cu siguranță că 
ne-am amuza copios de tragi-comedia pe care o trăiește această țară și aproape tot Vechiul Continent.  
 Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 
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Moldovenii încep să reacționeze!  
 

Săptămâna trecută am văzut o mobilizare aproape fără precedent din partea mediului antreprenorial, dar și a cetățenilor 
simpli, față de o campanie inedită de comunicare lansată de un om de afaceri sucevean, care a construit, în mod simbolic, un 
metru de autostradă. Dincolo de simbolism, lecția dată tuturor ține de spiritul practic al celor care înfruntă zilnic mediul 
economic românesc fragil, combinat cu birocrația sufocantă a statului român. 

Dincolo de nemulțumirea față de politicienii incompetenți de la PSD-ALDE, românii încep să înțeleagă că revolta din 
fotoliu, din fața smartphone-ului sau a televizorului nu mai este suficientă. Promisiunile de bunăstare și liniște ale guvernării 
folosite de PSD pentru a momi electoratul a fost înlocuit, de doi ani de zile, cu un atac furios la adresa celor care câștigă un 
ban cinstit în această țară, a celor care asigură locuri de muncă în mediul privat și care plătesc sume uriașe pentru visteria 
statului.  

Antreprenoriatul din România nu a reclamat niciodată că țara noastră trebuie să devină vreun paradis fiscal exotic! 
Doar cere ca banii munciți de ei și plătiți sub formă de taxe și impozite către administrațiile locale și centrale să se transforme 
în servicii publice de calitate și investiții în infrastructură. Toată lumea înțelege acest contract social democratic, mai puțin 
guvernarea PSD-ALDE, care vede bugetul statului ca pe propria pușculiță cu ajutorul căreia mituiesc anumite categorii de 
alegători și oprimă pe cele care nu sunt pro coaliția Dragnea! 

Trezirea Moldovei, în chip unic și definitiv, poate însemna un nou start pentru întreaga Românie. Nu există cetățeni de 
mâna întâi și de mâna a doua, iar guvernul PSD-ALDE nu mai poate continua la nesfârșit să își bată joc de resursele naționale 
în beneficiul unei camarile strânse în jurul autocratului din Alexandria! 

Trebuie să fim realiști: lupta nu se termină odată cu alegerile europarlamentare, chiar dacă și la acestea PSD și ALDE 
vor primi o lecție usturătoare. Până la alegerile locale și parlamentare din 2020, hotărâtoare și ele pentru destinul democratic al 
României, este nevoie ca, alături de opoziție, mediul antreprenorial și societatea civilă să pună presiune continuă pe 
guvernanți. Singurul lucru care îi sperie cu adevărat pe cei de la PSD-ALDE: revolta oamenilor și trezirea acestora din 
amorțire! 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

Generalizați programul, nu pilotarea lui! 
 

Pentru al treilea an consecutiv, Guvernul pilotează Programul „Masă la școală” în aproximativ aceleași 50 de unități 
școlare. Afirmația este doar parțial adevărată pentru că 13 din cele 50 de școli nu au implementat nici măcar o zi programul, 
altele au făcut-o parțial, timp de câteva săptămâni. Acest program contribuie la reducerea abandonului școlar prin oferirea unei 
mese calde elevilor, sau a unui pachet alimentar diversificat, acolo unde nu sunt condiții pentru servirea mesei. Guvernul își 
bate joc de un program care a avut rezultate foarte bune în ceea ce privește reducerea abandonului școlar și a absenteismului – 
acolo unde a fost aplicat – și se pare că are nevoie de mai mulți ani să-și dea seama ce are de corectat ca lucrurile să meargă 
mai bine. În primul an, programul a fost aplicat în 23 de școli, în al doilea, în 37, ne comunică Ministerul Educației Naționale. 

Un studiu recent realizat de World Vision arată că 1 din 9 copii merge flămând la culcare și că peste 200.000 de copii 
abandonează școală anual. Pentru mulți, aceasta ar fi singura masă pe care o ia copilul într-o zi, sau ar completa ceea ce 
primește acasă și ar încuraja frecventarea școlii. 1 din 4 copii din mediul rural abandonează școala, 22% din populația din rural 
nu au nici măcar patru clase, iar sărăcia este principala cauză a abandonului. Cu toate astea, implementarea programului este 
foarte deficitară, din mai multe motive. În primul rând, e vorba de nepăsarea guvernului, care nu generalizează programul la 
nivelul întregii țări, deși PNL a depus amendamente în ultimii 2 ani, în acest sens, ba mai mult, amână în fiecare an emiterea 
ordonanței prin care se decide pilotarea programului pentru anul în curs. 

Pentru acest an școlar, ca și pentru cel anterior, ordonanța a fost dată în noiembrie, iar normele de aplicare au apărut în 
februarie. Este evident că nu mai e timp suficient pentru lictitații! Aici intervine și nivelul de preocupare al autorităților locale 
pentru derularea acestui program. Constatăm că cele care s-au încumetat totuși să demareze procesul de achiziție publică și s-
au grăbit, au reușit să dea  elevilor, timp de câteva săptămâni doar, înainte de sfârșitul anului școlar, o masă caldă sau un 
sendviș. 
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  Conform unor informații din presă,în acest an, la 100 de zile de la începutul școlii, doar 5  din 50 de școli primesc 
mâncare prin programul guvernamental. Din păcate, nici în acest an, Guvernul nu vrea să aloce bani pentru programele care 
reduc abandonul școlar, amendamentele PNL fiind respinse la votarea bugetului pe 2019.  
 Cer Ministrului Educației Naționale și Guvernului României, să aloce resursele necesare pentru generalizarea 
Programului „Masă la școală” și a „Programului After school”, pentru pentru creşterea numărului și cuantumului burselor 
profesionale, acoperirea cheltuielilor de cazare și masă pentru elevii din învățământul profesional, măsuri care reduc 
abandonul școlar și fenomenul migrației.   

Deputat 
Florica Cherecheș 

***  
Taxa pe activele financiare pune economia la pământ 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
Adoptată la sfârşitul anului trecut, Ordonanța de urgență nr.114 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene a stârnit valuri încă de la publicarea în Monitorul Oficial. 

Cea mai contestată prevedere a acestui act normativ se regăseşte la Articolul 86, care instituie taxa pe activele 
financiare la care sunt obligate toate instituțiile bancare, fie ele instituții de credit, persoane juridice române, definite astfel 
potrivit  
legii de organizare și funcționare, ori sucursalele din România ale instituțiilor de credit ale persoanelor juridice străine. 

Într-o analiză recentă asupra impactului OUG 114/2018, Banca Naţională a României anticipa ca prime consecinţe ale 
aplicării acestui act normativ creşterea ratei inflaţiei și, implicit, a ratele dobânzilor pe piaţă, în contexul posibilei reapariţii a 
unor presiuni inflaţioniste și/sau a unor eventuale atacuri speculative asupra leului. Documentul citat reclamă şi nivelul ridicat 
al taxei pe activele financiare, aşa cum este aceasta  definită prin OUG 114/2018, în raport cu cel practicat de alte ţări, baza ei 
de aplicare fiind mult extinsă prin includerea expunerilor faţă de administraţiile publice centrale și locale, numerarul 
instituţiilor de credit, expunerile interbancare, dar şi a conturilor curente de la banca centrală.  

În condiţiile în care controlul ratei dobânzii de politică monetară este principalul mecanism de menţinere a stabilităţii 
preţurilor şi de luptă împotriva inflaţiei, BNR apreciază că asocierea taxei pe active cu indicele ROBOR este de natură să 
reducă eficienţa și flexibilitatea politicii monetare şi să conducă la afectarea stabilităţii financiare prin implicaţiile 
macroeconomice, să genereze deprecierea accelerată a leului dar și creșterea riscului de ţară până la un nivel nerecomandat 
investiţiilor. 

Ministrului Finanţelor Publice îi va fi greu să explice cum va stimula apetenţa instituţiilor bancare din România pentru 
achiziţionarea titlurilor de stat, în condiţiile în care acestea reprezintă în prezent aproximativ 20% din active, iar neexceptarea 
lor de la plata taxei este de aşteptat să genereze un efect de vânzare accelerată de către nerezidenţi. 

De asemenea, în contextul creşterii iminente a costurilor creditelor ipotecare, interesului băncilor pentru derularea 
programului Prima Casă se va diminua, afectând, deopotrivă, potenţialii beneficiari eligibili, dar şi interesele statului de 
menţinere a unor costuri de finanţare scăzute și de promovare a unor programe orientate către dezvoltare economică și 
atingerea anumitor obiective sociale. 

La deprecierea acestor ultime deziderate va contribui şi inapetenţa autorităţilor locale pentru contractarea de noi 
investiţii, în condiţiile în care costurile de finanţare a creditele pentru susţinerea acestora vor creşte prin neexceptarea de la 
plata taxei pe active, iar mijloacele de compensare bugetară care ar fi trebuit să fie introduse prin OUG 114/2018 sunt sublime, 
dar lipsesc cu desăvârşire. 

Vă mulţumesc!                    Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
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Construcția de șosele și autostrăzi, un test imposibil de trecut de ministrul Răzvan Cuc 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi,  
De la această tribună s-a ridicat de multe ori problema stării deplorabile în care se află infrastructura rutieră din 

România dar, mai ales, lipsa de perspective realiste în ceea ce privește reabilitarea, construcția de șosele, drumuri expres și 
autostrăzi. Deși ne aflăm în continuare pe ultimul loc în Europa la acest capitol, guvernul se arată incapabil să atragă fonduri 
europene. În schimb, guvernarea PSD-ALDE este prima la studii de fezabilitate și, mai ales, la declarații care mai de care mai 
demagogice. Asistăm la nesfârșit la lipsa de implicare a guvernului în această problemă stringentă pentru România, care ține în 
loc dezvoltarea comunităților românești, drept pentru care refuzăm să mai asistăm la inaugurări triumfaliste, pentru câțiva 
kilometri de asfalt.   

L-am ascultat recent pe controversatul ministru al Transporturilor, domnul Răzvan Cuc, care și-a exprimat 
nemulțumirea la adresa directorilor din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a celor din Direcțiile 
Regionale de Drumuri și Poduri, oameni care, în opinia sa, s-ar face vinovați de ritmul prea lent în care se derulează 
construcția de drumuri și autostrăzi. Așa o fi, poate că și aceste instituții or fi pline de oameni incompetenți, numai că, dragi 
colegi de la PSD și ALDE, ați preluat guvernarea de mai bine de doi ani și ați avut tot timpul din lume să eficientizați 
activitatea Ministerului Transporturilor și a direcțiilor din subordine. Ați remaniat ce ați vrut, ați schimbat așa cum ați dorit 
miniștrii pe care i-ați vrut. Ați numit oamenii pe care i-ați vrut. Aruncați, astăzi, vina asupra lor pentru a scăpa de 
responsabilități, ceea ce dovedește infantilism politic și administrativ, dar și lipsă de bărbăție. Da, lipsă de bărbăție, pentru că 
nu aveți curajul să recunoașteți că nu vă pricepeți.  

Încruntat ca la o ședință foto, ministrul Răzvan Cuc le cere șefilor de instituție o execuție bugetară de 50% până la 
sfârșitul lunii iunie și de 100% până la sfârșitul lunii decembrie a acestui an. Numai că, stimați colegi, guvernul a întârziat cu 
trei luni adoptarea bugetului de stat pe anul 2019, iar când ați venit cu proiectul în Parlament, v-ați prezentat cu un buget 
nerealist, bazat pe cifre fanteziste. Astăzi, ministrul Transporturilor caută vinovați în rândul oamenilor din subordine care nu 
pot face nimic pentru că nu au buget, nu pot emite un ordin de începere a unei lucrări ce nu poate fi decontată. Și, dacă în 
instituțiile din teritoriu sau de la București, se mai găsesc încă specialiști care știu cum trebuie organizate lucrurile ca să intrăm 
în rândul țărilor civilizate, incompetența guvernanților, absența marilor proiecte prin care să fie atrase fondurile europene 
rămâne problema reală, care ține România pe loc.  

Stimați colegi,  
Reprezint în parlament județul Brăila. Așa cum mulți dintre dumneavoastră știți, orașele Brăila și Galați formează, 

după București, cea mai mare aglomerare urbană din România,. În fiecare an, noi, parlamentarii brăileni din opoziție, am depus 
amendamente la proiectele de buget, pentru construcția de drumuri expres Brăila – Focșani, Brăila – Slobozia. În fiecare an, 
ne-au fost respinse de majoritatea PSD-ALDE, care nu ia în calcul faptul că ne aflăm în inima Bărăganului, unde activitatea 
agricolă este intensă, iar transportul cerealelor trebuie să se facă rapid și în condiții de siguranță. Nu ia nimeni de la putere în 
calcul că, în lunile iulie, august și septembrie, sute de mii de mașini tranzitează județul Brăila, în drumul spre litoralul 
românesc sau cel bulgăresc. Iar astăzi, pentru că vă știți repetenți la construcția de drumuri expres și autostrăzi, încercați să 
scăpați de responsabilitate, încercați să pasați responsabilitatea și căutați vinovați din categoria ”Acarului Păun”.  

Ați câștigat alegerile, ați format guvernul cu o  largă majoritate parlamentară. În doi ani, ați operat patru numiri la 
Ministerul Transporturilor. Ați început cu Răzvan Cuc, ați continuat cu Felix Stroe și Lucian Șova, ați revenit la Răzvan Cuc. 
Situația a rămas aceeași: România este tot la coada Europei, în ceea ce privește infrastructura rutieră. Până și doamna Corina 
Crețu, Comisar pentru Politica Regională al Comisiei Europene și-a arătat indignarea față de incapacitatea guvernului de a 
scrie și a promova proiecte. Sunt curios de câte schimbări ministeriale mai este nevoie, înainte de a mai inaugura doi-trei 
kilometri de autostradă, acolo unde vă îngrămădiți cu toții la tăieri de panglici, în fața camerelor de luat vederi. Un lucru îmi 
este, însă, clar: construcția de drumuri expres și autostrăzi a fost și rămâne un test imposibil de trecut de miniștrii social – 
democrați care s-au perindat pe la Transporturi!  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Vasile Varga 
*** 
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STOP experimentelor pe copiii României! 
 

Doamnelor și domnilor, stimaţi colegi,  
În România ultimilor ani nu a fost domeniu mai încercat de lipsa de predictibilitate, de viziune și coerență pe termen 

mediu și lung, așa cum a fost și este educația. Fiecare ministru care a ocupat vremelnic acest portofoliu, și au fost 26 în ultimii 
30 de ani!, calificat sau nu, cu experiență sau nu, a venit cu propriile sale idei, a eliminat tot ce făcuse predecesorul și a inițiat 
propriile așa-zise reforme. Care reforme nu au făcut altceva decât să bulverseze elevul, profesorul și părintele. Numai că, 
stimați colegi, dacă până acum elevul părea că se supune cu bună știință deciziilor ministeriale, ei bine, generațiile se schimbă, 
iar astăzi, elevul vorbește, elevul ia atitudine, elevul se răzvrătește.  

O primă lecție o dau cei mici chiar în aceste zile. Cu ocazia simulărilor pentru evaluarea națională, Consiliul Național 
al Elevilor i-a îndemnat pe cei aflați în clasa a VII-a și a VIII-a să boicoteze examenul și să predea foile goale. Cred că este 
momentul unei îngrijorări serioase și să aprofundăm cauzele acestui protest. Vorbim de noile generații, de ceea ce construim și 
formăm pentru viitor, despre ce fel de țară vrem să avem și consider că acești tineri trebuie ascultați cu toată responsabilitatea. 

Ei spun răspicat: metodele de evaluare din sistemul nostru de învățământ nu se pliază pe nevoile și interesele actuale. 
Ei se consideră niște cobai ai Ministerului Educației Naționale, iar dacă un Consiliu al elevilor, format, în general, din elevi de 
liceu, declară că organizează acest protest pentru generațiile care vin din urmă, ar trebui ca acest lucru să ne sensibilizeze. 
Pentru că, în spatele unei astfel de atitudini, se află, pe de o parte, începutul unui spirit civic de care România avea nevoie, dar 
și o lipsă gravă de speranță.  

Stimați colegi,  
Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit protestul elevilor. Am să-mi permit să citez din el: ”Nu vor să ne evalueze 

capacitatea de a gândi critic, ci doar capacitatea de a reproduce informațiile care ne-au fost dictate la clasă. Simulările au ajuns 
să fie experimentul ministerului, nu experiențele noastre de învățare, iar acest lucru ne motivează să ne ridicăm în fața tuturor 
acestor nedreptăți, printr-un protest: fie dând foaia goală, fie scriind tot ceea ce este greșit la sistem, transformându-ne foaia de 
examen într-un manifest față de învățământul românesc. Dăm foaia goală pentru că schimbările nefundamentate nu sunt 
soluția în educație: pentru că atunci când regulile se schimbă în timpul jocului, ești îndreptățit să ieși din joc. Itemii de 
tip obiectiv nu au fost etalonați, iar noi, deși suntem beneficiarii direcți ai educației, nu am fost consultați. Mai mult decât atât, 
suntem constrânși să acceptăm schimbările făcute din pix care încep să caracterizeze sistemul de învățământ românesc”. 

Este aceasta o realitate? Din păcate, da! Iar revolta neașteptată a elevilor este complet justificată, mai ales dacă ținem 
cont că actualul sistem educațional produce un procent de peste 40% de analfabeți funcționali. Elevii noștri sunt învățați doar 
să reproducă. Abandonul școlar a atins aceeași cotă, de 40%, din cinci elevi, doar doi termină liceul și nu putem invoca aici 
doar cauze sociale. Am urmărit declarațiile doamnei ministru Andronescu care, cu referire la acest protest, afirma că școala 
este prietenoasă cu elevii. Total fals, stimați colegi! Total fals, doamnă ministru! Școala nu este deloc prietenoasă cu elevii, 
școala este un loc în care copiii nu mai vin cu plăcere și de aceea nici nu-i de mirare că mulți aleg să-și continue studiile în alte 
țări. Dacă până acum studiile în străinătate începeau din faza facultății, astăzi tot mai mulți părăsesc România încă din anii de 
liceu.  

Ca parlamentar de Bacău, am stat de vorbă cu foarte multe organizații neguvernamentale ale tinerilor, m-am implicat 
în activitățile lor, o parte din problematica ridicată am adus-o aici, în Parlament. Și eu, la fel ca ei, gândesc că educația, alături 
de sănătate, trebuie să devină o prioritate națională. Nu la nivel declarativ, ci o prioritate regăsită în măsuri concrete și 
coerente, care să facă din sistemul de învățământ românesc unul modern, racordat la trendurile mondiale și care să aibă ca 
rezultat tineri adaptabili și pregătiți pentru o piață a muncii aflată în această extraordinară dinamică.  

Dragi colegi, școala românească nu este prietenoasă cu elevii! Este o școală adeseori anchilozată, pe care 26 de 
miniștri au încercat, în 30 de ani, să-și lase propria amprentă, dar prea puțini dintre ei au avut capacitatea și buna-credință să 
deschidă învățământul românesc spre epoca internetului și a globalizării! 

Vă mulțumesc!     
Deputat 

Tudorița Lungu 
*** 
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Înfiinţarea abatoarelor mobile este necesară pentru fermierii și gospodăriile din România! 
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După catastrofa produsă de epidemia pestei porcine africane în România, care a reușit să facă efectiv ravagii atât în 

fermele românești ale crescătorilor de porci, cât și în mii de gospodării - pagubele ridicându-se la zeci de milioane de euro și 
sute de mii de porci sacrificați -, măsurile și soluțiile Guvernului Dăncilă ar fi trebuit să fie cât mai viabile și mai rapid 
implementate, astfel încât epidemiile de acest gen să nu ne mai ia pe neașteptate.  

Dar, cu toate că focarele pestei porcine încă nu au fost complet stopate, iar boala continuă să se extindă și astăzi în 
țară, deși autoritățile au ucis deja preventiv în jur de 400.000 de animale, Guvernul mai și refuză să ia în considerare o 
inițiativă legislativă importantă, care ar fi contribuit substanțial la ținerea sub control a oricărei epidemii de acest gen. 

În acest sens, am inițiat împreună cu mai mulți colegi parlamentari liberali Propunerea legislativă privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile, având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii. 

Prin acest demers legislativ, noi, liberalii, propunem înfiinţarea unui abator mobil în fiecare judeţ şi în municipiul 
Bucureşti, în subordinea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii.  
Potrivit propunerii legislative pe care am inițiat-o, considerăm că sumele necesare pentru înfiinţarea abatoarelor mobile se pot 
asigura fie de la bugetul de stat, fie din fonduri europene sau din fonduri legal constituite. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
În condițiile în care Uniunea Europeană a atras atenția autorităților române că evoluția pestei porcine a avut în țara 

noastră cea mai agresivă evoluție, este foarte clar că cei îndrituiți să ia măsurile necesare nu au făcut tot ceea ce trebuie ca 
această boală să fie izolată și oprită înainte de a produce asemenea pagube fermierilor români! 

Îi cer încă o dată, pe această cale, ministrului agriculturii, domnului Petre Daea, să nu ignore această propunere 
legislativă și s-o susțină ca pe o măsură care ar putea ajuta foarte mult fermierii, cu niște costuri foarte reduse, în cazul 
sacrificării animalelor. 

Îi rog pe toți colegii parlamentari din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
a Camerei Deputaților, al cărei membru sunt și eu, să aprobe un raport favorabil pentru acest proiect și să le ceară colegilor din 
grupurile lor parlamentare să ni se alăture cu VOT PENTRU ADOPTARE, atunci când Propunerea legislativă privind 
înfiinţarea abatoarelor mobile va fi votată în plen!  

Fermierii și gospodăriile mici din România au nevoie de suport real din partea noastră a parlamentarilor, dar, mai ales, 
din partea autorităților de resort, pentru a veni în sprijinul acestora cu cele mai bune soluții în rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Robert Boroianu 

*** 
 

Îi cer demisia inspectorului școlar general din județul Alba! 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Așa cum am atras atenția încă de la începutul acestui an școlar, inspectoratul școlar general din județul Alba nu s-a 

ocupat, așa cum îi intră în atribuții, de bunul mers al activității școlare, în beneficiul elevilor și al profesorilor, ci de desființatul 
de școli și grădinițe, în unele cazuri chiar în mod abuziv! 

Am semnalat, încă din primele săptămâni ale debutului anului școlar 2018 – 2019, faptul că decizia iresponsabilă şi 
aberantă a Guvernului Dăncilă de reducere a cheltuielilor din educaţie, prin desfiinţarea sau comasarea mai multor unităţi de 
învăţământ, reprezintă o măsură inacceptabilă, care loveşte în principal în elevii din mediul urban mic şi din cel rural, dar şi 
din unele municipii, și care conduce, implicit, la creșterea ratei abandonului școlar! 

Astfel, inspectorul școlar general, Marcela Dărămuș, a decis închiderea a 14 unități de învățământ din județul Alba, în 
mod haotic și iresponsabil, fără să țină cont de nimic! A fost și cazul ciclului gimnazial al Şcolii Generale din cartierul 
albaiulian Miceşti, unde, chiar la început de an școlar, când toți copiii ar trebui să vină cu bucurie la școală, cei de la clasele V-
VIII de la unitatea de învățământ menționată, nu au mai avut acces la şcoala lor, ci au fost trimişi, cu aroganţă şi dispreţ, de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, la o altă şcoală, fără să-i întrebe nimeni nimic!  
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Mai mult decât atât, au fost chiar ameninţaţi că rămân pe drumuri atât elevii, cât şi profesorii, dacă nu se supun 
deciziei, deşi exista deja o hotărâre a instanţei, în primă fază, care desfiinţa hotărârea ISJ Alba. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
 Iată că, în urma demersului în instanță pe care l-au făcut Comitetul de părinți, Primăria și Consiliul Local Alba Iulia, 
cu privire la situația de la Școala Gimnazială din Micești, sentința definitivă pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia anulează 
decizia de mutare a ciclului gimnazial de la Micești la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia! Cu alte cuvinte, dreptatea este 
de partea părinților și a copiilor lor și NU de partea celei care a luat toate aceste decizii aberante, și anume doamna inspector 
Marcela Dărămuș, căreia nu i-a păsat că pune niște sute de elevi pe dumuri! 

Apreciez că decizia definitivă a instanței de judecată confirmă faptul că decizia unilaterală a doamnei inspector școlar 
general cu privire la mutarea claselor Școlii Gimnaziale din Micești la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia a fost una 
nefondată, creând o situație de haos și generând nenumărate proteste în acest sens!  
În consecință, în calitate de parlamentar de Alba, consider că acest inspector școlar, Marcela Dărămuș, nu mai poate reprezenta 
nici ministerul de resort, nici părinții, nici elevii sau profesorii din județul Alba și se impune grabnic demisia dumneaei! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Invățământul românesc, departe de standardele europene ! 
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
România are unul dintre cele mai slabe sisteme de educație din Uniunea Europeană. O confirmă un raport al Comisiei 

Europene, raport care arată că învățământul nu s-a apropiat de niciuna dintre țintele stabilite pentru anul 2020. La abandonul 
școlar suntem în continuare în aceeași situație din 2014, cu un procentaj de 18,1%. În ceea ce privește numărul de absolvenți 
de studii superioare suntem tot pe ultimul loc în Uniune, doar 26% dintre tinerii până în 34 de ani nu au făcut o facultate. 

Sistemul de învățământ este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate. Dacă se continuă slaba finanţare a 
educaţiei, România este pusă în pericol. Este o realitate pe care ar trebui să o vadă toată lumea cu ochii deschişi şi să ia măsuri 
până când nu este tardiv. 

Nu în ultimul rând, sistemul de învățământ din România este depășit și nu pregătește tinerii pentru piața muncii, iar 
tranziția de la educație la angajare este o etapă dificilă pentru aceștia. De aceea,  de cele mai multe ori, tinerii aleg să plece din 
țară. 

Accesul la educația de calitate este o mare provocare pentru elevii din mediul rural și pentru cei de etnie romă, pe care 
sărăcia îi împiedică să aibe o educație corespunzătoare. Prea multă discrepanță între învățământul din mediul urban și cel rural. 
Prea multe diferențe sociale și oportunități inegale, o infrastructură precară sunt doar cîteva din minusurile pe care voi, 
domnilor guvernați ar trebui să le eliminați urgent. 

O altă problemă, deloc de neglijat, este că resursa umană îmbătrânește, iar calitatea prestanței este, în general, slabă. 
Vezi cazul recent patinuar sau patinoar, unde un învățător corectează greșit lucrarea unui elev de scoală primară. 

Statutul profesorilor este la pământ, tot mai puțini tineri îşi doresc să îmbrăţişeze cariera didactică. În lumea civilizată 
a acestui secol, profesorii sunt susținuți din toate punctele de vedere – moral, material, intelectual – în procesul educativ. La 
noi nu se întâmplă aceste lucruri! Guvernul nu finanțează suficient Educația. Nu vrea sau nu poate să pună accent pe calitate și 
performanță, România fiind țara cu cel mai ridicat procent de analfabeți funcționali.  

Sistemul de educație trebuie să rămână o oglindă a societății, un domeniu prioritar, să reprezinte un element 
fndamental care să definească spiritul românesc, mentalitățile și opţiunile culturale specifice poporului român. 

Învățământul românesc este încă departe de standardele europene iar subfinanțarea acestuia amenință viitorul țării. 
Când va fi Învățământul o prioritate pentru conducatorii actuali? Oare va putea România să spere la un sistem de 

educație mai bun și la școli decente, aduse la standarde europene? Așteptăm și sperăm să ca generațiile viitoare să aibe parte de 
o educație de calitate. 

Deputat 
Dr. Viorica Cherecheș 

*** 
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A doua opinie medicală, un subiect tabu în România! 
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Aduc în fața dumneavoastră un subiect, care a ținut ocupat paginile de știri din ultima perioadă. Românii, puși să 

plătească pentru dreptul lor legal la a doua opinie medicală. Accesul acestora la acest serviciu ar trebui să fie gratuit, dar pentru 
că de 16 ani legea prin care a fost introdus acest drept nu a primit norme de aplicare, el poate fi obținut doar contra cost în 
cabinetele private. Ceea ce nu este deloc în regulă! 

Această prevedere a fost introdusă de Parlament în Legea nr.46/2003 și a trecut neobservată, atât de pacienți, dar și de 
medici. Un studiu realizat de Intermedicas arată că 95% din pacienții români nu știu că au acest drept.  

Chiar dacă acest serviciu ar trebui să fie gratuit în sistemul public de sănătate, pacienții plătesc pentru că nu pot primi 
încă un bilet de trimitere de la medicul de familie către un specialist pentru același diagnostic, decât dacă starea lor de sănătate 
se înrăutățește sau dacă trece mai mult timp.  

Stimați colegi,  
Stim cu toții că sistemul medical din România nu este tocmai de lăudat, dar în cazurile în care pacientul dorește a doua 

opinie, în cazurile în care există boli grave, a doua opinie este foarte utilă. Există totuși destui medici care sunt deranjați și se 
simt jigniți de acest lucru, iar erorile medicale încă reprezintă un subiect destul de sensibil și puțin discutat, influențând 
pacienții și șansele lor de a fi tratați corect. 

Pe de altă parte, medicii cărora li se solicită cea de-a doua opinie sunt rezervați în a o acorda, percepând acest lucru ca 
pe un fel de încălcare “a teritoriului “altui coleg. 

Se pentru a ne alinia și noi la legislațiile vecinilor europeni, cred și sper ca Ministerul Sănătății să elaboreze cât mai 
urgent un set de norme de aplicare a legii pacientului. 

Deputat 
Florin Stamatian 

*** 
Bugetul de stat trebuie corectat în Parlament și reașezat pe baze reale 

 

 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Președintele României a luat miercuri, 6 martie, o decizie deosebit de grea, dar singura corectă în contextul actual: a 
retrimis Parlamentului, pentru corectare și îmbunătățire,  Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Președintele a procedat în 
acest fel deoarece nu putea deveni părtaș cu majoritatea parlamentară promulgând un buget construit pe cifrele false furnizate 
de falșii experți ai PSD și ALDE, bazat pe bani pe care Guvernul în realitate nu îi are, croit greșit, împotriva tuturor 
obiectivelor majore ale românilor. 
 Guvernul a mințit o țară întreagă, propunând un buget fundamentat pe o creștere economică nerealistă de 5,5% în acest 
an, în condițiile în care Comisia Europeană estimează o creștere de numai 3,8%, iar în 2018 guvernanții au prognozat o 
creștere de 6,1% și au încheiat anul cu numai 4,1%. De altfel, datele comunicate de Institutul Național de Statistică joi, 7 
martie, demonstrează că și anul trecut cifrele pe care s-a construit bugetul de stat au fost manipulate. Astfel, în locul unui PIB 
estimat eronat la 949,6 miliarde de lei, România a reușit să producă un PIB de numai 940,4 miliarde de lei, adică cu 9,2 
miliarde de lei mai mic. 
 Un alt indicator falsificat fără jenă este cel referitor la evoluția prețurilor. Astfel, în 2018 PSD și ALDE au prognozat o 
inflație de 3,7% și la final de an aceasta a fost de 4,6%. Pentru anul 2019 guvernanții mizează pe o creștere a prețurilor de 
numai 2,8%, în condițiile în care, din cauza reglementărilor fiscale absurde impuse prin Ordonanța nr. 114/2018, facturile 
pentru energia electrică, gaze, televiziune, telefonie și internet au crescut deja considerabil, iar prețurile benzinei și motorinei, 
dar și cele ale tuturor produselor de bază, alimentare și nealimentare, au explodat încă din luna ianuarie, România înregistrând 
în această perioadă cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. 
 Suntem în luna martie și România nu are încă buget. Singurii vinovați pentru situația gravă în care ne aflăm sunt liderii 
coaliției PSD-ALDE care, în ciuda solicitărilor repetate, au înaintat Parlamentului proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 
2019 cu o întârziere de trei luni, încălcând grosolan legea. 
 Stimați colegi, 
 Noi, deputații și senatorii Partidului Național Liberal, am avertizat încă de la prezentarea proiectului bugetului în 
Parlament că acesta este un buget fantezist, care nu are nicio legătură cu realitatea economică și cu nevoile reale de dezvoltare 
ale României. Am încercat să corectam toate erorile, propunând aproape o mie de amendamente pe probleme esențiale, în 
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domenii cheie ale vieții economice şi sociale. Parlamentarii PSD și ALDE s-au opus propunerilor noastre, încercând să anuleze 
chiar și amendamentul PNL prin care au fost majorate alocațiile de stat pentru copii. 
 Deputații și senatorii Partidului Național Liberal vor propune din nou corectarea acestui buget al rușinii naționale prin 
reluarea amendamentelor respinse anterior. Este absolut necesar ca propunerile PNL să fie acceptate de către actuala majoritate 
parlamentară! Fără autostrăzi și căi ferate moderne investitorii străini nu vor veni să deschidă fabrici în țara noastră și să creeze 
locuri de muncă bine plătite. Fără o majorare cât mai rapidă a punctului de pensie și a alocațiilor de stat, bătrânii și copiii vor fi 
cei mai afectați de avalanșa creșterii prețurilor. Fără administrații publice bine finanțate, satele românești nu vor ,,fi scoase din 
noroaie”. Parlamentarii PSD și ALDE trebuie să își recunoască greșelile și să susțină de data aceasta amendamentele PNL, 
astfel încât să dăm țării, măcar în ceasul al doisprezecelea, un buget sănătos, orientat către dezvoltarea economică și susținerea 
puterii de cumpărare a populației. 
 Vă mulţumesc!         Deputat 

Dănuț Bica 
*** 

 
Coaliţia de guvernare sufocă economia românească prin OUG 114 

Dragi colegi,  
 Dacă privim spre economia ţării putem decela că este asemenea unei piramide inverse. Aproximativ trei milioane de 
oamenii angajaţi în mediul privat susţin celelalte categorii sociale ale României, fără a mai vorbi de românii care se află la 
muncă în afara graniţelor ţării. Problema este că mediul de afaceri este grav afectat de măsurile legislative ale coaliţiei de 
guvernare care, aşa cum ne-a obişnuit, guvernează prin OUG-uri.  
 În data de 29 decembrie 2018 s-a publicat OUG nr. 114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. 
 Actul normativ instituie o serie de măsuri atât cu caracter economic, cât și fiscal. Printre altele, se instituie o taxă pe 
activele din sistemul bancar şi se modifică contribuțiile bănești datorate de titularii de licențe în domeniul energiei electrice și 
termice. 
 Multe dintre modificările aduse de OUG 114 necesită clarificări suplimentare în ceea ce privește modalitatea de 
implementare preconizată pentru fiecare dintre acestea, precum și o analiză aprofundată în ceea ce privește măsura în care 
respectivele modificări corespund în mod complet reglementărilor europene în materie și/sau principiilor statuate la nivel 
jurisprudențial de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 
 Contextul economic regional nu permite astfel de măsuri care „sufocă” economia românească. Un guvern trebuie să 
guverneze transparent şi predictibil, să încurajeze investiţiile, autohtone sau străine, într-o economie de piaţă liberă. Guvernul 
României a demonstrat contrariul, a crescut fiscalitatea şi a descurajat mediul privat. 
 În final doresc să subliniez că absenţa reformelor structurale de substanţă în materie economică, politicile economice 
elaborate în mod neprofesionist şi populist generează dezechilibre economice, subminează coeziunea socială, acumulează 
deficite comerciale, erodează investiţiile private, autohtone sau străine, în economie. Altfel spus, nu putem vorbi de dezvoltare 
durabilă atâta timp cât nu există profesionalism şi responsabilitate în rândul celor care guvernează.  
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 

Pachetul minim de servicii publice 10S 
Stimate domnule ministru, 
Una dintre măsurile propuse la capitolul ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE” al Programului de 

guvernare 2018-2020 este ”Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural – 10 S (zece 
servicii)”. 

Între aceste 10 servicii, unul este ”Locuința:  locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru 
specialiști, clădiri cu risc seismic”. 

Guvernul subliniază că va pune accent pe monitorizarea și evaluarea gradului de îndeplinire a țintelor asumate din 10S 
și prezentarea anuală a situației pe fiecare localitate a stadiului de îndeplinire a acestora. 

Ca deputat de Suceava, vă întreb, domnule ministru, ce măsuri au fost luate în 2018, în acest județ, în ceea ce privește  
construcția de locuințe publice pentru tineri, persoane aflate în dificultate (venituri reduse, chiriași evacuați,etc) și locuințe de 
serviciu pentru medici, profesori, personalul din apărare și siguranță publică?  

Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare. 
Cu stimă, 

Deputat 
Angelica Fădor 

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

Unele consecinţe ale aplicării OUG 114/2018 
Stimate domnule ministru, 
Într-o analiză asupra impactului OUG 114/2018, recent diseminată, Banca Naţională a României anticipa  ca prime 

consecinţe ale aplicării acestui act normativ creşterea ratei inflaţiei și, implicit, a ratele dobânzilor pe piaţă, în contexul 
posibilei reapariţii a unor presiuni inflaţioniste și/sau a unor eventuale atacuri speculative asupra leului. 

Documentul citat reclamă şi nivelul ridicat al taxei pe activele financiare, aşa cum este aceasta definită prin OUG 
114/2018, în raport cu cel practicat de alte ţări, baza ei de aplicare fiind mult extinsă prin includerea expunerilor faţă de 
administraţiile publice centrale și locale, numerarul instituţiilor de credit, expunerile interbancare, dar şi a conturile curente la 
banca centrală.  

Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi cum veţi stimula apetenţa instituţiilor bancare din 
România pentru achiziţionarea titlurilor de stat, în condiţiile în care acestea reprezintă, în prezent, aproximativ 20% din active, 
iar neexceptarea lor de la plata taxei este de aşteptat să genereze un efect de vânzare accelerată de către nerezidenţi? 

De asemenea, vă rog să menţionaţi, în contextul creşterii iminente a costurilor  creditelor ipotecare, cum veţi menţine 
interesului băncilor pentru derularea programului Prima Casă?  

Nu în ultimul rând, vă rog să precizaţi ce mijloace de compensare bugetară aveţi în vedere pentru stimularea 
investiţiilor autorităţilor locale, în condiţiile în care costurile de finanţare a creditele acestora vor creşte prin neexceptarea de la 
plata taxei pe active. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!                  Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Adresată domnului Marius Pîrvu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 

Activarea procedurilor naționale de respectare a legislației 
 

Stimate domnule preşedinte, 
Conform unei informări recente a Comisiei Europene, în urma verificării a peste 500 de site-uri de comerț electronic 

care ofereau o gamă largă de bunuri, servicii și conținut digital, s-a constatat că mai mult de 60% dintre acestea au prezentat 
nereguli la respectarea normelor UE în materie de protecție a consumatorilor, în special în ceea ce privește modul în care sunt 
prezentate prețurile și ofertele speciale. 

Deşi legislația UE privind protecția consumatorilor le impune comercianților să prezinte prețuri care să includă toate 
costurile obligatorii sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans, să informeze consumatorul în mod clar despre 
existența lor, s-a constatat, la mai mult de o treime din site-urile investigate, că ofertele speciale nu erau autentice sau că 
modalitatea de calcul al prețului redus nu era clară. 

Având în vedere aceste neconformităţi, vă rog, Domnule preşedinte, să precizaţi dacă aţi activat procedurile naționale 
de asigurare a respectării legislației în cazul platformelor de vânzări online şi să menţionaţi măsurile pe care le-aţi dispus 
pentru respectarea dreptului oricărui consumator de a primi din partea unui comerciant informații esențiale clare, corecte și 
ușor de înțeles despre un bun sau un serviciu înainte de a efectua o astfel de achiziție, precum caracteristicile produsului, prețul 
cu toate taxele incluse, costurile de livrare și existența unui drept de retractare sau de anulare. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale 
  

Când va funcționa platforma culturală on-line? 
Stimate domnule ministru, 
La o întrebare adresată ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în data de 10.12.2018, privind soarta 

proiectelor de digitalizare a conținutului cultural, solicitam, printre altele, detalii cu privire la disfuncționalitățile unui proiect 
ambițios de digitalizare la nivel național, DacoRomanica.ro. Între timp, site-ul a fost transformat în digibuc.ro (Biblioteca 
Digitală a Bucureştilor), unde, suntem anunțați, chiar pe prima pagină că, „Din cauza unor probleme tehnice temporare, în 
perioada următoare pot să apară disfuncţionalităţi în accesarea documentelor“. 

Din răspunsul Ministerului Comunicațiilor printre altele rezulta că Ministerul Culturii a depus un nou proiect, „E-
cultura: Biblioteca Digitala a României“, pe 27.12.2017, iar contractul a fost semnat pe 13.07.2018, cu o valoare totală de 
11,45 mii. euro. Acest proiect propune iar o nouă platformă, culturalia.ro, unde, momentan, putem găsi doar mesajul că aici va 
fi găsit "catalogul partajat național și indexul Bibliotecii Digitale a României (Culturalia)“. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Care au fost motivele reale pentru care proiectul DacoRomanica.ro nu a fost funcțional? 
 În ce condiții proiectul a fost transformat, ulterior, în digibuc.ro? 
 Cât au costat până acum proiectele DacoRomanica.ro și digibuc.ro și de ce nu s-a asigurat continuitatea lor înainte de a 

iniția noi proiecte și platforme? 
 Când va fi îndeplinit ambițiosul obiectiv al proiectului E-cultura de eficientizare a serviciilor publice oferite de către 

Ministerul Culturii și Identității Naționale, în scopul creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg. 
 De când vor putea cercetătorii români, dar și publicul larg, să acceseze platforme culturale funcționale? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Transparență privind veniturile și cheltuielile ARACIS 
Stimată doamnă ministru, 
Printr-o întrebare adresată Ministerului Educației, înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 6214A/2018, având ca 

obiect „Explicaţii privind tarifele percepute de ARACIS“, solicitam prezentarea modalității de determinare a tarifelor 
percepute de Agenția Română de Asigurare a Calității (ARACIS), sumele încasate de ARACIS în ultimii cinci ani și destinația 
acestor fonduri. Prin răspunsul nr. 11160/03.12.2018 se prezintă doar câteva aspecte privind baza legală de funcționare a 
ARACIS ca instituţie publică autonomă, finanţată integral din venituri proprii, evitând prezentarea unor cifre concrete. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți, în mod clar și transparent, la următoarele întrebări: 
 Ce sume a încasat ARACIS, în ultimii cinci ani, defalcate pe cele patru categorii de venituri: contracte de prestări de 

servicii pentru evaluarea calităţii, tarife de autorizare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior pe programe de 
studiu, tarife de evaluare externă a calităţii și fonduri externe nerambursabile? 

 Care a fost valoarea sumelor cheltuite de ARACIS, în ultimii cinci ani, defalcate pe categorii de cheltuieli (cheltuielile 
legate de procesul de evaluare ocazionate de vizita echipelor de experţi la instituţiile de învăţământ superior, 
cheltuielile cu comisiile de experţi permanenţi, cheltuielile cu funcţionarea ARACIS, atât pentru Consiliul ARACIS 
cât și pentru aparatul tehnic). 
Vă mulțumesc!         Deputat  
Solicit răspuns scris.       Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Orea 

*** 
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 

  
Reabilitarea și modernizarea DN 14 B, Blaj – Copșa Mică 

Domnule ministru, 
 Înainte de toate, vă rog să îmi permiteți să vă urez un mandat încununat de succes în fruntea Ministerului 
Transporturilor, cu realizări în special în domeniul investițiilor în infrastructura rutieră de transporturi. După cum bine știți, 
încă din primul dumneavoastră mandat de ministru, rețeaua națională de drumuri naționale nu a beneficiat în ultimii doi ani de 
lucrări de întreținere și reparații, astfel că astăzi, cea mai mare parte a drumurilor naționale reprezintă adevărate pericole pentru 
conducătorii auto (covoarea asfaltice distruse aproape în totalitate, semnalizări și marcaje inexistente, traversări la nivel cu 
calea ferată deosebit de periculoase, acostamente periculoase). 
 Încă din primul dumneavoastră mandat v-am interpelat în chestiunea reabilitării și modernizării DN 14 B, Blaj – 
Copșa Mică, un drum național care ar trebui să nu mai poarte această denumire, din cauza stării avansate de degradare. Am 
primit asigurări, pentru 3 ani la rând, că pentru Ministerul Transporturilor și pentru Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere reabilitarea acestui drum este o prioritate. Din păcate, realitatea din teren ne arată că nu s-au mai realizat 
nici măcar lucrări de plombare a gropilor extrem de adânci, iar reabilitarea este încă foarte un deziderat foarte îndepărtat. În 
condițiile în care la sfârșitul lunii mai Blajul va fi vizitat de Sanctitatea Sa Papa Francisc, vă solicit, domnule ministru să 
precizați dacă se vor realiza lucrări de reabilitare la DN 14 B, Blaj – Copșa Mică în anul 2019. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
   

Deschiderea târgurilor sătești și orășenești cu menținerea restricțiilor pentru vânzarea porcilor 
Domnule ministru, 

 Din cauza epidemiei de pestă porcină care a afectat puternic România în anul 2018, toate târgurile sătești și orășenești 
au fost închise, ca modalitate de împiedicare pentru răspândirea bolii. Din păcate, însă, în târgurile din întreaga țară nu se 
valorifică numai porci, ci și alte animale, precum și produse de artizanat realizate de fermieri sau de meșterii populari. Faptul 
că târgurile sunt în continuare închise afectează în mod brutal modul în care oamenii pot să obțină venituri și pot să își 
finanțeze propriile mici afaceri. În condițiile în care târgurile ar putea să fie redeschise, sub condiții restrictive privind vânzarea 
porcilor, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 
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- De ce nu dispuneți redeschiderea imediată a târgurilor din întreaga țară, cu menținerea interdicției comercializării de 
porci în viu și de carne de porc? 

- De ce nu dispuneți direcțiilor deconcentrate ale ministerului să întreprindă verificări în târguri, astfel încât cetățenii să 
poată să-și valorifice produsele fără să determine răspândirea unor boli specifice animalelor? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,                    Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției    
  

Recidiva deținuților liberați condiționat în baza Legii recursului compensatoriu 
Domnule ministru, 

 În baza prevederilor pct. 6 din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, au fost puși 
în libertate peste 14.000 de deținuți.  

Din momentul în care această lege a început să producă efecte, numărul de infracțiuni cu violență a crescut deosebit de 
puternic la nivel național, dar și la nivelul particular al Județului Alba. Recidiviștii produc nu numai pagube materiale 
patrimoniilor private sau vătămări corporale deosebit de grave, dar generează costuri deosebit de mari pentru Poliția română și 
pentru întregul sistem judiciar. În ciuda acestor evenimente deosebit de neplăcute, despre care Ministerul Justiției are 
cunoștință, nu am văzut nicio preocupare a Guvernului de a promova în regim de urgență a unei ordonanțe de guvern care să 
pună capăt acestei situații, deși pentru promovarea intereselor unor persoane care au încălcat legea și se află în diferite faze 
procesuale, Guvernul nu a făcut nicio economie de efort. Față de situația expusă, care generează o puternică teamă în societate, 
vă solicit următoarele precizări: 

- Câți beneficiari ai Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013, cu domiciliul în Județul  
Alba, au fost liberați condiționat? 

- Câți dintre beneficiarii Legii nr.169/2017 au săvârșit infracțiuni la nivelul Județului Alba? 
- Care este rata totală/națională de recidivă a beneficiarilor Legii nr.169/2017? 
- Vă solicit să precizați dacă intenționați să promovați, de urgență, o ordonanță de guvern care să pună capăt liberărilor  

condiționate care au scos pe stradă mii de infractori deosebit de periculoși. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,     Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății,  
    domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor 

 

Poluarea apelor furnizate către populație ca apă potabilă 
Doamnă ministru, domnule ministru, 

 Încă din anul 2013, Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj constata că în nu mai puțin de 26 de localități apa 
furnizată populației la robinet, prin sistemele de alimentare, nu este potabilă și nu poate fi folosită în gospodării. Doi ani mai 
târziu, analizele DSP Dolj demonstrau că apa furnizată populației înregistra depășiri ale concentrațiilor de clor, amoniu, azotați 
și nitriți/nitrați sau era infestată microbiologic în următoarele localități: Amărăștii de Jos (nitrați, microbiologic), Argetoaia 
(amoniu, clor liber rezidual), Bistreț (amoniu, clor liber rezidual), Bucovăț – Sărbătoarea (amoniu, turbiditate, microbiologic) – 
Palilula (amoniu), Catane (amoniu, clor, azotați), Caraula, Cetate (nitrați), Cioroiași (amoniu, clor, microbiologic), Dioști 
(nitrați, microbiologic), Drănic (amoniu, clor, nitrați), Ghercești (amoniu, clor, microbiologic), Vârvoru de Jos (nitrați, 
microbiologic), Leu (nitrați), Moțăței (nitrați), Pielești (amoniu, clor), Podari (amoniu), Rast (amoniu, clor), Sadova (nitrați), 
Secu (microbiologic), Teasc (amoniu), Teslui (amoniu, clor), Țuglui (amoniu). 
 Deși au trecut aproape 6 ani de la prima constatare că populația este expusă la riscuri uriașe de sănătate, calitatea apei 
nu s-a schimbat ci, dimpotrivă, cele mai multe stații nu au toate autorizările necesare de funcționare și evaluările periodice și 
continuă să distribuie apă ce poate pune în pericol viața copiilor sub 7 ani și a persoanelor în risc de îmbolnăvire. Cauzele 
principale ale acestei situații țin atât de competența Ministerului Sănătății, în ceea ce privește monitorizarea permanentă a 
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calității apei pompate în rețele, cât și de Ministerul Apelor și Pădurilor, în privința poluării apelor freatice și a apelor 
curgătoare care reprezintă sursele principale de alimentare. Față de această situație solicit următoarele explicații: 

- Ce măsuri specifice a lua Ministerul Sănătății pentru a elimina cauzele care conduc la  
poluarea periculoasă a apelor poluate cu clor, amoniu, azotați și nitriți/nitrați și care sunt periculoase microbiologic? 

- Care este motivul pentru care structura de sănătate publică județeană, direct subordonată  
Ministerului Sănătății permite furnizarea, în continuare, a apei nepotabile pentru populație? 

- Vă solicit să îmi precizați dacă structurile județene subordonate Ministerului Apelor și  
Pădurilor v-au informat asupra cauzelor principale ale poluării apelor curgătoare și freatice care reprezintă sursa de alimentare 
pentru stațiile de epurare care furnizează apă populației? 

- Ce măsuri specifice a luat Ministerul Apelor și Pădurilor pentru a elimina poluarea apelor  
curgătoare și freatice din Județul Dolj? 

Solicit formularea răspunsului în scris.      Deputat 
Vă mulțumesc,                 Nicolae Giugea 

*** 
 

Adresată  domnului Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  
 

Completarea Programului Național de Dezvoltare Locală 
cu obiectivul extinderii rețelelor de gaze naturale pentru gospodării 

Domnule ministru, 
 În urmă cu mai bine de un an, domnul Viceprim-ministru Paul Stănescu mi-a dat personal asigurări că la nivelul 
Guvernul României s-a constituit un grup de lucru care ar fi trebuit să conducă la elaborarea cadrului normativ pentru 
demararea unui program național pentru extinderea rețelelor de gaze naturale pentru consumatorii casnici (gospodării 
individuale). Deși timpul a trecut în defavoarea omenilor care își încălzesc cu greu locuințele, nici astăzi nu avem vreun 
răspuns ferm de la Guvern.  
 În același timp, ca urmare a propunerilor formulate de către deputații PNL, pentru extinderea rețelelor de alimentare cu 
gaz natural pentru populație am reușit să găsim o sursă importantă de finanțare, prin intermediul veniturilor rezultate din 
exploatarea zăcămintelor subsolului. Așadar, bani există, mai rămâne doar voința politică. Mai mult decât atât, tot 
parlamentarii PNL au propus și posibilitatea ca Programul Național de Dezvoltare Locală să fie extins cu noi obiective de 
construire, în care să fie inclusă și extinderea rețelelor de gaze naturale pentru populație. Având în vedere toate aceste 
oportunități pe care PNL a reușit să le realizeze pentru a conecta populația, în special din mediul rural, la cea mai așteptată 
utilitate, vă solicit, domnule ministru, următoarele clarificări: 

- Vă solicit să precizați dacă la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a fundamentat un  
Program național pentru extinderea rețelelor de gaze pentru populație și dacă răspunsul este afirmativ, care este termenul de 
implementare și sursele de finanțare ale acestuia. 

- Vă solicit să precizați dacă veți susține propunerea parlamentarilor PNL cu privire la extinderea obiectivelor  
Programului Național de Dezvoltare Locală pentru alimentarea gospodăriilor cu gaze naturale? 

- Vă solicit să precizați dacă în bugetul Ministerului voltării Regionale și Administrației Publice există resurse  
financiare disponibile care ar putea fi utilizate pentru realizarea unei magistrale de gaz și realizarea investițiilor de distribuție a 
gazului metan în 50 localități din județul Suceava, care ar putea deservi 80.000 gospodării?   

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,          Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Bursele de locuri de muncă organizate de ANOFM în străinătate 
Stimate domnule ministru, 
ANOFM organizează periodic burse ale locurilor de muncă în străinătate, în scopul de a readuce în țară românii plecați 

la muncă în străinătate. 
Vă rog să-mi comunicați câte astfel de evenimente au fost organizate în anul 2018, în ce locații și în ce perioade, ce 

posturi au fost oferite la fiecare dintre aceste burse și ce rezultate s-au obținut pentru fiecare eveniment organizat, în parte. Vă 
rog să precizați, în mod distinct, pentru fiecare eveniment, numărul românilor care și-au găsit un loc de muncă și au revenit 
efectiv în țară. 

Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Măsurile luate în scandalul falselor diplome de asistente medicale 
Stimată doamnă ministru, 
România a fost, în ultimele luni, în lumina mai multor dezvăluiri jurnalistice, la nivel european, privind cetățeni 

români care practicau meseria de asistent medical fără să posede diplome valabile sau fiind în posesia unor diplome valabile, 
dar obținute fără a urma efectiv cursurile școlilor emitente ale acestor documente. 

- Vă rog să-mi comunicați ce măsuri a luat Ministerul Educației în aceste cazuri și care au fost rezultatele acestor  
măsuri. 

Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Majorarea veniturilor pensionarilor cu vechime în grupa I și grupa a II-a de muncă 
 

Stimate domnule ministru, 
Una dintre promisiunile electorale ale PSD, cuprinsă în Programul de Guvernare și îndelung așteptată de cetățeni, este 

măsura indexării cu 50 de procente a pensiilor celor care au lucrat în grupa I de muncă și cu 25% a pensiilor celor care au 
lucrat în grupa a II-a de muncă. Deși această promisiune a fost multă vreme vehiculată public, până acum nicio măsură nu a 
fost luată concret. Această categorie de pensionari este oricum supusă la numeroase încercări, reconstituirea anilor lucrați în 
condiții grele de muncă fiind un adevărat calvar pentru cei mai mulți dintre cetățenii aflați în această situație. 

Având în vedere aceste aspecte, precum și faptul că în județul Alba numeroși cetățeni au lucrat în condiții grele de 
muncă, fiind vizați de aceste prevederi, vă rog să-mi comunicați care este data la care va intra în vigoare majorarea de 50 % 
pentru pensionarii care au lucrat în grupa I de muncă, respectiv de 25% pentru cei care au lucrat în grupa a II-a de muncă. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc. 

 Cu aleasă considerație,        Deputat  
Sorin Ioan Bumb  

*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Petiția doamnei Monica Barleanu 
referitoare la funcționarea și finanțarea cabinetelor de medicină de familie 

 

Stimată doamnă ministru, 
Situația cabinetelor de medicină de familie face obiectul a numeroase dezbateri, nemulțumirile medicilor și 

asistentelor de medicină de familie fiind justificate de birocrația impusă acestui sistem și de finanțarea necorespunzătoare. 
Medicina de familie reprezintă, în orice societate dezvoltată, un element deosebit de important al sistemului medical, fiind 
primul punct de contact al pacienților cu medicul și un important vector de educație sanitară. 

Vă transmit spre analiză, petiția doamnei Monica Barleanu, asistent de medicină de familie din Pitești, rugându-vă să-
mi comunicați care sunt măsurile pe care le veți lua pentru a rezolva problemele semnalate în cuprinsul acestei petiții. 

Anexez prezentei petiția transmisă de doamna Monica Barleanu. Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc. 

 Cu aleasă considerație,        Deputat  
Sorin Ioan Bumb 

*** 
Adresată domnului George Ciamba, ministrul delegat pentru Afaceri Europene 
 

Asumarea obiectivului de aderare la zona Euro  
în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 

 
Stimate domnule ministru, 
Aderarea României la UE a presupus și asumarea, prin Tratatul de Aderare, a obiectivului de adoptare a monedei 

Euro, în momentul de față aflându-ne în cursul unei derogări temporare de la adoptarea monedei unice. Recent, Guvernul 
României a comunicat faptul că orizontul de timp 2024-2026 reprezintă un obiectiv realist pentru adoptarea monedei unice de 
către țara noastră. 

Având în vedere că unul dintre obiectivele principale ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene este 
negocierea privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2017, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile pe care România le va 
propune în cursul acestei negocieri, astfel încât să își susțină obiectivul de aderare la zona Euro. 

Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație, 

Deputat  
Sorin Ioan Bumb  

*** 
Adresată domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale 

 

Participarea Armatei române la menţinerea procesului de pace afgan 
 

Stimate domnule ministru, 
 Asistăm astăzi la un proces al transformărilor complexe privind mediul internațional de securitate caracterizat ca fiind 
dinamic și impredictibil, în care actorii politici statali trebuie să acționeze concertat pentru stabilitate și bunăstarea la nivel 
mondial. Modelarea securității noastre este concordantă cu aspirațiile noastre ca națiune. Statutul de țară cu triplă frontieră, 
națională, a NATO și a UE, alături de valorile și principiile noastre comune, oferă României deopotrivă beneficii și 
responsabilități în materie de securitate și apărare. 
 Ne regăsim într-un context care reclamă reacții ferme și rapide de adaptare la noile circumstanțe de securitate, acțiuni 
proactive sau reactive privind capacitatea de descurajare în creștere și asumarea solidarității euro – atlantice. România și-a 
câștigat statutul de partener de încredere al NATO, în special prin acţiunile Armatei, iar acest deziderat trebuie să rămână un 
reper constant al poporului român.  
 Miniştrii apărării din țările membre ale NATO au avut în data de 14.02. a.c., în cea de-a doua zi a Reuniunii miniştrilor 
apărării din statele membre ale Alianței, un schimb de opinii cu privire la evoluţiile misiunilor din Afganistan, Kosovo și Irak, 
în cadrul sesiunii dedicate operaţiilor şi misiunilor NATO. 
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 Menţinerea procesului de pace afgan este importantă pentru România,  deopotrivă ca ţară şi ca membru al NATO. Ţara 
noastră, un factor permanent în construirea şi menţinerea procesului de pace în Afganistan, participă cu trupe la misiunea 
„Resolute Support” în 2019, totalizând peste 800 de militari prezenți în teatru, o contribuție substanțială care conferă țării 
noastre un loc proeminent în rândul contributorilor. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Prin ce s-a concretizat prezenţa Armatei române la menţinerea procesului de pace din Afganistan până în prezent? 
2. Câţi militari români au fost rotiţi în misiunile din Afganistan şi câţi şi-au pierdut viaţa? 
3. Care sunt responsabilităţile care revin Armatei române în menţinerea procesului de pace în Afganistan?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale 
 

Identificarea soluțiilor pragmatice pentru integrarea industriei naționale de apărare  
în derularea programelor majore de înzestrare ale Armatei române 

Stimate domnule ministru, 
Problema industriei naționale de apărare este una complicată care suscită numeroase probleme. În data de 26 februarie 

a.c. ați avut o întâlnire de lucru la sediul MapN cu ministrul Economiei, domnul Niculae Bădălău, unde tema principală a 
discuțiilor a reprezentat-o identificarea soluțiilor pragmatice pentru integrarea industriei naționale de apărare în derularea 
programelor majore de înzestrare ale Armatei române.  

În marja întâlnirii ați prezentat o sinteză a programelor majore de înzestrare aflate în derulare sau în fazele finale de 
planificare, iar ministrul Economiei a trecut în revistă principalele proiecte ale Ministerului Economiei pe segmentul 
investițiilor în industria de apărare și a solicitat din partea MApN sprijin în definirea unor criterii cât mai precise referitoare la 
nevoile de înzestrare, astfel încât industria națională de apărare să poată dezvolta produse competitive, adaptate cerințelor 
tehnologice și operaționale reale ale Armatei române. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care au fost rezultatele concrete ale acestei întâlniri? 
2. Care sunt posibilitățile industriei de apărare românești în domeniul producției și mentenanței programelor de  

înzestrare a Armatei române?  
3. Luați în calcul transferul industriei de apărare de la Ministerul Economiei la MApN? Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,                          

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Clarificări cu privire la spitalele regionale 
Stimată doamnă ministru, 
Proiectul asumat de Guvernul României, că până în 2020 va fi deja începută construcția spitalelor regionale, pare 

departe de a fi transformat în realitate. Recent, ministrul Fondurilor Europene menționa că în 2020 speră că va fi dat ordinul 
care să prevadă construirea spitalelor regionale. 

Mai mult chiar, ministerul pe care îl conduceți a anunțat că are de gând să închidă mai multe secții ale spitalelor, 
inclusiv din județul Neamț, pentru că se va construi spitalul regional de la Iași, deci pacienții nu vor avea de suferit. Însă, 
spitalele se închid în viitorul apropiat, iar spitalul regional de la Iași pare un proiect departe de a fi finalizat. 

Pe de altă parte, comisarul european Corina Crețu i-a trimis premierului Viorica Dăncilă o scrisoare prin care îi cere să 
comunice Bruxelles-ului care este poziția oficială a Guvernului în privința celor trei spitale regionale de la Iași, Cluj și 
Craiova. 

Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări: 
1) Care este mai exact situația spitalului regional de la Iași? 
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2) Ce s-a realizat până acum la spitalul regional de la Iași? S-a finalizat studiul de fezabilitate? Care este suma care va fi  
investită? Cu ce fonduri? Câte fonduri europene vor fi investite?  

3) Care este contribuţia financiară a Guvernului României? 
4) De ce nu a transmis Guvernul, până la această oră, către CE o poziție oficială cu privire la spitalele regionale? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Incidente petrecute la meciul de handbal masculin Steaua - Dinamo 
 

Stimată doamnă ministru, 
În urma incidentelor petrecute la meciul de handbal masculin din semifinalele Cupei României, dintre Steaua 

București și Dinamo București, desfășurat la Focșani, 450 de suporteri au fost duși la sediul Poliției și al Jandarmeriei din 
Focșani, informează un comunicat al Jandarmeriei. 

Potrivit organizatorilor, in urma incidentelor au fost distruse mai multe scaune din tribunele salii de sport din Focșani.. 
Ordinea a fost asigurata de forțe ale Inspectoratelor de Jandarmi Vrancea și Bacău, precum și ale Inspectoratului 

Județean de Poliție Vrancea și Poliției Locale Focșani. Ca urmare, doamna ministru, vă transmit următoarea întrebare: 
1. Ce sancțiuni s-au luat împotriva organizatorului și/sau a societății private de securitate? 
2. Există posibilitatea ca societățile private de securitate să rămână fără autorizație de funcționare după un asemenea 

eveniment? 
3. Câte dosare penale au fost deschise în urma acestor evenimente? 

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

Sorin Dan Moldovan 
*** 

Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 

Energia mai scumpă pentru firme 
Stimate domnule ministru, 
De la 1 martie, tarifele de distribuție vor crește, în medie, cu circa 2,5% pentru consumatorii non-casnici, au anunțat 

reprezentanții ANRE. Aceste costuri reprezintă aproximativ o treime din factura de energie. 
Scumpirile pe care le vor suporta firmele vor fi resimțite până la urmă de către români, spun economiștii. Asta pentru 

că facturile mai mari la energie înseamnă produse mai scumpe la raft, astfel încât fiecare român va avea de suferit. 
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

 1. Care este poziția Ministerului Energiei în această situație având in vedere această scumpire? 
 2.Ce analize și strategii aveți pentru următoarea perioadă, atât pentru consumatorii casnici, cât si pentru cei non-
casnici? 

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

Sorin Dan Moldovan 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Medicii care doresc să se întoarcă în țară să profeseze sunt împiedicați de birocrație 
Stimată doamnă ministru, 
În ultimul raport de țară, Comisia Europeană atrage atenția asupra faptului că sistemul de sănătate este unul ineficient, 

iar lipsa doctorilor afectează calitatea actului medical. Chiar și în urma creșterilor salariale care au avut loc în ultima perioadă, 
exodul medicilor continuă. La fiecare 4 ore un medic român alege să plece din România. 
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România este o pepinieră de medici pentru întreaga lume. Oficial în perioada 2010-2016 peste 16.000 de cadre 
medicale au cerut eliberarea certificatelor profesionale de la Colegiul Medicilor din România.  

În ciuda acestui fapt sunt și medici care doresc să se reîntoarcă în țară ca să profeseze doar că aceștia sunt împiedicați 
de mai mulți factori printre care nerecunoașterea diplomelor de către statul român sau de punerea sub semnul întrebării a 
dorinței acestora de a se întoarce în țară, lucrul acesta fiind unul foarte grav.   

Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este strategia ministerului de a readuce în țară medicii români? 
2. Care este strategia ministerului de a diminua exodul medicilor? 

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

Sorin Dan Moldovan 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

România are doar 2 chirurgi cardiovasculari pediatri 
Stimată doamnă ministru, 
În România se nasc, anual, cel puțin o mie de copii cu malformații la inimă. Acești copii pot avea o viață normală, însă 

numai dacă sunt operați la timp, iar acest lucru se întâmplă doar în jumătate dintre cazuri. 
În România, există șase secții pentru astfel de operații, însă numai pe hârtie. În realitate, unele dintre ele stau încuiate, 

altele își deschid ușile sălilor de operație numai de câteva ori pe an, atunci când vin medicii străini să opereze benevol. Altele, 
deloc. 

În România sunt doar 2 medici care pot face astfel de operații complexe. În ultimii 6 ani, numărul pacienților operați în 
România a scăzut de la un an la altul. Dacă în 2012 erau puțin peste 1.900 de operații în țară, în urmă cu un an erau puțin peste 
1.400. În 2015, erau operați în țară 1645 de pacienți și erau trimiși în străinătate 212. În 2016 erau operați în România 1.657 de 
pacienți și plecau 201, iar în 2017 erau operați în România 1.553 de pacienți și au plecat în străinătate 252.  

Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care sunt cauzele care au dus la această situație dramatică în  care ne aflăm? 
2. Care sunt soluțiile pentru a rezolva această problemă? 

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

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Reabilitarea DN75 
Stimate domnule ministru, 
Locuitorii județului Cluj care circulă des pe unul dintre drumurile naționale de pe raza județului, respectiv DN75 

Turda – Lunca, se plâng de starea proastă a drumului. 
Drumul Național 75 este foarte important fiindcă deservește turiștilor care vor să viziteze Munții Apuseni, o zonă 

turistică foarte căutată. 
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

 1. Există un proiect pentru modernizarea și reabilitarea DN75? Dacă da, care sunt termenele de execuție? 
 2. Sunt bani prevăzuți în bugetul Ministerului pentru reabilitarea DN75? 

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

Sorin Dan Moldovan 
*** 
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 Interpelare 

 
Adresată: domnului Nicolae Hurduc, ministrul Cercetării și Inovării 
De către: Sorin Ioan Bumb, deputat  
Obiectul interpelării:  Efectele implementării HG 751/2017 
 

Stimate domnule ministru, 
Plecarea din România a personalului de specialitate din domeniul cercetării și inovării reprezintă una dintre 

problemele cu un impact major asupra dezvoltării pe termen mediu și lung a țării noastre. 
Printre măsurile de combatere a acestui fenomen se numără și creșterea plafonului de salarizare până la maximum 50 

de euro/oră pentru personalul angajat în cercetare, dezvoltare și inovare, măsură introdusă prin HG 751/2017. Chiar în raportul 
de activitate al Ministerului condus de dumneavoastră această măsură este prezentată ca fiind una ce are ca efecte scăderea 
fenomenului “brain drain” și atragerea cercetătorilor români din străinătate în sistemul de CDI din România. 

Pornind de la aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați câte persoane au beneficiat de pe urma implementării acestei 
măsuri, de la intrarea ei în vigoare și până în prezent, care sunt posturile ocupate de aceste persoane, precum și câți cercetători 
români din străinătate și câți cercetători străini s-au angajat în sistemul CDI din România, cu timp de lucru integral, de la 
intrarea în vigoare a acestei prevederi legale și până în prezent. 

Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație, 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 

 
 Declarații politice 

 
„Pădurea este darul cel mai de preţios pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor” 

 

Între 15 martie şi 15 aprilie, România sărbătoreşte, împreună cu alte ţări civilizate ale lumii, LUNA PĂDURII. Este 
vorba despre un ciclul anual, dedicat în mod special protecţiei pădurii. Acest eveniment devenit tradiţional a debutat în anul 
1872 în Statele Unite, când a fost organizată  activitatea de sădire a arborilor, urmare firească a despăduririlor iraţionale. În 
România, prima acţiune de acest gen a fost ”Sărbătoarea sădirii arborelui”, în anul 1902, iniţiată de către Spiru Haret.  

Luna Pădurii este unul din cele mai importante evenimente silvice şi reprezintă o măsură de sensibilizare a publicului 
şi autorităţilor cu privire la importanţa pădurilor, a rolului lor esenţial în menţinerea echilibrului ecologic. Pliniu cel Bătrân 
spunea că „Pădurea este cel mai de preţ dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor”.  

În România, majoritatea ecosistemelor naturale sunt specifice pădurilor şi prezintă o mare diversitate faunistică şi 
floristică. Ţara noastră mai deţine, încă, două treimi din suprafaţa de păduri virgine a ecoregiunii carpatice. Pădurile virgine 
constituie, după Ecosistemul Deltei Dunării, al doilea sit natural UNESCO, însumând aproape 24.000 de hectare, situate în 8 
zone geografice diferite.  

Efectele despăduririlor sunt multiple şi periculoase pentru însăşi viaţa oamenilor. “Dacă pădurea virgină dispare, se 
pierde o evoluție naturală de mii de ani – nu numai o lecție vie păstrată în adevărate laboratoare ale naturii, dar și o parte a 
identității noastre culturale”. România are mare nevoie acum de asemenea acţiuni dedicate ocrotirii pădurii şi plantării de 
arbori, întrucât tăierile ilegale au luat o amploare inadmisibilă. Hectare întregi de pădure au dispărut peste noapte, din cauza 
nesăbuinţei oamenilor şi a lacunelor grave din legislaţia de profil. Pentru stoparea masacrării fondului forestier, explicațiile 
oficiale sunt mereu aceleași: nu se vrea, sau “nu se dorește”. Mai concret, responsabilitatea este impersonală, nu există un 
vinovat, cu excepția acarului Păun. Se arată mereu cu degetul acuzator spre sistem, ca și când un sistem, oricare ar fi el, n-ar fi 
malformat din pricina acelor persoane ce se autoproclamă indispensabile şi care o duc bine, ocupând arogant jilțuri pufoase, de 
mult prea mulți ani, asigurând perpetuarea birocrației din instituții.   

Eu sunt convins, ca şi majoritatea concetăţenilor, de necesitatea organizării unor acţiuni de reîmpădurire şi am 
participat de mai multe ori, cu membrii ALDE, alături de conducerea Direcţiei Silvice Olt, la acţiuni de împădurire a unor zone 
din judeţ, inclusiv din împrejurimile municipiului Slatina. Ultima acţiune de acest fel am întreprins-o în toamna anului trecut şi 
o vom continua în această primăvară. Dar amploarea unor astfel de acţiuni trebuie să se extindă, sensibilizând întreaga 
populaţie a ţării pentru participare, sub o formă sau alta, inclusiv prin educarea copiilor.  

Avem un fond forestier şi cinegetic de invidiat. Din păcate, însă, pe multe trasee turistice minunate, frumuseţea şi 
puritatea peisajului montan  este alterată de trecerea turiştilor autohtoni, care se comportă în mod samavolnic, lăsând în urmă 
tone de gunoaie, ce ulterior ajung să maculeze şi să colmateze cursurile de apă. Zi şi noapte, copacii se taie ilegal, sau la limita 
legii. În numeroase zone montane, fauna şi flora Carpaţilor sunt tulburate din rostul lor şi ameninţate cu extincţia. Evoluţia 
acestei situaţii trebuie stopată cu fermitate acum, nu cândva. Trebuie să luăm atitudine noi, românii, nu altcineva, pentru că 
pădurile sunt ale noastre.  

În speranţa că, prin astfel de acţiuni se va ajunge la rezultatele scontate, îi felicit azi pe toţi cei care se implică voluntar 
în astfel de acţiuni, fie individual, fie în mod organizat.  

Deputat 
Niţă Mihai 

*** 
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Analiză și sprijin pentru recâștigarea pieței interne de către producătorii interni 
 

Stimați colegi,  
Integrarea în Uniunea Europeană reprezintă, fără îndoială, un proces cu beneficii pentru România, asumat de întreaga 

clasă politică și cu sprijin covârșitor din partea românilor.   
Această integrare a venit, însă, cu oportunități și provocări cărora companiile românești au fost nevoite să învețe să le 

facă față într-un timp foarte scurt. Deschiderea piețelor a însemnat atât oportunități de export, cât și provocări pentru a ține 
piept concurenței suplimentare pe plan intern.  

Companii cu zecii de mii de angajați în total, având o piață de desfacere atât pe plan intern, cât și în piețele tradiționale 
de dinainte de 1989, au fost puse în situația să asiste cum produsele fabricate în România au fost înlocuite cu produse din 
import, iar asta nu întotdeauna și nu neapărat pe criterii care țin de calitate și preț. Există numeroase luări de poziție publice ale 
acestor companii pe subiect. Una dintre cele mai dramatice situații ar putea fi în industria energetică și în domeniul 
administrării infrastructurii de transport. 

Având în vedere aceste lucruri, i-am transmis doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, printr-o interpelare, să dispună 
o analiză, prin intermediul pârghiilor pe care le are, pentru a ne putea prezenta, într-un timp cât mai scurt, concluziile aferente 
acestei teme.  

Cred că e extrem de important să cunoaștem cu toții cum s-a modificat, după aderarea la Uniunea Europeană, ponderea 
achizițiilor de produse fabricate în România, de la piese și subansamble, la utilaje și echipamente, în structura cheltuielilor 
companiilor la care statul a fost și este acționar, cu deosebire din industria energetică, având în vedere volumul cheltuielilor.  

Esențial este să aflăm și cauzele pentru care produsele fabricate în România au pierdut piața internă. Nu au mai fost 
competitive sau au fost introduse bariere noi, care nu au legătură cu calitatea produselor, spre exemplu, ci, mai degrabă, 
reprezintă semnele unei cartelizări?   

Consider că e necesară o analiză distinctă pentru piața producției de aparatură pentru automatizarea proceselor 
tehnologice industriale, de unde să rezulte cauzele exacte care au dus la pierderea pieței interne de către companiile românești, 
și modul în care, după aderarea la Uniunea Europeană, s-a modificat ponderea produselor din această categorie, produse 
fabricate în România și vândute pe piața internă.  

Toate aceste răspunsuri sunt obligatorii, în condițiile în care câștigarea sau recâștigarea pieței interne de către 
producătorii romȃni reprezintă un obiectiv guvernamental. Un alt motiv, în plus, este acela de a elimina (sau nu!) suspiciunile 
referitoare la introducerea unor bariere artificiale pentru acești producători de pe piața internă, mai ales după realizarea marilor 
privatizări ale companiilor din energie.  

Deputat  
Daniel Olteanu  

*** 
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Fermierii mai așteaptă banii! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Președintele Klaus Iohannis a anunțat într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni pe 6 martie că nu promulgă 

bugetul pe anul în curs și că îl va retrimite Parlamentului pentru corectură. Curtea Constituțională a respins sesizarea de 
neconstituționalitate formulată de șeful Statului pentru Legea bugetului 2019. 

CCR a admis doar obiecția formulată de președintele țării pentru Legea plafoanelor bugetare. După decizia luată de 
judecătorii CCR, șeful Statului avea două variante: să promulge Legea bugetului de stat sau să o retrimită în Parlament. Acesta 
a ales cea de-a doua variantă, acest lucru însemnând o veste proastă pentru fermierii care urmau să-și primească subvențiile 
achitate din bugetul de stat 2019. 

Decizia președintelui se răsfrânge asupra fermierilor care așteaptă să-și primească ajutoarele naționale tranzitorii, 
pentru sectoarele vegetal și zootehnie, ajutoare aferente anului 2018, dar și alte subvenții a căror plată depinde de promulgarea 
Legii bugetului de stat pentru acest an. 

Ministerul Agriculturii a stabilit deja plafoanele alocate pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii, pentru cele două 
sectoare. 

Pentru sectorul zootehnic, ajutoarele naționale tranzitorii se acordă pentru anul de cerere 2018 în limita sumei de 
162.522,600 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
pe anul 2019. 

Sunt aprobate și plafoanele maxime ale ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile de in pentru 
fibră, cânepă pentru fibră, tutun, hamei și sfeclă de zahăr, care se acordă pentru anul de cerere 2018, în limita sumei de 
105.944,000 mii euro, care de asemenea, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pe anul 2019. 

Mă întreb dacă președintele își dă seama de gafa făcută față de fermierii români? 
Și să nu uităm de copiii care își așteptă alocațiile mărite! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
 

 
 

 


