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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea  februarie – iunie 2020 
 (Situaţia cuprinde datele la 28 februarie 2020) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Totalul iniţiativelor legislative 143

9 
din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 136

7 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 72 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 11 
23 

– votate  

 

 

 

d 

 

21  

129              din care: - înaintate la Senat      10 

                            - în procedura de promulgare 10 

                            - promulgate* 0 

                            - respinse definitiv 1 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 141

1 a) pe ordinea de zi 546 

b) la comisii  

 

843 

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 

3 

3) Desesizări 4 

4) Retrase de inițiatori 1 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 24 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 23 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 

   Cele 21 iniţiative legislative votate privesc: 

                         5 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                           din care: 

                                    3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                    2 proiecte de legi 

                     16 propuneri legislative 

                             din care 

    * În anul 2020 au fost promulgate 16 legi, din inţiativele legislative adoptate în anul 2019. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflatepe ordinea de zi  

a Camerei Deputaților 
Ședința din ziua de marți, 25 februarie 2020 

 

 

 

 

                                               

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 575 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          5                              

12 

   - votate 12 

                           - la Senat 7 

                           - la promulgare 5 

  

Retrimise la comisii 3 

 

 

 

 

 

 

R r▪ Cele 12 iniţiative legislative votate privesc: 

                  1 proiect de lege iniţiat de Guvern     

                11 propuneri legislative 

ivesc: 

 

 

 

ivesc: 

donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 

           16  propuneri legislati 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaților  

în săptămâna 24-28 februarie 2020 
 

 

 
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   

 

1.  PL-x 573/2019 - Lege privind Limba Semnelor Române 

2.  PL-x 473/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului  

 

3.  Pl-x 401/2018 - Lege pentru abrogarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 

privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din 

regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare 

 

4.  Pl-x 411/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 

comercializarea produselor alimentare  

 

5.  PL-x 514/2019 - Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din 

administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru 

Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca 

 

  

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

 

1. Pl-x 619/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 

19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la 

Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 

procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul 

de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii  

(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată) 

2. PL-x 4/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2020 

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 

unor acte normative  

(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată) 

3. PL-x 673/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene  

(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată) 
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C. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
( la data de 28 februarie 2020) 

 

I.  În perioada  24–27 februarie  2020  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte. 

 

     Comisiile permanente au depus 34 avize. 

 

Cele 7 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare      3 

 rapoarte de respingere   4 

 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

 

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                   3    

 Ordonanțe ale Guvernului                                     1 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:               3                                              

 

  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 819 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 81 pentru raport suplimentar.  

 

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  2269  de rapoarte, din care: 

 

 

Rapoarte 

În anul 

2017 

În 

anul 

2018 

 

În anul 

2019 

 

În 

anul 

2020 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 461 44 

 rapoarte suplimentare 115 67 68 6 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 23 - 

TOTAL 818 849 552 50 
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                 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  24-27 februarie 2020 

 

 

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.659/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 

Financiară 

-raport comun cu comisia pentru buget 

37 parlam. 25.02.2020 
Raport de respingere 

(43/R din 26.02.2020) 

2. 
PLx.164/2018/

2019 

Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 

leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

-raport comun cu comisia pentru buget și comisia juridică 

70 parlam. 

adoptat de 

Senat 

11.02.2020 
Raport de respingere 

(44/R din 26.02.2020) 

 

II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.245/2018 

 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal 

 

41 parlam. 

respinsă de 

Senat 

25.02.2020 
Raport de respingere 

(40/R din 26.02.2020) 

2. PLx.564/2018 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi 

funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. 

 

Guvern, 

adoptat de 

Senat 

25.02.2020 

Raport de aprobare în 

forma adoptată de 

Senat 

(41/R din 26.02.2020) 
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3. PLx.647/2019 

 

Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

 

1 deputat, 

adoptat de 

Senat 

25.02.2020 
Raport de respingere 

(42/R din 26.02.2020) 

4. Plx.659/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 

Financiară 

-raport comun cu comisia pentru politică economică 

37 parlam. 18.02.2020 
Raport de respingere 

(43/R din 26.02.2020) 

5. 
PLx.164/2018/

2019 

Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 

leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

-raport comun cu comisia pentru buget și comisia juridică 

70 parlam. 

adoptat de 

Senat 

11.09.2019 
Raport de respingere 

(44/R din 26.02.2020) 

6. PLx.490/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind 

organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - 

S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor 

facilităţi fiscale 

 

Guvern, 

adoptat de 

Senat 

25.02.2020 

Raport suplimentar de 

adoptare cu 

amendamente 

(21/RS din 26.02.2020) 

 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 

 

PLx.514/2019 
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului 

şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 

proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca 

– raport comun cu comisia pentru învățământ și comisia juridică 

13 parlam. 

adoptată de 

Senat 

03.12.2019 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(39/R din 25.02.2020) 
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IV. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 

 

 

PLx.514/2019 

Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului 

şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 

proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca 

– raport comun cu comisia pentru agricultură și comisia juridică 

13 parlam. 

adoptată de 

Senat 

27.11.2019 

18.02.2020 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(39/R din 25.02.2020) 

 

V. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 

 

 

PLx.514/2019 

Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului 

şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 

proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca 

– raport comun cu comisia pentru învățământ și comisia agricultură 

13 parlam. 

adoptată de 

Senat 

10.02.2020 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(39/R din 25.02.2020) 

2. 

 

 

 

PLx.164/2018/

2019 

Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 

leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

-raport comun cu comisia pentru buget și comisia juridică 

70 parlam. 

adoptat de 

Senat 

11.09.2019 
Raport de respingere 

(44/R din 26.02.2020) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE ALE CAMEREI 

DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 
 Declarații politice 

 

 

 

Iohannis și PNL aruncă România în criză jucându-se cu nominalizările pentru funcția de premier  

 

 

Stimați colegi,  

Prin decizia arogantă de a-l propune pe Ludovic Orban pentru a doua oară în calitate de premier-desemnat, Klaus Iohannis 

a aruncat România în criză. Iohannis era obligat să țină seama de propunerea care întrunea majoritatea, mai ales că PSD a 

dat jos Guvernul Orban cu 261 de voturi, cel mai mare număr de voturi de la toate moțiunile de cenzură votate de 

Parlament.  

PSD a tratat cu seriozitate criza creată de PNL și de Klaus Iohannis și a făcut o propunere rezonabilă de premier, din afara 

PSD, care se bucura de majoritate parlamentară. Iohannis a respins această propunere, adâncind și mai mult criza politică, 

iar CCR a arătat cât de abuziv a fost comporamentul celui care se numește șeful statului. În cadrul votului pe care l-a 

acordat Curtea Constituțională nu a existat nici măcar un singur vot împotrivă, deci nici măcar membrii desemnați de 

Iohannis și PNL nu au considerat că desemnarea lui Orban ar fi avut temeiuri pentru a fi declarată constituțională. 

Decizia CCR îl obligă pe președintele Iohannis să-și reevalueze de urgență atitudinea față de Parlament și față de națiune. 

Acum este treaba Președintelui să rezolve această criză politică pe care a generat-o: este obligat de Curtea Constituțională 

să vină cu o altă propunere de premier care să reușească să coaguleze o majoritate. Dar Președintele nu pare să fi înțeles 

mesajul CCR, și sub umbrela urii față de PSD, spune că va aștepta motivarea deciziei. Practic, trage de timp... 

În fața riscului iminent ca România să se confrunte cu una dintre cele mai grave epidemii din timpurile noastre, este nevoie 

de un guvern pe deplin funcțional care să fie capabil să colaboreze cu Parlamentul și cu celelalte instituții ale statului. 

 

Noi, cei de la PSD, știam că PNL este incapabil să guverneze, este nepăsător față de lege și față de normele democratice. 

Știam că sunt doritori de putere și nepăsători față de consecințe. Întrebarea care se pune acum este: cine va plăti pentru 

mascarada numirii Guvernului Orban 2? Cine va plăti pentru cursul extraordinar de mare leu-euro? Cine va plăti pentru că 

România nu se poate pregăti cum trebuie ca să se lupte cu Coronavirus?  

PNL trebuie să plătească, iar ziua plății va fi în ziua votului! 

 

 

Deputat 

Aida-Cristina Căruceru 
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*** 

 

Preşedintele Iohannis, un preşedinte “neconstituţional” 

 

  După prima decizie de constatare a unui conflict juridic instituţional între Guvernul României şi Parlamentul 

României, premierul de conjunctură, Ludovic Orban, declara: “Aşa Curte, aşa decizie”, într-un dispreţ total faţă de 

instituţia care are ca scop apărarea drepturilor conferite de Legea Fundamentală. 

 Atunci, judecătorii Curţii criticau procedurile iniţiate abuziv de Executiv care aveau ca scop scoaterea Parlamentului 

din procesul legislativ, amintind amatorilor de conjunctură din PNL ca Parlamentul României este singura şi unica 

autoritate legiuitoare a ţării. 

 De data aceasta Curtea a precizat, în mod răspicat preşedintelui Iohannis că procedura desemnării unui Premier trebuie 

să fie orientată spre a produce efecte, cu alte cuvinte nominalizarea unui premier trebuie să fie aptă de a coagula în jurul 

său o majoritate parlamentară.  

 Curtea a constatat, de altfel, faptul că desemnarea unui premier deja demis care nu are nici măcar susţinerea propriului 

partid este o glumiţă proastă, pe de o parte, dar  şi că încalca garanţiile statutui de drept prevăzute în Constituţia Românie, 

deturnând procedura desemnării Premierului de la scopul vizat de legiuitor.  

 Dragi colegi, Constituţionalistul român a prevăzut, în momentul edificării legii fundamentale, o serie de proceduri care 

să aibă un scop final bine conturat şi care să servească scoaterii ţării dintr-o eventuală criză economică, deci care să 

servească unui interes general superior nu unui interes personal. 

 Pentru prima dată, planul preşedintelui de a forţa, printr-un abuz de drept, declanşarea alegerilor anticipate, a intrat în 

criză, însuşi despotul de la Palatul Cotroceni recunoscând că şansele declanşării alegerilor anticipate au scăzut sub 50 %. 

Ceea ce va face în viitor preşedintele Iohannis este lesne de înţeles, va fi, de fapt, obligat de CCR să respecte Constituţia 

României însă întrebarea  zilei este ce va face cel mai mare pierzător politic din acest moment, domnul Ludovic Orban ?? 

 Premier nu mai poate fi, de ratat a ratat cu brio obiectivul politic asumat de PNL, acela al declanşării anticipatelor, a 

ratat şi tema politică a desfăşurării alegerilor locale în doua tururi de scrutin şi atunci, ne întrebăm, într-un mod cât se 

poate de just: ce mai caută Ludovic Orban la Palatul Victoria ?  Va fi oare retras domnia sa pe un loc călduţ, de 

ambasador, în vreo ţară exotică ?? 

 Ne întrebăm pentru că un personaj de acest gen, care a fost doar folosit de liderul suprem pentru jocul său politic, fără 

personalitate şi fără viziune politică a eşuat pe o insulă a penibilului.  

 Nu doresc să inventez şi să aplic etichete politice colegilor din alte formaţiuni politice dar vreau prin acestă declaraţie 

politică sa subliniez faptul ca acest personaj a sfârşit prin a fi părăsit şi de Iohannis şi de proprii colegi de partid. Crunt 

destin dar unul corect pentru un personaj complet lipsit de substanţă şi viziune care a aterizat pe o pistă greşită a politicii şi 

a crezut că poate conduce o ţara, o pălărie mult prea largă pentru cât de mic a devenit domnia sa. 

 

Deputat 

Petru-Bogdan Cojocaru 

 

*** 

 

 

Iresponsabilitatea PNL, plătită de români cu sănătatea și chiar viața 

 

Dragi colegi, 

Etapa politică configurată de vremelnicul guvern liberal și pe care România o parcurge și care îi va prefigura și viitorul nu 

stă sub auspicii bune. Cu un Cabinet Orban, catalogat de către majoritatea parlamentară cu adevărat nociv pentru români și 

trimis acasă prin moțiunea de cenzură, iar acum de către Curtea Constituțională, țara noastră, mai ales în contextul 

internațional, deloc prielnic, provocat de amenințarea coronavirusului, ar trebui guvernată impecabil! În schimb, românilor 

li se aplică de către liberali și șeful statului un joc de alba-neagra cu propria sănătate și viață.  

Deși Curtea Constituțională a explicat clar că nominalizarea lui Ludovic Orban și a aceluiași cabinet nu este 

constituțională, președintele Klaus Iohannis a ieșit, imediat, public cu o nouă serie de reacții de tip nihilist, repetând că va 

ignora, în continuare, majoritatea parlamentară PSD, deci dorința românilor exprimată în decembrie 2016.  
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În schimb, șeful statului nu se grăbește deloc, după cum ne-a obișnuit și în mandatul său precedent, să vină cu soluții 

viabile pentru țară. În plină criză mondială provocată de coronavirus, Iohannis ne spune doar că, subliniez, ”va veni cu 

soluții IMEDIAT” și că nu a luat nicio decizie până acum! Așadar, sănătatea românilor este grav pusă în pericol pentru că 

știm cu toții că ”imediatul” anunțat de la tribuna Palatului Cotroceni poate dura și săptămâni. Mai mult, o astfel de 

declarație reconfirmă faptul că PNL vrea puterea, dar factura iresponsabilității sale va fi plătită de români cu propria 

sănătatea și chiar viață! 

Trebuie să fim realiști, dragi colegi și dragi români, și să conștientizăm că nu avem timp la dispoziție pentru jocurile 

politicianiste ieftine și pentru interesele obscure ale unor grupuri liberale!  

Un guvern interimar nu poate rezolva situații de criză. Iar în acest caz vorbim de o situație de criză mondială majoră, fără 

precedent în istoria recentă a omenirii! Iar noi trebuie să pregătim România pentru această criză mondială. Trebuie să nu 

rămânem indiferenți la faptul că bursele din întreaga lume au început să cadă, că alte state au decis să-și închidă granițele 

sau că unele companii aviatice și-au suspendat zborurile către țările care au devenit adevărate focare ale noii gripe, state 

printre care se numără și Italia, în care există o mare comunitate românească.  

Chiar dacă liberalii și președintele Iohannis se feresc să spună adevărul până la capăt, din cauza gravității situației 

mondiale, vor apărea unele probleme de ordin social și economic inclusiv în România. 

Ceea ce este la fel de grav ca și propagarea virusului Covid-19 este pentru țara noastră faptul că avem un guvern demis, 

care nu a probat în scurtul său mandat decât că nu a știut să ia decizii pentru toți românii, ci doar pentru camarila sa de 

partid și care nici nu va ști ce să facă în fața pandemiei mondiale și nici nu va avea ce măsuri viabile să aplice! Deși sună 

paradoxal și frizează ridicolul, principala preocupare devoalată de la Cotroceni a fost calcularea șanselor declanșării 

alegerilor anticipate! 

Și acum vă întreb, dragi colegi liberali, dacă e mai important un calcul politic ce se dovedește inutil privind declanșarea 

anticipatelor decât stabilitatea politică și economică a României și asigurarea condițiilor de sănătate pentru toți românii, 

consfințite de mai multe articole din Constituție?!  

Probabil că fiecare dintre dumneavoastră va răspunde conform propriei conștiințe, dar și în fața societății pe care vă doriți 

să o privați de drepturile sale fundamentale și nici să o puneți la adăpost de efectele dezastruoase ale coronavirusului.   

 

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

 

 

Reformele eșuate ale PNL 

 

 

Stimate colege, stimați colegi,  

PNL a eșuat lamentabil. Niciuna dintre așa-zisele sale reforme, mult clamate de președintele Iohannis nu a reușit. O arată 

faptele concrete. Scenariul alegerilor anticipate ca unică soluție pentru ca PNL să-și aplice „mărețele” reforme care să 

aducă lapte și miere în România este o manipulare sinistră, menită să ascundă demagogic și în interes electoral realitatea 

eșecului liberal. 

În ceea ce privește sistemul sanitar, Guvernul PNL a vrut să privatizeze sănătatea. A eșuat. Chiar beneficiarii, clinicile 

private, au anunțat oficial că nu vor să asigure fără bani, adică fără coplată servicii conexe tratamentelor din programele 

naționale de sănătate.  

În domeniul finanțelor publice a fost de asemenea un eșec total! Guvernarea PNL a contractat împrumuturi gigantice fără 

niciun efect benefic pentru economie sau populație. Veniturile statului au scăzut dramatic. Cheltuielile, multe arbitrare și 

inoportune, au explodat. România a ajuns în guvernarea liberală să aibă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea 

Europeană, mult peste limita admisă, de 3% din PIB, fapt care-i vulnerabilizează poziția pe piețele internaționale și-i crește 

costurile. 

La capitolul infrastructură avem zero autostrăzi, zero inițiative coerente și abandonarea proiectelor începute de PSD. Va 

rămâne emblematică pentru calitatea guvernării liberale soluția drumurilor forestiere pentru aglomerația de pe Valea 
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Prahovei. Guvernul Orban a anulat contractele de PPP pentru autostrada Comarnic-Brașov și Târgu Neamț-Iași-Ungheni. 

Autostrada Nordului nu se mai face. Autostrada Unirii nu are finanțare. Drumul expres Craiova-Pitești a primit o sumă 

infimă față de cât ar fi necesar. 

Așa zisa reformă electorală s-a dovedit că nu a fost decât o tentativă de legalizare a turismului electoral. Iar asta cu 

încălcarea gravă a principiilor europene în materie electorală care interzic modificarea sistemului electoral cu mai puțin de 

1 an înainte de alegeri.  

În privința dezvoltării regionale, un eșec programat: minus 30 de miliarde la dezvoltarea locală. În guvernarea liberală s-a 

tăiat 70% din resursele Programului Național de Dezvoltare Locală, program esențial pentru comunitățile locale.  

 

În guvernarea PSD au fost finanțate 16.000 de proiecte în toate localitățile din țară pentru creșterea standardului de viață 

pentru alimentări cu apă, canal, gaze, construcții de dispensare și școli, gaz, asfaltări de drumuri etc. 

La muncă și protecție Socială a fost eșec pe linie. Va rămâne antologic războiul ministrei liberale cu liftiera de la minister, 

ca probă de maximă competență liberală în domeniu. La fel și întârzierea plății pensiilor și vina aruncată stupid pe CEC. 

La acest minister vital pentru milioane de români amatorismul și improvizația au făcut dovada eșecului. Au fost înghețate 

pensia minimă și salariul minim pentru cei cu studii superioare. PNL a diminuat creșterea prevăzută de PSD pentru salariul 

minim general și a anulat sporul de 15% pentru periculozitate în muncă etc. 

Așadar zero în toate domeniile în guvernarea liberală. Cele mai mari eșecuri sunt în sănătate și în infrastructură. Degeaba 

încearcă președintele Iohannis să justifice anticipatele prin nevoia ca liberalii să aibă cum să facă „reforme bune” pentru 

țară. Toate reformele PNL sunt eșuate. 

 

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

 

*** 

 

Siguranța și sănătatea cetățenilor, mai presus de orice 

 

De la începutul anului și până în prezent, la nivel global, s-au înregistrat peste 80 000 de cazuri confirmate de infecție cu 

virusul COVID-19, cunoscut sub denumirea de coronavirus. Dintre acestea, avem aproximativ 2 700 de decese, respectiv 

27 500 de vindecări. Faptul că numărul celor vindecați este într-o creștere semnificativă, informația că virusul nu este 

rezistent la căldură și veștile că astăzi, în China, autoritățile au început testarea clinică a primului medicament anti-viral pe 

nume Favilavir, urmând multe altele, crează speranță că această epidemie poate lua sfârșit în curând.  

În regiunile din Nordul Italiei în care coronavirusul s-a răspândit masiv, trăiesc în prezent peste 300 000 de români. Deși 

autoritățile italiene au elaborat un plan pentru izolarea virusului, autoritățile românești trebuie și ele să ia măsurile necesare 

pentru evitarea răspândirii acestei epidemii și în România. În același timp, gândurile noastre, ale cetățenilor îngrijorați, 

trebuie îndreptate către prevenție și responsabilitate. Trebuie să ne informăm din surse de comunicare oficiale și trebuie să 

urmărim pașii recomandați pentru prevenirea îmbolnăvirii.  

Siguranța și sănătatea cetățenilor români trebuie să fie singurul obiectiv al liberalilor, care încă se află, în această perioadă 

de interimat, la guvernare. Speranța mea este că aceștia își for asuma rolul foarte important pe care îl au în combaterea 

epidemiei, vor da dovadă de responsabilitate și își vor lăsa jocurile politice pentru altă dată. 

 

 

Deputat 

Natalia Intotero 

 

*** 
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Curtea Constituțională a României (CCR) a tranșat luni, 24 februarie, situația politică în care ne-a aruncat PNL, în frunte 

cu președintele țării, care, în loc să își îndeplinească atribuțiile de mediator, a ales să fie un susținător zelos, fără limită, al 

partidului care l-a propulsat.  

Așadar, CCR a hotărât, prin votul celor nouă judecători (șapte pentru și două abțineri), că există un conflict de 

constituționalitate în legătură cu desemnarea lui Orban, pentru a doua oară, în funcția de prim ministru. Conform 

articolului 103 din Constituție, legea fundamentală a țării noastre, “Preşedintele României desemnează un candidat pentru 

funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o 

asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.” Însă, președintele Iohannis nu a ținut cont de consultările cu 

partidele parlamentare și a impus un premier care nu este susținut de o majoritate, încălcând astfel prevederile Constituției 

și principiile de bază ale democrației.  

Acum, Klaus Iohannis este obligat de decizia CCR să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier al României, să 

renunțe la a mai merge în contrasens cu legea fundamentală și să rezolve criza politică pe care a generat-o. Îi amintim lui 

Klaus Iohannis că PSD a făcut o propunere serioasă pentru funcția de premier, una din afara partidului, însă susținută de o 

majoritate parlamentară. Însă, președintele nu a făcut decât să adâncească criza politică și a preferat să-l nominalizeze din 

nou pe Ludovic Orban, cel care a fost demis printr-o moțiune de cenzură care a întrunit cel mai mare număr de voturi din 

istoria României!  

Noi, social-democrații, îi cerem în mod imperativ președintelui să respecte Constituția țării, să respecte, cu literă de lege, 

decizia CCR și să pună capăt crizei politice renunțând la acest joc de ping-pong cu premierul “de serviciu” Ludovic Orban, 

în contextul în care România este pe cale să înfrunte o situație cu serioase consecințe pentru sănătatea cetățenilor, țara 

noastră fiind sub zona de risc a unei epidemii de coronavirus. Avem nevoie, urgent, de un Guvern care să poată gestiona 

situația, un Guvern care să fie apt să colaboreze cu Parlamentul! 

 

 

Deputat 

Cornel Itu 

 

*** 

 

PSD solicită imperativ președintelui Iohannis să respecte decizia CCR 

 

CCR s-a pronunțat luni, 24 februarie, cu privire la situația desemnării de către președintele Klaus Iohannis, în urma unei 

moțiuni împotriva Cabinetului Orban, a aceluiași premier Ludovic Orban pentru funcția de prim-ministru.  

Astfel, CCR a decis că există un conflict de constituționalitate în legătură cu desemnarea lui Ludovic Orban pentru funcția 

de premier, iar președintele României trebuie să facă o nouă desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru, în 

acord cu art. 103 alin 1 din Constituție. 

PSD solicită imperativ președintelui Iohannis să respecte decizia CCR, să revoce candidatura lui Ludovic Orban și să 

declanșeze în cel mai scurt timp consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții care să pună capăt 

acestei crize politice pe care România nu și-o permite.  

Ca de fiecare dată, noi am tratat cu seriozitate criza creată, de această dată de PNL și de Klaus Iohannis, și am făcut o 

propunere rezonabilă de premier, din afara PSD, care însă avea o majoritate parlamentară.  

Președintele Iohannis a respins această propunere rezonabilă, adâncind și mai mult incertitudinea politică și nu a acționat 

în sensul rezolvării crizei guvernamentale. Dimpotrivă a preferat să nu respecte Constituția și să țină România captivă în 

nesiguranță.  

În urma deciziei CCR, ne exprimăm convingerea că președinteșe a înțeles că nu mai este timp de mize politice, ba mai 

mult este imperios necesar ca țara să fie guvernată.  

În fața riscului iminent ca România să se confrunte cu una dintre cele mai grave epidemii din timpurile noastre, este nevoie 

de un Guvern pe deplin funcțional care să fie capabil să colaboreze cu Parlamentul și cu celelalte instituții ale statului. 

 

Deputat 

Laurențiu Nistor 
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*** 

 

 Întrebări 

 

Adresată domnului/ doamnei ministru al Finanțelor Publice   

 

Indicatori macroeconomici România 

 

Stimate/ Stimată domnule/ doamnă ministru, 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 200 și urm. din Regulamentul Camerei 

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

1. Care este Produsul intern brut (PIB) actual al României? 

2. Care este numărul locurilor de muncă actual, cu excepția sectorului agricol (PNA)? 

3. Care este rata  actuală a șomajului? 

4. Care este rata actuală a dobânzii federale americane? 

5. Care este indicele de încredere al consumatorilor în România? 

6. Care sunt indicii actuali ai prețurilor de consum (IPC)? 

7.  Care este indicele actual al producției industriale? 

8. Care este rata actuală  de utilizare a capacităților de producție disponibile? 

9. Care este valoarea totală actuală a vânzărilor cu amănuntul? 

10. Care este valoarea actuală a comenzilor pentru bunurile de folosință îndelungată? 

11. Care este numărul actual al cererile aprobate pentru indemnizația de șomaj? 

 

 

Deputat 

Ioan Dîrzu 

 

*** 

 

Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătății 

             

Medicamente pentru persoanele cu diabet 

 

Stimate domnule ministru, 

În prezent, mai multe farmacii din țară reclamă faptul că nu se găsesc pe piață medicamente pentru persoanele bolnave de 

diabet. Înțelegem că această criză este una provocată de coordonare între Ministerul Sănătății și furnizorii de medicamente. 

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 stadiul actual al situație furnizării de medicamente pentru persoanele bolnave de diabet? 

2. Există o problemă cu furnizarea medicamentelor către farmacii? Dacă da, când va fi rezolvată? 

3. Care este cauza crizei de medicamente pentru pacienții bolnavi de diabet? 

4. Dacă a fost pusă în pericol viața și sănătatea pacienților bolnavi de diabet din cauza lipsei de aprovizionări? 

 

 

Deputat 

Ioan Dîrzu 

 

*** 
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Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 

    

Examenul de rezidențiat 2020 

 

Stimate domnule ministru, 

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

rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MEC a finalizat metodologia pentru examenul de rezidențiat în 2020? 

2. Câte posturi de medici rezidenți sunt scoase la concurs în anul 2020, respectiv câte posturi/ specializare și în ce unități 

spitalicești? 

3. Dacă Guvernul urmărește majorarea salariilor medicilor rezidenți în anul 2020? 

 

 

Deputat 

Ioan Dîrzu 

 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 

 

 
 

 Declarații politice  

 

 

Alegerile anticipate - unica opțiune pentru România! 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

România are nevoie de o guvernare stabilă bazată pe o susținere solidă în Parlament, iar acest lucru nu este posibil fără 

organizarea alegerilor parlamentare anticipate!  

Consider că prin tergiversarea votului pentru învestirea Guvernului, PSD nu face altceva decât să prelungească această 

criză politică în care a afundat România! Din păcate, nici măcar în al doisprezecelea ceas, PSD nu se dezice de apucăturile 

sale din timpul de tristă amintire când la conducerea partidului se afla Liviu Dragnea și pentru care a ajuns să fie atât de 

blamat de către români.  

PNL și-a asumat responabilitatea guvernării într-un moment foarte dificil și a avut capacitatea de a lua măsuri urgente 

pentru a stopa declinul unei economiei care a fost adusă pe marginea prăpastiei în timpul guvernărilor PSD! Cu toate 

acestea am spus încă de la momentul învestirii Guvernului Orban că soluția cea mai bună o reprezintă declanșarea cât mai 

urgentă a alegerilor anticipate, acesta fiind singurul mod prin care vom putea genera o guvernare stabilă și responsabilă de 

care România are atât de mare nevoie.  

Iată că suntem în fața unor provocări uriașe, economice, dar mai ales de sănătate publică, România fiind amenințată cu 

apariția noului coronavirus. Specialiștii spun că este doar o chestiune de timp până când vor apărea primele cazuri și în țara 

noastră, având în vedere că în Italia, unde există o importantă comunitate de români, putem vorbi de o creștere 

exponențială a cazurilor de îmbolnăviri.  

Așadar, este extrem de important ca acum să dăm dovadă de responsabilitate și să lăsăm jocurile politice pentru a putea lua 

măsurile urgente care se impun și a putea proteja cetățenii României! În acest context, apreciez că organizarea alegerilor 

parlamentare cât mai devreme posibil este o problemă de interes național. 

Până acum fuga de electorat era caracteristică partidelor aflate la putere, iată că PSD mai aduce o premieră în politica 

românească și fuge de electorat chiar din calitatea de partid de opoziție, iar acest lucru nu vă face cinste domnilor din PSD! 

 Nu vă mai ascundeți de români și lăsați-i pe ei să decidă ce este mai bine pentru țară. Jocurile pe care le faceți doar pentru 

a vă mai ține de scaunele puterii iluzorii pe care o dețineți sunt nerealiste și nu au nimic în comun cu agenda propriilor 

cetățeni. Deschideți ochii și ascultați vocea poporului, pentru că el este singurul care știe pe ce drum trebuie să mergem! 

 

Deputat 

Florin Roman 

 

*** 

 

Să „mulțumim” PSD pentru maximul istoric la care a ajuns Euro! 

 

România este subiectul unui nou record negativ: rata de schimb a Euro a ajuns la un maxim istoric, aruncând o povară 

necuvenită în spinarea românilor. Măsurile aiuritoare ale guvernului PSD și în special ale lui Eugen Teodorovici – 

specialist mai mult în discoteci decât în finanțe – au aruncat România în criza economică actuală, dinamitând câștigurile 
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salariale ale românilor, care își văd zilnic veniturile afectate de creșterea prețurilor. Anii de dezmăț financiar din 

guvernarea PSD, care nu a făcut altceva decât să ia credite cu nemiluita, se răsfrâng acum asupra populației.  

În ultimii trei ani, asemeni bețivului satului care ia pe caiet de la birtul local, Viorica Dăncilă și Eugen Teodorovici n-au 

făcut nimic altceva decât să se împrumute. Au dus datoria externă a României la peste 100 de miliarde de euro și la un 

deficit de cont curent de circa 40%. Doar în primele 9 luni ale anului trecut PSD s-a împrumutat cu peste 8 miliarde de 

euro ducând datoria pe termen scurt la aproape 32%. Toate acestea reprezintă credite cu dobânzi foarte mari, luate pe 

perioade scurte, fără vreo consultare sau informare publică, fără acordul Parlamentului sau al românilor pe spatele cărora 

s-au plătit rate. Măcar dacă acești bani ar fi fost investiți în infrastructură... Măcar dacă ei ar fi fost investiți astfel încât să 

producă alți bani... Măcar de s-ar fi construit școli, spitale sau drumuri cu ei... Dar nu! PSD a considerat normal să se 

împrumute doar ca să dea ajutoare sociale. Nu a scăpat nici administrația locală de acest dezastru, numeroase primării fiind 

blocate pentru că Bucureștiul a decis să le transfere obligația de a plăti asistenții personali, fără a le transfera însă și 

resursele financiare necesare. În plus, celebra Ordonanță 114, pe care PNL a abrogat-o în Guvern, dar pe care PSD a pus-o 

apoi la loc în Senat, a aruncat în aer întreg sistemul de investiții publice. Decizia de a crește din pix salariile din construcții 

a dus la majorarea tuturor contractelor de lucrări și a antrenat o blocare a investițiilor deja licitate și aflate în execuție. 

Ani la rând toate avertismentele PNL au fost ignorate. Toate dovezile PNL, care a arătat în ce dezastru economic este 

afundată țara, au fost luate în derâdere de o gașcă de politruci ce aveau ca unică grijă doar să facă frumos în fața liderului 

cu mustață. Toate avertismentele Uniunii Europene au fost ignorate, PSD ascunzându-se în dosul unui discurs naționalist 

deșănțat.  

Am ajuns însă în punctul în care datoriile trebuie returnate, iar creditorii fac coadă la ușă, așteptându-și banii. De la 

preluarea mandatului, PNL nu a făcut decât să plătească facturi, evitând să mai angajeze cheltuieli suplimentare, care să 

crească deficitul bugetar. Dezastrul a fost însă deja făcut de PSD care, nu doar că s-a împrumutat peste tot, dar a mai și 

falsificat situația economică a țării, supraestimând venituri de peste 19 miliarde de lei. O situație deosebit de gravă, care 

are ca efect creșterea peste noapte a deficitului bugetar și depășirea limitei de 3% pe care toate statele europene trebuie să 

o respecte și pe care România și-a asumat-o prin Tratatul de Aderare la UE. Astfel, România nu doar că a ajuns la un 

maxim istoric al cursului de schimb Leu-Euro, dar se află și în poziția de a fi sancționată de UE prin declanșarea 

procedurii de deficit excesiv. Astfel, PSD a reușit să bage România sub monitorizarea UE nu doar cu justiția, prin celebrul 

MCV, dar și cu finanțele, punându-ne în situația de a fi monitorizați strict de către Bruxelles. Mai mult chiar, putem ajunge 

în situația catastrofală în care să fie sistate fondurile europene alocate României. Și asta doar din cauza PSD, care din 2017 

și până în 2019 a ignorat total avertismentele privind politica sa financiar-bugetară dezastruoasă. 

Să nu uităm așadar, dragi români, să „mulțumim” PSD-ului, ori de câte ori plătim rate la bancă sau facturi de servicii 

exprimate în Euro!  

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
 

Deficitul forței de muncă în industria turismului 

 – o problemă ce trebuie rezolvată cu prioritate! 

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Lipsa forței de muncă în turismul din România a fost si rămâne în continuare o problemă stringentă, dar și o preocupare a 

întregii industrii. Fostele guvernări se pare, că nu și-au dat interesul deloc pentru a diminua acestă problemă, deloc de 

neglijat. 

In fiecare an, criza forței de muncă se adâncește. Operatorii economici din industrie se plâng că nu mai găsesc personal 

calificat sau necalificat cu care se lucreze , personalul calificat fiind o resursăși mai greu de găsit. Pentru moment una 

dintre soluții este importul de  forță de muncă din țările non-UE. 

Turismul are un deficit de peste o sută de mii de angajați. O soluție pe termen lung este susținerea învățământului dual ,  

care  să asigure elevilor pregătirea profesională în acest domeniu. Vechea școală românească de turism s-a desfințat, astfel 

se face resimțită lipsa unor școli adecvate de educație în turism și ospitalitate. 
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La fel ca și în alte țări ale Uniunii Europene și noi trebuie să găsim strategii pentru a umple acest gol. Industria turismului 

nu trebuie neglijată, ea fiind una dintre puținele ramuri economice, pe care capitalul autohton o mai poate controla. Lipsa 

de personal periclitează dezvoltarea acesteia, cu atăt mai mult cu cât această industrie funcționează greu în România, după 

guvernarea PSD. 

Imunătățirea serviciilor oferite a favorizat creșterea numărului de turisti străini, astfel favorizând investițiile în această 

induustrie, și prin accesarea bugetului UE.  

Stimați colegi, 

De ani de zile, lipsa oricărei decizii a factorilor politici de a crea soluții durabile în acest sector,  lipsa unei viziuni şi a unei 

strategii de dezvoltare, precum și prețurile ridicate, lipsa infrastructurii de transport,  nu au generat altceva decât stoparea 

evoluţiei acestui sector.  

 România are mult de oferit! 

Absența unei strategii specifice fiecărui tip de turism din România, a cauzat devalorificarea potențialului uriaș pe care țara 

noastră îl deține. 

Actuala Lege a turismului nu aduce soluții, de aceea guvernul PNL va aduce modificările necesare dar și strategii și măsuri 

guvernamentale pentru a rezolva problemele existente . „Importul” de forța de muncă sezonieră nu este o soluție pe 

termen lung.  

 

Deputat 

Florin Stamatian 

 

*** 

 

Diaspora are nevoie de România! România are nevoie de românii plecați în străinătate 

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

România este țara cu cea mai mare rată de emigrare din spațiul comunitar, arată statisticile Comisiei Europene. 

Migrația este un fenomen îngrijorător care trebuie stopat. În  România anului 2020, jumătate dintre tineri susţin că îşi 

doresc să plece din țară, iar România anilor viitori va rămâne depopulată, fără forță de muncă. Mulți români care lucrează 

în afara graniţelor țării așteaptă şi îşi doresc soluții, o reformă radicală a statului și o evoluție a serviciilor sociale. 

Mediul de afaceri din România așteaptă mai multă aplecare și  implicare din partea decidenților, mai multe oportunități 

pentru ca românii să revină acasă iar economia națională să revină la normalitate. 

Nu există o soluție miraculoasă pentru a face ca un sfert de țară plecat să revină acasă. Răul a fost deja făcut, iar rănile 

celor plecați se vor vindeca mai greu sau poate niciodată. 

Numai atunci când economia din ţară va genera încredere pe termen lung, adică bunăstare reală și mai multe oportunități 

pentru reintegrarea pe piața muncii, este posibil ca românii din Diaspora să revină. 

 

Stimaţi colegi,  

Atunci când o guvernare se va face doar în interesul cetățenilor, o guvernare care va aplica soluții competente, care va 

genera un sistem sanitar și educațional performant, va reduce birocrația, va avea o infrastructură viabilă, locuri de muncă 

bine plătite, atunci românii plecaţi la muncă în străinătate vor veni acasa. Sunt obiective care pot fi îndeplinite în timp cu 

rezultate pozitive.  

Programe ca „Diaspora Start-up” trebuie dezvoltate şi continuate. Banii europeni pentru a stimula românii din diaspora să 

dezvolte afaceri în România sunt o soluție care trebuie aplicată în beneficiul lor. 

Românii din diaspora sunt mereu cu gândul la copiii lor, părinți, familie, la rădăcini, la locurile natale care îi determină să 

fie cu gândul mereu „acasă”. 

Să nu uităm că ei au nevoie de România așa cum România are nevoie de ei! 

 

Deputat 

Dr. Viorica Cherecheș 

*** 
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Coaliția toxică strânsă în jurul PSD ne demonstrează că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru 

România!  

  

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 De câteva luni, în jurul PSD s-a reorganizat o majoritate parlamentară toxică, care este îndreptată împotriva intereselor 

generale ale țării și care se preocupă exclusiv de propriile interese: indemnizații și pensii speciale. Toate legile bune pentru 

români sunt respinse de coaliția roșie, parcă în gest de răzbunare față de alegătorii care nu mai vor o țară condusă de PSD. 

Vă dau exemplu numai câteva dintre măsurile bune pentru cetățeni, blocate sau respinse prin votul parlamentarilor PSD. 

Astfel: 

- PNL a propus ca primarii să fie aleși în două tururi, iar PSD a demis Guvernul Orban; 

- PNL a majorat numărul de mandate pentru Diaspora și a permis votul timp de 3 zile, pentru ca oamenii să nu mai fie 

umiliți să stea cu orele la cozi ca să poată vota, dar PSD a respins ordonanța care prevedea aceste măsuri; 

- PNL a plafonat punctul de amendă la 145 de lei, iar PSD vrea să-l ducă la 223 de lei; 

- PNL a înghețat salariile demnitarilor, dar PSD le mai vrea majorate încă o dată, deși ele au crescut cel mai mult, față de 

alte categorii profesionale.  

- PNL a eliminat taxele din Ordonața Lăcomiei, care au umflat facturile oamenilor, iar PSD vrea să le reintroducă pe toate.  

- PNL a eliminat măsurile care distrugeau economiile a 7 milioane de români în Pilonul 2 de pensii, PSD vrea din nou să 

pună mâna pe banii românilor; 

- PNL a eliminat detașarea a mii de argați roșii, pe salarii uriașe, în poziții bine plătite la stat, iar PSD își apără clienții și 

rudele numite în funcții înalte, fără calificare, dar cu carnet de partid; 

- PNL a ieftinit creditarea eliminând taxa pe activele bancare, iar PSD vrea să o reintroducă la loc. 

Urmărind cum toate aceste măsuri bune pentru români sunt șterse cu buretele de majoritatea parlamentară toxică, regrupată 

în jurul PSD, nu cred că mai are cineva vreun dubiu că actualul Parlament trebuie dizolvat pentru că nu mai reprezintă 

interesele cetățenilor români. Organizarea, cât mai repede, a alegerilor parlamentare anticipate reprezintă, fără îndoială, 

cea mai bună soluție pentru România.  

 

Deputat 

Claudiu Răcuci 

 

*** 

 

 Întrebări 

 

Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru,  ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 

Măsuri concrete pentru încurajarea tinerilor de a deveni părinți  

și implicit pentru creșterea natalității 

În ultimii 15 ani, România a pierdut peste 2 milioane de locuitori, fiind una dintre cele mai mari rate de „depopulare” din 

Europa. 

Redresarea stării demografice nu este deloc compatibilă cu menținerea unei migrații externe negative, atâta timp cât 

diferențele considerabile de venit și standard general de viață se vor menține în România. 

Natalitatea continuă să scadă, tot mai puțini copii se nasc în România, iar viitorul nu sună bine. Pentru a rezolva drama 

demografică a țării, care se va accentua în viitorul apropiat, autoritățile trebuie să găsească soluții concrete pentru a 

încuraja familiile tinere. 

In acest sens, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicați care este strategia ministerului pe care îl conduceți, care sunt 

programele derulate pentru a veni în sprijinul cuplurilor . 

Vă mulțumesc și menționez că solicit răspuns  scris. 

Deputat 

Dr. Florin Stamatian 

*** 
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Adresată domnului Victor Costache, ministrul Sănătății 
 

Reducerea numărului de decese prin prevenirea și depistarea bolilor cardiovasculare 

 

România se află în continuare pe primele locuri în Europa în ceea ce privește mortalitatea cauzată de bolile 

cardiovasculare. Lipsa controalelor medicale duce, de cele mai multe ori, la depistarea tardivă a acestor afecțiuni, iar cel 

mai grav este faptul că vârsta la care apare infarctul a scăzut foarte mult. La acești factori se adaugă absența unui program 

național de screening și prevenție primară. 

Bolile cardiovasculare vor continua să reprezinte o problemă de sănătate majoră în anii ce vor urma dacă nu se iau măsuri 

imediate. Prevenția afecțiunilor cardiovasculare are o importanță primordială în viața medicală și socială, iar elaborarea 

unei strategii naționale clare și eficiente, care să vină în sprijinul pacienților, poate să reducă simțitor numărul deceselor. 

Până în 2025 Organizatia Mondială a Sănătății are ca obiectiv reducerea cu 25% a deceselor cauzate de bolile 

cardiovasculare, iar în acest sens,  vă rog domnule ministru, să îmi comunicați care este strategia ministerului pe care îl 

conduceți pentru ca și România să-și fixeze un obiectiv similar, reducerea deceselor cauzate de afecțiunile cardiovasculare. 

Vă mulțumesc și menționez că solicit răspuns  scris. 

 

Deputat 

Dr. Viorica Cherecheș 

 

*** 
                                       

Adresată domnului Ludovic Orban, prim-ministrul României 

 

Funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual 

 

Stimate domnule prim-ministru, 

 

În iunie 2018 a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind înființarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională 

Inițială în Sistem Dual, iar în luna noiembrie 2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestei 

instituții. Ca urmare, Autoritatea a fost plasată în subordinea Guvernului și coordonarea Prim-ministrului. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă această Autoritate este funcțională, unde are sediul și ce 

activități a desfășurat fiecare în parte dintre cele 8 birouri regionale ale Autorității, precum și care sunt activitățile pe care 

aceste birouri regionale urmează să le desfășoare în următorii doi ani. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat 

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
 

 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

 

Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de dobândire a cetățeniei române 

 

Stimate domnule ministru, 

Mai multe detalii surprinzătoare despre activitatea de acordare a cetățeniei române solicitanților străini au fost prezentate 

de presă în ultimii ani. Una dintre aceste situații se referă la cazul celor peste 1.600 de cetățeni moldoveni care aveau 

același domiciliu, respectiv un apartament din blocul D12, de pe strada Oancea nr.1, din cartierul Tătăraşi al municipiului 

Iași. Alte cazuri, cu sute de persoane domiciliate la aceeași adresă, au fost semnalate în localitățile Grajduri, Răducăneni, 
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Moșna, Pașcani sau Hârlău, toate aceste situații fiind generate de intenția respectivelor persoane de a obține cetățenia 

română. Situația este și mai delicată, având în vedere că acest an este unul electoral, iar înregistrarea fictivă a unui număr 

mare de persoane la o anumită adresă duce la necesitatea creării unor noi secții de votare. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă în cazul constatării unui număr foarte mare de solicitanți de 

cetățenie, domiciliați la aceeași adresă, se recurge la verificări suplimentare ale veridicității actelor depuse pentru 

dobândirea cetățeniei române. Totodată, pentru cazul celor 1.600 de persoane domiciliate în același apartament din Iași, vă 

rog să-mi comunicați câți dintre solicitanți au primit cetățenia română. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul justiției 

 

Funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie 

 

Stimate domnule ministru, 

Mass-media românească a prezentat recent concluziile unui raport privind activitatea Autorității Naționale pentru 

Cetățenie din subordinea Ministerului Justiției. Potrivit celor relatate de ziariști, raportul în cauză făcea referire, pe de o 

parte, la un număr foarte mare de cetățeni străini – majoritatea din spațiul ex-sovietic - care au dobândit cetățenie română 

în baza unui sistem paralel de depunere a cererilor, și, pe de altă parte, la modificarea procedurii de depunere a cererilor de 

dobândire a cetățeniei, în sensul eliminării procedurii programării în sistem informatic și a depunerii directe a dosarelor, 

fără programare, direct la sediul ANC. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă la nivelul Ministerului Justiției s-au luat măsuri pentru 

remedierea deficiențelor din activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie, precum și dacă se are în vedere o 

reanalizare a cazurilor pentru care acordarea cetățeniei s-a făcut fără verificarea autenticității actelor depuse de solicitanți. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Funcționarea Agenției pentru Cercetare, Strategie și Sprijin pentru Diaspora 

 

Stimate domnule ministru, 

În anul 2018 a fost decisă, prin modificarea legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, înființarea 

Agenției pentru Cercetare, Strategie și Sprijin pentru Diaspora, fără ca funcționarea și organizarea acestei structuri sau 

atribuțiile sale efective să fie clar definite.  

Vă rog să-mi comunicați care este situația actuală a acestei agenții, dacă a devenit sau nu funcțională, ce atribuții are și ce 

activități desfășoară, câți angajați are și care este bugetul său de venituri și cheltuieli. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
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Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice 

 

Gradul de colectare al TVA 
 

Stimate domnule ministru, 

Vă rog să-mi comunicați care este gradul de colectare al TVA în România, care este situația procentuală a colectării TVA 

pe fiecare județ în parte, precum și la cât se ridică anual cuantumul sumelor datorate și neîncasate? În măsura în care este 

posibil, vă rog să-mi comunicați și o situație comparativă a gradului de colectare a TVA între România și restul țărilor 

membre ale Uniunii Europene.  

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 

 

Adresată domnului Ioan-Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne 

 

Competențele Poliției Locale în sfera circulației pe drumurile publice 
 

Stimate domnule ministru, 

 

Confuzia între competențele și atribuțiile Poliției Locale și cele ale Poliției Naționale este una foarte importantă, generând 

numeroase neînțelegeri și chiar neplăceri în rândul cetățenilor. Unele dintre domeniile de activitate cele mai importante ale 

Poliției privesc supravegherea, îndrumarea și controlului traficului, cercetarea și soluționarea accidentelor de circulație, dar 

şi prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere. 

Vă rog să-mi comunicați dacă structurile Poliției Locale pot îndeplini atribuții de Poliție Rutieră și dacă da, care sunt 

aceste atribuții. Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă structurile Poliției Locale pot emite avizele necesare pentru 

realizarea de lucrări la drumurile publice, avize prevăzute de legislația în vigoare în sarcina Poliției Rutiere, pentru 

drumurile de pe raza autorităților administrației publice în care funcționează.  

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
 

Adresată domnului Ioan-Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne 

 

Suspendarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor 

care nu posedă asigurare RCA sau ITP valabil 
 

Stimate domnule ministru, 

 

Numeroase accidente de circulație, unele dintre ele cu consecințe grave, sunt produse de autovehicule care circulă fără a 

avea ITP valabil sau fără a deține asigurarea obligatorie RCA. Deși Poliția Rutieră face eforturi pentru depistarea acestor 

cazuri, lipsa unei infrastructuri moderne de supraveghere a drumurilor naționale și a autostrăzilor îngreunează foarte mult 

acest demers. Cadrul legal în vigoare asigură însă unele prevederi complementare, care să ușureze munca polițiștilor și să 

permită eliminarea din trafic a acestor autovehicule problemă. Astfel, OUG 189/2005, prevede că Direcţia regim permise 

de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în calitate de autoritate care constituie şi administrează baza de date naţională 

integrată privind vehiculele rutiere înmatriculate, trebuie să efectueze, cel puţin trimestrial, compararea parcului de 
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vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligaţiile referitoare la încheierea asigurării RCA, respectiv la 

efectuarea ITP și la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, să suspende de drept 

certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie, suspendarea fiind comunicată în scris 

deținătorului vehiculului.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați în câte cazuri a fost luată măsura suspendării certificatului de 

înmatriculare, în ultimii trei ani, pe fiecare an în parte și pe categorii de vehicule, respectiv autoturisme, autovehicule 

destinate transportului de persoane cu peste 8 locuri și autocamioane. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
 

Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătății 

 

Cauzele crizei medicamentelor 
 

Stimate domnule ministru, 

Tot mai multe medicamente lipsesc din farmaciile românești, de multe ori bolnavii fiind nevoiți să se aprovizioneze din 

străinătate, deoarece în ultimii 4 ani circa 2.000 de medicamente au fost retrase de pe piața românească, multe din acestea 

neavând echivalent. Nu este vorba doar de medicamente noi, inovatoare, ci și de medicamente uzuale, existente de mulți 

ani pe piață. De exemplu, Siofor, un medicament banal pentru bolnavii de diabet, lipsește de luni de zile din farmacii. De 

la sfârșitul anului trecut, alte 128 de medicamente vor dispărea de pe piață, după ce au primit decizie de respingere în 

cadrul procesului de corecție a prețurilor din anul 2018. 

Vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele acestei crize a medicamentelor de pe piața românească, ce s-a făcut în ultimii 3 

ani pentru evitarea acestei situații și ce măsuri aveți în vedere pentru viitor, astfel încât medicamentele să nu mai fie retrase 

de pe piața românească și pacienții români să poată beneficia de tratamente adecvate. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

 

Eliminarea restricțiilor de circulație de pe lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva 

 

Stimate domnule ministru, 

Deschiderea circulației, cu restricții de viteză și tonaj, pe lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva, între Holdea și Ilia, a 

reprezentat o adevărată sărbătoare pentru șoferii care nu mai sunt nevoiți să-și pună viața în pericol pe vechiul drum 

național, plin de gropi și de accidente. Cu toate acestea, restricțiile de viteză și tonaj existente îngreunează încă mult 

tranzitul pe acest sector de autostradă. 

Vă rog să-mi comunicați ce lucrări sunt necesare pentru a fi eliminate restricțiile de viteză și tonaj impuse în trafic pe lotul 

3 al autostrăzii A1, între Ilia și Holdea, astfel încât traficul să se poată desfășura în condiții normale de autostradă, precum 

și când estimați că vor fi eliminate aceste restricții. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
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*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

 

Situația spațiilor de servicii de pe traseul autostrăzii Sibiu - Nădlac 
 

Stimate domnule ministru, 

 

La mai bine de 5 ani de la darea în folosință a tronsoanelor de autostradă dintre Sibiu și Nădlac, situația necorespunzătoare 

a spațiilor de servicii de pe această autostradă rămâne încă o mare problemă nerezolvată. Deși s-a discutat foarte mult pe 

marginea acestui subiect și au fost făcute zeci de sesizări publice, stațiile de alimentare cu carburanți de pe această 

autostradă funcționează încă în sistem provizoriu, fiind amplasate în niște containere. Astfel, sortimentul de carburanți 

disponibili este limitat, iar spațiile de alimentație publică, aferente oricărei benzinării civilizate, lipsesc cu desăvârșire. În 

plus, starea de provizorat descurajează investițiile operatorilor în construirea de puncte de încărcare pentru mașinile 

electrice. 

Vă rog să-mi comunicați de ce s-a luat decizia amplasării de stații de alimentare cu carburanți provizorii pe tronsoanele de 

autostradă cuprinse între Sibiu și Nădlac, în loc să fie construite benzinării normale, precum și când se va trece la 

realizarea unor astfel de stații în regim normal, care să asigure toate standardele de siguranță și confort. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
 

 

Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice 

 

Solicitare de informații privind frauda fiscală din domeniul produselor accizabile 

 

Stimate domnule ministru, 

 România are cea mai mică pondere a veniturilor bugetare în Produsul Intern Brut, determinată și de nivelul redus al 

unor cote de impunere, dar, mai ales, de frauda uriașă care marchează produsele accizabile și colectarea Taxei pe valoarea 

adăugată. 

 În ciuda măsurilor luate în ultimii ani, în special la nivelul frontierelor externe spațiului comunitar, contrabanda cu 

țigarete, tutun, carburanți continuă să afecteze resursele bugetare ale statului român. În continuare, pe lângă târguri și piețe 

se vând țigarete de contrabandă sau alte produse care prejudiciază cu miliarde de lei anual bugetul public. Mai mult decât 

atât, unele produse de substitut pentru produsele accizabile (noi tipuri de țigarete electronice, produse cu alcool care nu 

sunt vândute ca băuturi spirtoase) contribuie la adâncirea fraudei fiscale. 

 Având în vedere constrângerile bugetare deosebit de puternice cu care se confruntă statul român în anul 2020, vă 

solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- La ce valoare se ridica frauda cu produse accizabile în anul 2019, atunci când domnia voastră ați preluat mandatul? 

Fac precizarea că operatorii economici privați avansau cote de 15-20% din total piață numai pentru țigarete și produse din 

tutun. 

- În ce măsură bugetul public pierde resurse prin modificarea structurii unor produse? De pildă accizarea țigaretelor iqos 

față de țigaretele tradiționale, unele fiind accizate la mia de bucăți, iar celelalte la cantitatea de tutun. 

- Ce măsuri organizatorice intenționați să propuneți la nivelul punctelor de frontieră, împreună cu lucrătorii poliției de 

frontieră, astfel încât contrabanda să fie redusă substanțial?   

 Solicit formularea răspunsului în scris. 

Deputat 

Nicolae Giugea 
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*** 

 

Adresată  domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României   

 

Legalitatea unor achiziții realizate de unele administrații publice locale 

 

Domnule președinte, 

 Deși instanțele de judecată au constatat în nenumărate rânduri legalitate organizării unor companii în subordinea unor 

administrații publice locale, acestea continuă să funcționeze nestigherit, eludând legislația specifică utilizării fondurilor 

publice locale. Astfel, în companiile din subordine, salariile sunt stabilite discreționar, achizițiile nu se realizează prin 

procedurile specifice, iar eficiența acestor cheltuieli nu poate fi verificată. Având în vedere faptul că Curtea de Conturi a 

României are ca atribuție principală verificarea legatății cheltuirii banilor publici, vă solicit, domnule președinte, 

următoarele precizări: 

- Care este poziția Curții de Conturi a României în privința organizării companiilor în subordinea administrațiilor 

publice locale? 

- Care este baza legală pentru stabilirea în cadrul acestor companii, a unor salarii din fonduri publice, disproporționate 

față de salariile funcționarilor publici din administrația locală? 

- Care este poziția Curții de Conturi a României față de atribuirile directe la care recurg aceste companii, atunci când fac 

achiziții în interesul administrației publice locale? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 

 

*** 

 

Adresată  domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

 

Investiții în infrastructura Ministerului Justiției în anul 2020 

 

Domnule ministru, 

 Înainte de toate, cred că ar fi oportun să prezentați situația investițiilor pe care Ministerul Justiției se angajase să le 

realizeze în perioada 2017-2019 și care au rămas doar la stadiul de proiect/promisiune: investiții în sediile degradate ale 

instanțelor, în spațiile conexe de depozitare, dar și, în mod special, în mediul penitenciar. Din cauza lipsei investițiilor din 

mediul penitenciar, România continuă să fie sancționată la CEDO. 

 În altă ordine de idei, cunoscând restricțiile bugetare din acest an, vă solicit, domnule ministru să prezentați situația 

investițiilor programate pentru anul 2020 (investiții în derulare sau investiții noi) la nivel național și pentru cazul particular 

al Județului Alba, finanțate atât din bugetul național, cât și din fonduri europene nerambursabile. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 

 

*** 
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Adresată domnului  Bogdan Lucian Aurescu,  ministrul Afacerilor Externe   

 

Demersuri politico-diplomatice pentru păstrarea învățământului în limba română pentru minoritatea de români 

din Ucraina 

 

Domnule ministru, 

   Nu am niciun dubiu că domnia voastră sunteți una dintre cele mai avizate persoane din România atunci când vorbim 

despre relațiile politico-diplomatice româno-ucrainene, motiv pentru care consider că apărarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale românilor din afara frontierelor, în special din Bucovina de Nord, se va realiza în cele mai bune condiții. 

 Așa cum foarte bine cunoașteți, în ultimii ani, autoritățile publice ucrainene au adoptat mai multe acte normative care 

încalcă în mod vădit drepturile minorităților naționale, în special dreptul de a învăța în limba maternă. Deși statul vecin 

făcuse progrese semnificative în sensul însușirii valorilor europene, recent, ministrul educaţiei Hanna Novosad a declarat 

”şcolile minorităţilor naţionale, care vorbesc într-o limbă a Uniunii Europene, vor trece la predarea în limba ucraineană din 

septembrie 2023”. 

 Având în vedere faptul că în teritoriul Bucovinei de Nord trăiesc în continuare peste 400 de mii de etnici români și 

luând în considerare că eu, în calitate de parlamentar, m-am implicat direct pentru protejarea drepturilor fundamentale ale 

românilor din Ucraina, chiar prin deplasări directe și întâlniri cu oficiali ucraineni, vă solicit, domnule ministru, 

următoarele precizări: 

- Ce demersuri aveți în vedere pe termen scurt, atât în planul relațiilor diplomatice cu statul vecin, cât și la nivelul 

instituțiilor europene, astfel încât copiii români din Bucovina de Nord să poată să învețe în continuare în limba maternă, 

limba română? 

- Având în vedere că această situație nu a apărut peste noapte, vă solicit să prezentați ce demersuri au făcut predecesorii 

dumneavoastră, în calitate de miniștri ai afacerilor externe, în special în ultimii 3 ani, în scopul apărării drepturilor și 

libertăților fundamentale ale copiilor români din Ucraina? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

 

Deputat 

Ioan Balan 

 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate Maghiare din România 

 

 

 

 Întrebări 

 

Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 

 

Soluționarea inechităților salariale din sistemul de învățământ 

 

Mă adresez dumneavoastră în urma unei sesizări venită din partea directorilor mai multor instituții de învățământ 

preuniversitar cu privire la aplicarea neunitară a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. S-a creat o situație bizară în sensul că un profesor care are 

vechime peste 25 de ani la catedră, gradul didactic I și gradație de merit, ajunge să beneficieze de o retribuție superioară 

conducătorului instituției de învățământ, aspect care va conduce la scăderea atractivității pozițiilor de directori pentru 

profesorii cu înaltă performanță și gradație. 

De asemenea, trebuie avut în vedere că directorii instituțiilor de învățământ sunt solicitați în mod intens, depunând un efort 

dublu pentru a îndeplini atât responsabilitățile de manageri școlari, cât si de profesori.  

Dat fiind faptul că funcția de director presupune responsabilități majore, muncă administrativă, există posibilitatea să 

ajungem la situația în care în unele instituții de învățământ să nu avem candidați, având în vedere că managerii nu vor mai fi 

motivați să rămână în funcții, ci vor prefera să revină la catedră, pentru că vor fi mai bine remunerați și nu o să aibă 

răspunderi suplimentare. 

O altă problemă semnalată este salarizarea personalului didactic auxiliar si nedidactic. De exemplu conducătorii de 

microbuze școlare au un salariu de aproximativ 1.900 de lei. Există riscul să se producă o migrație a forței de muncă din 

sectorul public în cel privat, în ceea ce privește personalul nedidactic, având în vedere că în sectorul privat salariile sunt mai 

atractive, aproape duble, pentru șoferi oferta este între 3.000-3.500 de lei. 

În urma aplicării noii Legi a salarizării, s-au înregistrat venituri mai mari, însă acestea trebuie să țină cont de 

responsabilitățile, volumul de muncă și oferta pieței. 

Vă solicit să precizați ce soluții veți propune pentru a remedia situația creată?  

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Szabó Ödön 

 

*** 

 

Adresată domnului George Băeșu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 

 

Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.8491A/26-06-2019 

 

Stimate domnule președinte, 

 În ceea ce privește întrebarea înregistrată cu nr. 8491A/26-06-2019, referitoare la stadiul soluționării dosarului aferent 

cererii de retrocedare nr. 1939/11.02.2003, depusă de către Eparhia Reformată din Ardeal pentru Parohia Reformată Șilea 

Nirajului, având ca obiect restituirea imobilului situat în satul Șilea Nirajului, comuna Măgherani, județul Mureș, înscris 

inițial în cartea funciară nr. 169 a localității Șilea Nirajului, nr. top 192, 193, Autoritatea Națională pentru Restituirea 

Proprietăților a specificat prin adresa nr.53/G.B./08.07.2019 faptul că sunt necesare informații și documente suplimentare 

http://cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57794&idl=1
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cu privire la situația juridică a imobilului solicitat, pentru obținerea cărora s-au adresat Oficiului de Cadastru și Publicitate 

imobiliară Mureș și Primăriei comunei Măgherani. 

 Primarul comunei Măgherani susține că documentele solicitate de către Comisia specială de retrocedare au fost trimise 

către aceasta în luna septembrie 2019 prin Poșta Română. De atunci însă, Primăria comunei Măgherani nu a primit nicio 

adresă privitoare la stadiul în care se află dosarul sus-menționat, după recepționarea și analiza documentelor trimise. 

 Vă rog să-mi comunicați o notă de informare cu privire la cererea sus-menționată, respectiv să-mi comunicați  în ce 

stadiu de soluționare se află și când pot fi așteptate noi rezultate în sensul soluționării acesteia? 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Csép Éva Andrea 

 

*** 

 

Adresată domnului George Băeșu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 

 

Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.8264A/11-02-2019 

 

Stimate domnule președinte, 

 În ceea ce privește întrebarea înregistrată cu nr. 8264/12-06.2019, referitoare la stadiul soluționării dosarului aferent 

cererii de retrocedare nr. 1936/11.02.2003, depusă de către Eparhia Reformată din Ardeal pentru Parohia Reformată Șilea 

Nirajului, având ca obiect restituirea imobilului situat în satul Măgherani, comuna Măgherani, județul Mureș, înscris în 

cartea funciară nr. 1906 a localității Măgherani, nr. top. 364/2, și în cartea funciară nr. 1060 a localității Măgherani, nr. top. 

362, 361/2, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților prin adresa 505/G.B./26.06.2019 a comunicat faptul că 

sunt necesare informații și documente suplimentare cu privire la situația juridică a imobilului solicitat. 

 Primarul comunei Măgherani susține că documentele și informațiile solicitate de către Comisia specială de retrocedare 

au fost trimise către aceasta în luna septembrie 2019 prin Poșta Română. De atunci însă, Primăria comunei Măgherani nu a 

primit nicio adresă privitoare la stadiul în care se află dosarul, după recepționarea și analiza documentelor trimise. 

 Vă rog să-mi comunicați o notă de informare cu privire la dosarul sus-menționat, respectiv să-mi comunicați în ce 

stadiu de soluționare se află cererea și când pot fi așteptate noi rezultate în sensul soluționării acesteia? 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Csép Éva Andrea 

 

*** 

 

 
 

 

http://cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=57794&idl=1



