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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
     
 

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea febr. – iunie 2022).......2 
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  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………………………………12 
- Grupul parlamentar PNL……………………………………………………………………………………........19 
- Grupul parlamentar al UDMR …………………………………………………………………………………..25 
- Grupul parlamentar al USR....................................................................................................................................27 
- Grupul parlamentar al AUR……………………………………………………………………………………...30 
 

 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 
 

(Situaţia cuprinde datele la 4.02.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1486 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 17 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 17 

23 

– votate  
 

21 

             din care: - înaintate la Senat      4 

                            - în procedura de promulgare 16 

                            - promulgate* 0 

                            - respinse definitiv 1 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1462 

a) pe ordinea de zi 432 

b) la comisii  
 

1006 

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 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12 

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

 
 Cele 21 de iniţiative legislative votate privesc: 

                    13 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                10 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  1 proiect de lege 
                      8 propuneri legislative 
                             din careern:n carelegi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 23 de legi, din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 
 
 

Şedinţa din ziua de miercuri, 2 februarie 2022 
 

   
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 57  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          17     

21        

   - votate 21 
 

                            - la Senat   4 
 

                            - lanpromulgare 16 
 

                            - respinse definitiv   1 
 

   - retrimise la comisii 2 
 

 
 
 

Cele 21 de iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn     

 13 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                     10 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                         2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                         1 proiect de lege 
Nnnn      8 propuneri legislative   
         
 

 
 
 

 
 

Ives   
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ives r  C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 1 - 4 februarie 2022 

 
(ședința din 2 februarie 2022, condusă de domnul Vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu) 

 

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

1. PL-x 435/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
 

2. PL-x 335/2021 - Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la 
Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care 
România este parte  
 

3. PL-x 581/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind 
politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional  
 

4. PL-x 347/2020/2021 - Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind 
modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri 
de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării 
de urgenţă 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.646 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1197 din 9 decembrie 2020  
                          

5. Pl-x 496/2017 - Lege pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap  
                

6. PL-x 332/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare  
 

7. PL-x 208/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri 
fiscale  
 

8. PL-x 57/2020 - Lege pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe  
                        

9. PL-x 348/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea 
Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale                 
 

10. PL-x 351/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19              
            

11. PL-x 440/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate    
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2022  
Săptămâna 1 – 4 februarie 2022  

 

 

5 
 

12. PL-x 331/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea 
unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin 
Ministerul Sănătății   
 

13. PL-x 108/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare                 
               

14. PL-x 351/2020/2021 - Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri 
fiscale  
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.647 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1014 din 2 noiembrie 2020  
 

15. PL-x 420/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de 
sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite                             
 

16. PL-x 30/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea 
termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a 
persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului  
 

  

 

II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit 

spre dezbatere Senatului: 

 
1. Pl-x 344/20.09.2021 - Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în 
conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților 
 

2. PL-x 574/07.12.2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative  
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu 
prevederile art.115 alin.(5) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților 
 

3. Pl-x 381/27.09.2021 - Propunere legislativă privind modificarea art.131 și 132 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciar  

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în 
conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților 
 

4. Pl–x 382/27.09.2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.61 din Legea nr.47/1992 privind organizarea 
și funcționarea Curții Constituționale  
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în 
conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților 
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III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera 

Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1. PL-x 519/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil   

  

 
 
 

 
IV. Hotărâri ale Camerei Deputaților 

1.   PH CD  2/2022 - Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților 
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
 

( la data de  3 februarie 2022 ) 
 
 

I.  În perioada  1 – 3 februarie 2022  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte, din care 3 rapoarte 

suplimentare. 
Comisiile permanente au depus  16  avize. 
Cele  7  rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare                               2 
♦ rapoarte de respingere                            5 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe ale Guvernului                       1  
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative: 6                       

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent 1019 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  122 pentru raport 

suplimentar. 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 
 

Comisiile parlamentare au întocmit  730 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 6 

♦ rapoarte suplimentare 
73 3 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 0 

TOTAL 721 9 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 1 -  3 februarie  2022 

I. Comisia pentru buget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiat
or 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx 

464/2016 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii – raport 
comun cu Comisia pentru sănătate 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în scopul 
corelărilor dispoziţiilor legale apărute în aplicarea 
prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
necesitatea adoptării unor modificări şi completări ale 
Titlului XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist şi 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti 
din România, precum şi armonizarea prevederilor Legii 
95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii cu o serie 
de acte normative apărute ulterior, care vizează 
actualizarea unor noţiuni, reglementarea restricţionării 
distribuţiei de medicamente în afara teritoriului României 

39 
parlam. 

 

 
14.12.21 
2.02.22 

 
 

Raport de 
respingere 

(4/R din 
3.02.2022) 

2 PLx 
435/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Guvern 
nr.20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, pentru modificarea art.43 
alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, precum şi pentru 
modificarea art.45 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale – raport comun cu Comisia 
pentru administrație 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994, precum şi modificarea Legii nr.500/2002 şi a 
Legii nr.273/2006, în scopul expertizării până la 1 iunie 
2020 a tuturor clădirilor ce funcţionează ca spital, 
policlinică sau dispensar medical pentru gradul de pericol 
seismic 

50 
parlam. 

7.12.21 
2.02.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(403/RS din 

2.02.22) 



 

II. Comisia pentru agricultură 

 
III. Comisia pentru administrație 

 
IV. Comisia pentru mediu 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
372/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii 
vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006  – raport comun 
cu Comisia pentru mediu și Comisia 
pentru constituționalitate 

Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, în vederea 
simplificării procedurii de despăgubire a 
proprietarilor de culturi agricole, ca urmare a 
pagubelor produse de exemplarele de faună de 
interes cinegetic 

13 parlam. 
23.03.21 
13.04.21 
31.01.22 

Raport de 
respingere 

(5/R din 
3.02.2022) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 435/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 
al construcţiilor existente, pentru modificarea 
art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, precum şi pentru modificarea 
art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994, precum şi modificarea 
Legii nr.500/2002 şi a Legii nr.273/2006, în 
scopul expertizării până la 1 iunie 2020 a 
tuturor clădirilor ce funcţionează ca spital, 
policlinică sau dispensar medical pentru 
gradul de pericol seismic 

50 
parlam. 

7.12.21 
2.02.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(403/RS din 

2.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
372/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii vânătorii și 
a protecției fondului cinegetic nr.407/2006  – 
raport comun cu Comisia pentru 
agricultură și Comisia pentru 
constituționalitate 

Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, în 
vederea simplificării procedurii de despăgubire a 
proprietarilor de culturi agricole, ca urmare a 
pagubelor produse de exemplarele de faună de 
interes cinegetic 

13 parlam. 
23.03.21 
13.04.21 
31.01.22 

Raport de 
respingere 

(5/R din 
3.02.2022) 



 

V. Comisia  pentru sănătate 

 
VI. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 16/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.3 din Legea nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice 
 

Modificarea art.3 din Legea nr.61/1991, în sensul 
majorării limitelor amenzilor contravenţionale 

14 parlam. 
 

 
25.01.22 

 
 

Raport de 
aprobare 
(2/R din 

1.02.2022) 
 

2 PLx 647/2010 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările 
cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 

Modificarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu 
caracter politic și măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, în sensul lărgirii sferei persoanelor 
îndreptățite la  măsuri reparatorii ca urmare a aplicării 
unei măsuri administrative cu caracter politic, precum și 
în scopul clarificării unor noțiuni din conținutul actului 
normativ de bază, în vederea facilitării aplicării legii. 

16 parlam. 

 
25.01.22 

 
 

Raport de 
respingere 

(3/R din 
1.02.2022) 

 

3 Plx 196/2016 

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.17 alin.(1) din Legea 
nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European 

Modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007, în 
sensul reducerii numărului minim de semnături necesare 
pentru un candidat independent la funcţia de membru 
din România în Parlamentul European, de la 100.000, 
cât este în prezent, la 6.250 de semnături 

1 deputat 

 
25.01.22 

 
 

Raport 
suplimentar 

de 
respingere 
(59/RS din 
1.02.2022) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 
 

PLx 464/2016 
 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea 
Legii nr.95/2006 
privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
buget 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, în scopul corelărilor dispoziţiilor legale apărute în 
aplicarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, necesitatea 
adoptării unor modificări şi completări ale Titlului XIII - Exercitarea 
profesiei de medic dentist şi organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor Dentişti din România, precum şi armonizarea prevederilor Legii 
95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii cu o serie de acte normative 
apărute ulterior, care vizează actualizarea unor noţiuni, reglementarea 
restricţionării distribuţiei de medicamente în afara teritoriului României 

39 
parlam. 

 

 
14.12.21 
2.02.22 

 
 

Raport de 
respingere 

(4/R din 
3.02.2022) 



 

4 PLx 244/2011 

Proiect de Lege privind regimul 
juridic al drepturilor cuvenite 
victimelor regimului totalitar 
comunist 

Instituirea unui regim juridic distinct în ceea ce priveşte 
drepturile cuvenite victimelor regimului totalitar 
comunist, prin stabilirea principalelor categorii de 
drepturi de care beneficiază acestea, precum şi prin 
modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi a 
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat. 

11 
deputați 

 
25.01.22 

 
 

Raport 
suplimentar 

de 
respingere 

(414/RS 
di1.02.2022) 

 

 
VII. Comisia pentru constituționalitate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
372/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea și completarea 
Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006  – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricultură și Comisia pentru 
mediu 

Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, în vederea simplificării 
procedurii de despăgubire a proprietarilor de culturi 
agricole, ca urmare a pagubelor produse de exemplarele 
de faună de interes cinegetic 

13 parlam. 
23.03.21 
13.04.21 
31.01.22 

Raport de 
respingere 

(5/R din 
3.02.2022) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Susţinerea antreprenorilor locali 
Stimate domnule ministru,  
Specialiştii în economie apreciază că România are nevoie de un alt motor de susținere a economiei, care ar putea fi 

antreprenorii locali. Aceștia pot să reprezinte resursa regenerabilă a economiei, și, pe de altă parte, contribuie la creșterea PIB, 
prin inovație, flexibilitate, adaptabilitate.   

De asemenea, antreprenorii mici și mijlocii au și un avantaj social, prin crearea de locuri de muncă, absorbind astfel 
persoanele care rămân fără serviciu în această perioadă dificilă.  Vă întreb cu respect:  

1. Cum susţine MAT apariţia antreprenorilor noi?   
2. Ce măsuri aveţi în vedere pentru ca antreprenorii să fie realmente creatori de locuri de muncă?  
3. Care este situaţia IMM-urilor, atât la nivel național, cât și din judeţul Giurgiu?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
 

Implementarea PNRR 
Stimate domnule ministru,  
PNRR-ul este vital pentru succesul economic și social al României pe termen scurt și mediu. Domeniile de activitate ale 

ministerului pe care îl conduceți, precum și componentele asociate acestuia în PNRR sunt extrem de importante pentru 
circumscripția pe care o reprezint. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:     

1. Care sunt cele mai importante elemente din PNRR pentru agricultură?  
2. Câți bani ați primit până acum pentru proiectele din PNRR?  
3. Sunt prevăzute întârzieri pentru anumite proiecte? Dacă da, care sunt motivele pentru acestea?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,  

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației   
 

Politicile publice privind bursele de merit 
Stimate domnule ministru,  
În ultimele luni, subiectul burselor a fost intens dezbătut în spațiul public, iar poziții pe acest subiect au adoptat inclusiv 

organizațiile reprezentative ale elevilor și tinerilor din România. Totodată, prin măsurile luate de Ministerul Educației, 
sistemul de burse a suferit modificări de la un semestru la altul.   

La nivelul primăriilor din mediul rural, acordarea burselor sub forma actuală este extrem de problematică. Conform 
OME nr. 3073/31.01.2022, suma necesară creșterii cuantumului burselor trebuie să provină din TVA. În comunele și în satele 
românești, activitatea comercială este mai redusă, iar numărul firmelor active este scăzut. Primăriile nu dispun de suficiente 
resurse financiare din TVA, astfel încât să acopere ultima creștere. În acest context, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Începând cu semestrul I din anul școlar 2022-2023, care va fi cuantumul burselor acordat elevilor?  
2. Există o strategie privind bursele acordate de Ministerul Educației pe termen mediu și lung?  
3. Analizați posibilitatea suplimentării bugetelor locale din bugetul de stat, astfel încât și comunele cu resurse financiare 

limitate să își susțină elevii echitabil?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.   Deputat 
Cu aleasă considerație,                   Natalia-Elena Intotero 

*** 
 

Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Prioritățile mandatului de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării 
Stimate domnule ministru, 
Permiteți-mi să vă urez putere de muncă și succes în noul mandat. Sunt convinsă că experiența dumneavoastră 

managerială va eficientiza activitatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Domeniile de activitate pe care le 
coordonați sunt vitale pentru modernizarea administrației publice din România, iar numirea dumneavoastră vine într-un 
moment de cotitură. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:     

1. Care sunt prioritățile mandatului dumneavoastră, pe termen scurt și mediu?  
2. Există numeroase opinii în spațiul public privind eficiența actualei forme a PNRR. Care considerați că sunt 

principalele provocări în ceea ce privește componenta digitalizării?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,              Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu , ministrul Afacerilor Externe 
 

Proiectele „Via Carpatia” și „ Rail2TheSea” 
Domnule ministru,  
Inițiativa celor Trei Mări are ca obiectiv creșterea coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică 

între diferite zone și state membre ale UE, printr-o conectare mai bună a regiunii în diferite domenii, cum ar fi energia, 
transporturile, rețelele digitale.  

Proiectele cele mai clare pentru România și pentru care există un interes deosebit în țara noastră sunt „Via Carpatia” și 
„Rail2TheSea”, o autostradă și o cale ferată care să lege Marea Neagră de Marea Baltică. Implementarea lor cu sprijinul 
Statelor Unite ale Americii ar reprezenta un stimulent enorm pentru economia românească, dar și o creștere a gradului de 
investiții americane în România, care sunt mult sub cele din Ungaria.  

În legătură cu acest fapt, vă rog frumos să mă informați:  
1. Dacă au fost făcuți pași concreți pentru implementarea celor două proiecte clare de investiții, care ar putea ajuta să 

mișcăm mai repede economia, sau deocamdată totul e doar pe hârtie și la nivel de declarații?  
Vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie transmis în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu deosebit respect,           Nicolae Georgescu 

*** 
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Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Care sunt programele de sprijin, schemele de finanțare pentru firmele românești pentru anul 2022? 
 

Stimate domnule ministru,  
Pandemia de Covid-19 a generat o situație fără precedent la nivel global, o criză de sănătate care a produs mutații 

majore în plan economic, cu precădere pentru economia românească și antreprenoriatul autohton.   
Volatilitatea perioadei pe care o traversăm a atras, în mod firesc, o creștere a numărului de companii închise. Potrivit 

datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 
2021 a fost de 13.020, în creştere cu 19,31% comparativ cu anul 2020.  

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat anul trecut în comerţul cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.771 (+25,12%), alte activităţi de servicii - 1.445 suspendări 
(+26,75%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 1.035 suspendări (+14,75%).  

În contextul șocurilor pe care economia românească le resimte, dezvoltarea ecosistemului de firme autohtone ar putea 
reprezenta motorul relansării economice.   

Prin urmare, domnule ministru, vă înaintez rugămintea de a transmite care sunt măsurile, programele de sprijin, 
inițiativele, schemele de acordare de finanțare firmele românești pe care ministerul pe care îl coordonați le are în vedere pentru 
anul 2022 pentru dezvoltarea antreprenoriatului autohton.    

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  
Cu considerație,                  Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii 
 

Construcția Autostrăzii Unirii cu finanțare prin PNRR 
Stimate domnule ministru,  
Avand in vedere importanta Autostrazii Unirii-A8, pentru dezvoltarea economica a regiunii istorice Moldova si pentru 

integrarea acesteia in mod pertinent si echilibrat in ansamblul economic national, apreciind eforturile Dvs., domnule ministru, 
in directia urgentării acestei investitii majore, va rog ca, pe aceasta cale, sa imi transmiteti urmatoarele:  

1. documentatia, respectiv fisa integrala a proiectului de constructie a tronsoanelor Tg. MureșTg.Neamt, respectiv 
Leghin-Tg.Neamt (Motca) si Tg. Mureș-Miercurea Nirajului din cadrul  

Autostrazii A8, inclusiv motivațiile transmise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene catre Comisia Europeana si alte institutii, prin care s-a stabilit, solicitat si aprobat 
finantarea, prin PNRR, a acestor tronsoane.  

2. tintele ce trebuie atinse, defalcate pe trimestre, ce privesc constructia acestor tronsoane.  
Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                 Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
 

Autostrada Unirii și PNRR, 2 obiective vitale pentru infrastructura și economia României 
 

Stimate domnule ministru, 
In virtutea unei bunei colaborări interinstitutionale și a suportului reciproc in atingerea obiectivelor institutiilor pe care 

le reprezentam, va rog sa imi transmiteti documentatia, respectiv fisa integrala a proiectului de constructie a tronsoanelor Tg. 
Mureș-Tg.Neamt, respectiv Leghin-Tg.Neamt (Motca) si Tg. Mureș-Miercurea Nirajului din cadrul Autostrazii A8, inclusiv 
motivațiile transmise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre 
Comisia Europeana si alte institutii, prin care s-a stabilit, solicitat si aprobat finantarea, prin PNRR, a acestor tronsoane.  
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De asemenea, va rog sa imi transmiteti care sunt, in cazul in care exista, tintele ce trebuie atinse, defalcate pe trimestre, 
ce privesc constructia acestor tronsoane.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!               Vasilică Toma 

*** 
 
 
 

 Interpelări 
 
 
 

Adresată: domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul Daniel Ghiță, deputat 
Obiectul interpelării: Verificarea tăierilor masive de arbori efectuate recent în pădurea Scroviștea 

 
Situată în județul Ilfov, la o distanță de circa 50 km de București, pădurea Scroviștea are regim de arie naturală 

protejată, recunoscut la nivelul Comisiei Europene, reprezintă un sit de importanță comunitară, inclus în rețeaua ecologică 
europeană Natura 2000, fiind interzise activități sau lucrări care nu sunt legate de conservarea și protejarea acestei zone. 
Responsabilitatea managementului ariei naturale protejate - Pădurea Scroviștea aparține Ocolului Silvic Snagov, subunitate a 
Direcției Silvice București din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, care se află în subordinea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor.  

Pădurea Scroviștea a fost trecută, la un moment dat, în gestiunea Regiei Autonome-Administrarea Patrimoniului 
Protocolului de Stat (RA-APPS), fiind constituită, prin derogare de la mai multe legi, ca fond de vânătoare pentru fondul de 
protocol al președintelui României. Regia Autonomă-Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat se află în subordinea 
Secretariatului General al Guvernului.  

Conform unei înregistrări audio-video și unor fotografii care mi-au parvenit la începutul lunii ianuarie 2022 (pe care vi 
le transmit atașat), în pădurea Scroviștea au fost efectuate recent, în sectorul denumit Buriașu, tăieri masive de arbori, inclusiv 
de stejari seculari, fiind pur și simplu defrișată o suprafață mare din aceasta. Estimativ, în pădurea Scroviștea au fost defrișate 
mai multe hectare de pădure, putându-se vorbi de un adevărat dezastru ecologic. În septembrie 2020, în presă, au fost 
semnalate alte defrișări masive în pădurea Scroviștea, după ce a fost difuzat un reportaj documentat în acest sens de către 
postul de televiziune PRO TV.  

Pentru aceste motive, vă solicit să efectuați urgent verificări la fața locului și să-mi comunicați cine a aprobat și cine a 
efectuat, în ultimele luni, tăieri masive de arbori în pădurea Scroviștea, în pofida interdicțiilor instituite pentru aceasta arie 
naturală protejată, cantitatea de material tăiată, suprafața defrișată și prejudiciul cauzat, precum și măsurile dispuse și 
sancțiunile aplicate.  

Solicit răspuns scris și oral.  
*** 

 
Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Propunerea de decorare a doamnei Elena Moșuc cu ordinul Steaua României în grad de cavaler 

 
Stimate domnule ministru,   
Avand in vedere prevederile Legii nr. 77/1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru 

instituirea Ordinului Steaua României vă adresez rugămintea de a iniția demersurile necesare către Președintele României in 
ceea de privește propunerea de decorare a doamnei Elena Moșuc cu ordinul Steaua României în grad de cavaler.     

Elena Mosuc, nascuta in Romania, la Iasi, a studiat la Universitatea de Muzica George Enescu din orasul natal. A 
castigat mai multe concursuri internationale cel mai important fiind ARD Wettbewerb concursul televiziunilor germane in 
1990 care i-a deschis drumul unei carieri internationale) si i s-au decernat multe distinctii si premii prestigioase. În 2005, 
Presedintele Romaniei i-a acordat titlul de Ofiter al Artelor, inalta recunoastere a meritelor ei exceptionale. In 2009 a obtinut 
titlul de Doctor in muzica Summa cum laude la Universitatea de Muzica din Bucuresti si a fost desemnata si Femeia Anului 
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2009. În 2010 devine cetatean de onoare al orasului sau natal Iasi si in 2015 i se acorda OSCARUL romanesc Marele Premiu 
al Operelor nationale din Romania, incununand astfel cariera sa internationala de exceptie. In 2019 a fost nominalizata de doua 
ori la prestigiosul premiu Opus Klassik, prima ca cea mai buna soprana a anului si a doua pentru albumul sau CD Verdi 
Heroines (Solo Musica) si a fost proclamata castigatoarea renumitului International Opera Awards "Opera Star" OSCAR 
DELLA LIRICA ca cea mai buna Soprana.  

Elena Mosuc a fost foarte atasata de Opera din Zürich, unde si-a demonstrat talentul si daruirea pentru scena in diverse 
roluri, majoritatea interpretate pe tot mapamondul precum Regina Noptii (interpretat de 250 de ori), Konstanze, Donna Anna, 
Zerbinetta, Lucia, Linda di Chamounix, Elvira, Gilda, Violetta, Mimi, Musetta, Micaela, Medora (Il Corsaro), Maria Stuarda, 
Nedda, Alice Ford, Lucrezia Borgia, Norma, Anna Bolena, Desdemona, Leonora (Il Trovatore), Lakmé, Giselda s.a. A fost 
invitata sa cante atat in intreaga Europa, pe cele mai faimoase scene internationale (la Teatrul Scala din Milano, Viena, Opera 
Covent Garden din Londra, Teatrele Bastille, Opéra Comique, Palais Garnier si Champs-Elysées din Paris, Roma, Torino, 
Venetia, Palermo München, Berlin, Hamburg,  

Bucuresti, Barcelona, Bilbao, Tel Aviv etc.) si in festivaluri de renume (Salzburg, Arena din Verona, Savonlinna in 
Finlanda, Torre del Lago Italia), cat si in SUA (la Metropolitan Opera New York si Dallas), la Muscat, in Japonia, China, 
Taiwan si Coreea.  

A lucrat cu mari dirijori precum Sir Colin Davis, Nikolaus Harnoncourt, Christoph von Dohnanyi, Fabio Luisi, Nello 
Santi, Bruno Campanella, Maurizio Arena, Carlo Franci,  Lorin Maazel, Marcello Viotti, Gustavo Dudamel, Philipp Jordan,  
Evelino Pido, Jordi Bernàcer, Valéry Gergiev etc si cu regizori de marca : Franco Zeffirelli, Liliana Cavani, Ruth Berghaus, 
Sven-Eric Bechtolf, Stefan Herheim, Mario Martone, Gilbert Deflo, Renata Scotto, David McVicar, Lorenzo Mariani, Graham 
Vick, Davide Livermore, Martin Kusej etc. Este recunoscuta ca una dintre cele mai versatile si expresive soprane ale epocii 
moderne.  

Printre triumfurile recente se numara cateva debuturi considerate exceptionale si care iau imbogatit repertoriul, precum 
Norma (Zürich, Lyon, Paris, Festivalul din Savonlinna ), Marguerite (Faust) la Zürich, Hamburg si Budapesta, Liù (Turandot) 
la Zürich si la Festivalul puccinian de la Torre del Lago, Mimi ( Zürich, Bucuresti), Medora (Il Corsaro) Zürich si Duisburg, 
Nedda ( Pagliacci ), Alice Ford ( Falstaff ), Luisa Miller ( Zürich, Napoli, Scala din Milano ), Lucrezia Borgia, Maria Stuarda 
(Zürich si Berlin ), Anna Bolena (concertant la Viena), Semiramide (Lyon, Paris) si Magda ( La Rondine ) in München. O 
mentiune speciala merita debutul sau la Scala din Milano cu rolul Violetta Valéry in La Traviata sub bagheta marelui maestru 
Lorin Maazel, urmand apoi tot la Scala Gilda (Rigoletto), noua productie de Luisa Miller in care Elena a avut un succes 
personal iesit din comun, Micaela in Carmen si Lucia di Lammermoor. Trebuie sa adaugam ultimele succese cu Zerbinetta 
(Ariadne auf  Naxos ) la Zürich, Festivalul din Salzburg si Bastille Paris, Lucia di Lammermoor la Barcelona, Palermo, 
Torino, Las Palma si Menorca, Lucrezia Borgia la Brüxelles si ABAO Bilbao, La Traviata in Malta si Atena. In 2017 punctele 
culminante ale aparitiilor sale pe scenele lirice internationale au fost Maria Stuarda in Genova, spectacol considerat unul dintre 
cele mai bune din Europa in 2017 si senzationalul succes cu dificilul rol Anna Bolena la Lisabona si Desdemona in Tokyo. In 
2019 a triumfat cu rolurile Lakmé la Royal Opera House Muscat si Giselda (I Lombardi) la Opera Maghiara din Cluj-Napoca. 
In anul 2021 au avut loc o serie de evenimente importante: pe 30 mai a sarbatorit 30 de cariera artistica internationala cu un 
concert memorabil organizat de Opera Nationala Bucuresti, pe 7 iulie un recital de lied si arii din opere pe scena Ateneului 
Roman, deschizand Festivalul International "Vara magica", iar pe  5 septembrie  a participat in Festivalul International 
"George Enescu" interpretand Marea Missa in do minor de W.A.Mozart. Remarcabila a fost interpretarea rolului Norma in 
opera Norma de V. Bellini pe scena Operei Nationale Bucuresti in cele 4 spectacole incepand din 22 octombrie in anul 
centenar al Operei,  precum si rafinata interpretare a Violettei din La Traviata de Verdi pe 7 noiembrie, in cadrul saptamanii 
festive a Operei Nationale Iesene care a implinit 65 de ani de existenta.                          

Pe langa spectacolele de opera si concerte, Elenei Mosuc ii place sa experimenteze si alte genuri muzicale in concerte 
tip crossover facand turnee cu proiectul sau Resonance si este pasionata de muzica de film realizand un superb CD L’amore è 
poesia la Abbey Road Studios cu Orchestra Simfonica din Londra (aparut in septembrie 2016 la casa de discuri Solo Musica / 
Sony ) si in care filmul si opera se imbratiseaza.  

In 2020, Elena a realizat primul sau mare proiect crossover impreuna cu Pop starul român FUEGO Paul Surugiu, 
publicând melodia de succes "Stiu ca vei regreta" in doua variante video. (Muzica: Jolt Kerestely, Text: Narcis Constantin 
Avadanei). In 2021 a avut numeroase aparitii televizive, cantand in premiera absoluta la emisiunea "Drag de Romania mea" 
melodia special pentru ea compusa de Jolt Kerestely / Narcis Constantin Avădanii "Cantecul nostru".  

Discografia sa include 3 CD box – A Portrait si un CD Donizetti Heroines  publicate de Sony Classical, inregistrarea in 
premiera mondiala Stabat Mater de Gualberto Brunetti, With Compliments (arii de Händel acompaniata de Orchestra de 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2022  
Săptămâna 1 – 4 februarie 2022  

 

 

17 
 

Camera din Zürich), inregistrarea integrala a operettei Schön ist die Welt (Lumea este frumoasa) de Franz Léhar obtinand si 
premiul criticii muzicale germane pentru inregistrari, Simfonia a doua de Mahler sub conducerea lui Valéry Gergiev, opera 
integrala La Rondine aparuta in 2017 si ciclul de lieduri cu orchestra Tragédie d'amour apartinand compozitorului elvetian 
Emile Jacques-Dalcroze . precum si numeroase DVD-uri cu productii de opera cum sunt Rigoletto, Flautul Fermecat, Ariadne 
auf Naxos, La Bohème si Lucia di Lammermoor. O mentiune particulara merita interpretarea sa in filmul The Genius of 
Mozart (Geniul lui Mozart) realizat de BBC si participarea artistei de doua ori la Gala FIFA transmisa in direct in toata lumea 
in peste 120 de tari. In aprilie 2018 a fost publicat noul sau CD Verdi Heroines la casa de discuri Solo Musica / Sony.   

Avand in vedere biografia sopranei Elenei Mosuc, vă rog sa-mi comunicati dacă este oportun sa dați curs solicitarii 
formulate.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!       *** 

 
Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației  
De către: domnul Gabriel Valer-Zetea, deputat 
Obiectul interpelării: Situația de incompatibilitate a directorului Clubului Școlar Sportiv nr. 2 din Baia Mare 

 
Domnule ministru, vă supun atenției o nouă ilegalitate înregistrată la Clubul Școlar Sportiv nr. 2 (CSȘ2) din Baia Mare, 

petrecută recent, pe care vă rog să o analizați și să dispuneți măsurile în consecință.   
În fapt, actuala conducere a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, reprezentată de inspectorul general Anca-

Minodora Costin-Hendea, a numit în funcția de director interimar al Clubului o persoană cu specializare în domeniul 
informaticii și nu un cadru didactic cu competențe sportive remarcabile, așa cum ar fi fost normal.   

În Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.570 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar se specifică, la art. 21 
aliniatul (1) următoarele: „În cluburile sportive activitatea didactică se realizează de către profesori și antrenori cu specializare 
în disciplina sportivă respectivă, conform legislației în vigoare, care răspund de calitatea muncii prestate și de realizarea 
obiectivelor stabilite de conducerea unității de învățământ”. Alin. (2) stipulează faptul că „în cluburile școlare sportive se 
încadrează și se normează posturi specifice pe discipline sportive, conform legii”.   

Având în vedere aceste prevederi legale, vă solicit, domnule ministru, să dispuneți completarea acestui act normativ cu 
un alineat suplimentar, care să prevadă obligativitatea ca directorii cluburilor sportive școlare să îndeplinească cerintele de mai 
sus.   

În numele reprezentanților Clubului Școlar Sportiv nr. 2 Baia Mare, dar și a celorlalte cluburi sportive școlare din țară, 
care sunt adevătatele baze de formare ale campionilor României la toate ramurile sportive, vă propun să introduceți punctul 
suplimentar menționat anterior. Astfel, vor fi evitatea situațiile precum cea înregistrată în prezent la acest club, unde director 
interimar a fost numit un cadru didactic cu specializarea informatică, care nu are nicio tangență cu lumea sportului, cu atât mai 
puțin a sportului de performanță.   

Consider că sunteți în asentimentul meu că cluburile sportive sunt pepinierele sportului de mare performanță și trebuie 
introdusă obligativitatea să fie manageriate de persoane care au studiile corespunzătoare specificului activității, respectiv 
profesori de educație fizică, specializați pe cel puțin una dintre ramurile sportive ale clubului în care activează, așa cum 
stipulează în mod expres și Ordinul MECTS 5570/2011. Această solicitare este motivată de realitatea conform căreia directorii 
cluburilor sportive au menirea și trebuie să îndrume în cunoștință de cauză desfășurarea activităților sportive, precum și 
promovarea elevilor în loturile sportive naționale, pentru a reprezenta cu cinste România în competițiile interne și 
internaționale.   

Un alt aspect pe care vi-l semnalez, stimate domnule ministru, constă în faptul că reprezentanții Inspectoratului Școlar 
Județean Maramureș, care au decis să numească în funcția de director interimar al CSȘ2 Baia Mare o persoană fără studii de 
specialitate, respectiv sportive (practic un cadru didactic necalificat în domeniul sportului), au refuzat să numească un director 
adjunct, ales din rândul profesorilor care au competențele necesare. Precizez că, potrivit legislației în vigoare - numărul de 
grupe și elevi sportivi din cadrul CSȘ2 Baia Mare, precum și baza materială existentă (cantină, internat, cabană pentru 
pregătirea sportivă)-, se impune numirea unui director adjunct.  

Așa cum în Legea educației naționale, la art. 97(1), se specifică că „În cazul unităților de învățământ cu predare 
integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective”, consider că și în cazul 
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cluburilor sportive școlare, unde se desfășoară doar activități sportive de performanță, directorul trebuie să cunoască, 
obligatoriu, „limba sportului”, respectiv să fie specializat în acest domeniu.   

Având în vedere gravitatea faptelor prezentate, în numele tuturor cluburilor sportive din România care se confruntă cu 
situații similare celei de la CSȘ 2 Baia Mare, vă întreb domnule ministru:   

1. Considerați că un cadru didactic nespecializat în domeniul sportului poate conduce un club care desfășoară activități 
sportive de performanță?  

2. Este legal ca la CSȘ2 Baia Mare postul de director adjunct să nu fie ocupat, deși legea prevede existența acestuia?   
3. Când veți dispune completarea Ordinului 5.570 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea  
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, care în prezent 

are lacune serioase în aplicarea corectă a normelor și a legii?   
Solicit răspuns oral și scris.   

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarității Sociale 
 

Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi 
Stimate domnule ministru, 
Doar 17% dintre cele 852.500 de persoane cu dizabilităţi existente în prezent în România au un loc de muncă, fie şi 

pentru câteva ore zilnic, potrivit unor studii de specialitate. Faptul că statul român nu reuşeşte să integreze în piaţa muncii 
această categorie de persoane constituie o problemă rămasă nerezolvată, în comparaţie cu situaţia din alte state ale Uniunii 
Europene.  

Vă întreb respectuos: 
1. Câte persoane cu dizabilităţi (adulţi şi copii) există în prezent în România şi câte sunt în judeţul Cluj? 
2. Câţi adulţi cu dizabilităţi sunt angajaţi în prezent, conform datelor oficiale pe care le dețineți? 
3. Câţi copii cu dizabilităţi din România, şi punctual din judeţul Cluj, nu frecventează cursurile şcolare?  
4. Ce strategie are ministerul pe care îl conduceţi pentru creşterea ratei de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi? 
5. Care sunt programele subvenţionate de stat pentru ocuparea forţei de muncă cu persoane cu dizabilităţi, şi ce rezultate 

au avut acestea în ultima perioadă? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Modificarea prevederilor Codului Fiscal în scopul susținerii micilor producători agricoli. 

 

Stimate domnule ministru, 
Agricultura românească se află într-o situaţie precară, starea de relativ echilibru fiind rezultatul producţiei generale 

pozitive din ultimii ani. Este de notorietate faptul că România are încă o agricultură de subzistenţă, în aproape toate sectoarele, 
dar și că majoritatea producătorilor agricoli sunt săraci şi lipsiţi de dotările corespunzătoare.  

Trebuie să admitem faptul că micii producători nu se bucură de un sprijin suficient din partea statului în ceea ce priveşte 
încurajarea şi subvenţionarea agriculturii, aşa cum se procedează în mai toate statele lumii care se străduiesc să îşi asigure 
independenţa alimentară. România, care a ajuns să importe 60% din produsele alimentare, este departe de astfel de obiective. 

Pentru că am amintit de subvenţii, vă ofer un exemplu concret: subvenţia pe hectar în Germania este de aproximativ 300 
de euro, iar în România de doar 50 de euro, la care se adăugă o subvenţie suplimentară prin bugetul de stat, de 30 de euro. 
Dincolo de realitatea că sumele respective sunt foarte mici, paradoxal, veniturile reale rezultate din acordarea acestor subvenţii 
insignifiante mai sunt şi impozitate, fapt ce generează o nemulţumire totală în rândul producătorilor agricoli. 

 În aceste condiţii, vă recomand să faceţi o analiză pertinentă a acestui caz, iar în urma acesteia să procedaţi, în regim 
de urgenţă, la modificarea prevederilor Codului Fiscal, pe bună dreptate criticate de specialişti.  

De asemenea, vă întreb dacă veți avea în vedere exceptarea de la această impozitare - despre care se susţine că ar fi 
europeană -, a produselor agricole şi alimentare subvenţionate de statul român, dar şi de către Uniunea Europeană? 

Solicit răspuns scris.        
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2022  
Săptămâna 1 – 4 februarie 2022  

 

 

20 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Precizări cu privire la proiectele  
derulate la nivelul Ministerului, pentru județul Constanța, pentru anul 2022 

 

Stimate domnule ministru, 
Actuala coaliție de guvernare, formată din PNL, PSD și UDMR și-a propus proiecte ambițioase pentru România, mai 

ales în domeniul Transporturilor și Infrastructurii, într-un moment critic, dar în același timp cu oportunități inegalabile. 
Domeniul Transporturilor și Infrastructurii, după cum vă este bine cunoscut, necesită infuzie de capital, astfel încât să putem 
aduce România la nivelul țărilor din vestul Europei.  

Județul Constanța, ca o poartă economică a Uniunii Europene și a României, necesită investiții serioase în domeniul 
transporturilor și infrastructurii. În județul Constanța se află câteva puncte strategice de o importanță națională, dar și 
regională, iar aici mă refer la portul maritim, la aeroportul de la Mihail Kogălniceanu, căile navigabile care leagă Dunărea și 
Marea Neagră, precum și la centrala nucleară de la Cernavodă. 

În vederea unei bune desfășurări a activității parlamentare, vă adresez următoarea întrebare: 
• Care sunt proiectele pentru județul Constanța, derulate și finanțate la nivelul Ministerului, pentru anul 2022?  În 

răspunsul pe care îl veți formula, vă rog să indicați care este stadiul proiectelor și sursele de finanțare, astfel încât să avem o 
imagine de ansamblu asupra proiectelor prinse, pentru anul 2022, pentru județul Constanța. 

Vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat 
 Cu deosebită considerație,         Marian Crușoveanu 

*** 
 
Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Realizarea unui monument al unirii Dobrogei cu România, în județul Constanța 
 
Stimate domnule ministru, 
Adresez această întrebare în vederea analizării, la nivelul Ministerului Culturii, a posibilității de sprijin a autorităților 

locale din județul Constanța, în vederea realizării unui monument al unirii Dobrogei cu România. La nivelul Ministerului 
Culturii și prin aparatul de specialitate al instituțiilor subordonate, vă rog să verificați dacă, până în momentul de față, au fost 
făcute astfel de demersuri pentru ridicarea unui monument care să simbolizeze acest moment istoric. 

Având în vedere faptul că ziua de 14 noiembrie a devenit, prin lege, Ziua Dobrogei, fiind sărbătorit momentul istoric de 
revenire a acestui teritoriu dintre Dunăre și mare, la patria mamă, se cuvine să protejăm identitatea locală, multiculturalitatea 
și, în același timp, istoria, prin simboluri. 

Monumentul de unire a Dobrogei cu România are mai mult decât o semnificație istorică, reprezintă respectul, datoria și 
jertfa unei generații pentru consolidarea independenței României. 

În răspunsul pe care îl veți formula, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce demersuri au fost făcute, la nivelul Ministerului Culturii, pentru realizarea unui monument al unirii Dobrogei cu 

România? 
2. Ce sprijin poate acorda Ministerul Culturii autorităților locale din județul Constanța, pentru a ridica acest simbol? 

Vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!  
 Cu deosebită considerație,         Deputat 

Bogdan-Iulian Huțucă 
*** 
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Adresată  domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Cauzele creșterii prețului la gaze și energie 
Stimate domnule ministru,  
Cauza directă a exploziei prețurilor la energie este lipsa acesteia, având în vedere faptul că s-au închis zeci de capacități 

de producție, fără a fi înlocuite, conform unui comunicat al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate "UNIVERS" şi 
al Federaţiei Naţionale Mine Energie. 

Cele două organizații afirmă că România nu a înlocuit capacităţile scoase din uz, cu toate că este unul din cei mai mici 
poluatori europeni: „Contribuţia României la poluarea cu CO2 este de circa 2%, cu circa 100 mii tone pe an. (...) Mai bine ca 
noi stau doar Finlanda şi Estonia. Poluăm de 10 ori mai puţin ca Germania, de 7,4 ori mai puţin decât Franţa, de 4,5 ori mai 
puţin decât Polonia, la nivel statal”.1 

Luând la cunoștință cele de mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Prevedeți măsuri, în perioada următoare, prin care să fie înlocuite toate capacitățile de producție scoase din uz? 
2. La nivel european, există un raport care să arate gradul de poluare al României din ultimii ani, în comparație cu 

celelalte state europene? 
3. Cum se pot îndeplini obiectivele ce țin de combaterea schimbărilor climatice, având în vedere că românii plătesc cel 

mai scump curent și gaz din Europa raportat la veniturile populației? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată  domnului Bogdan-Marius Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței 
 

Investigații la furnizorii de energie electrică și gaze naturale 
Stimate domnule președinte,  
Ținând cont de creșterea fără precedent a prețurilor la energia electrică și la gazele naturale în ultimele luni ale anului 

2021, fapt ce a dus la dificultăți economice majore nu doar pentru consumatorii casnici, ci și pentru agenții economici, doresc 
să vă adresez următoarea întrebare: 

Ce măsuri concrete a luat și ce investigații a efectuat în anul 2021 și în anul curent instituția pe care o coordonați atât la 
producătorii, cât și la furnizorii de energie electrică și gaze naturale? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Producătorii de carne din România 
Stimate domnule ministru,  
Și înainte de scumpirea energiei electrice, producătorii de carne din România erau grav afectați de pesta porcină 

africană.  
Producătorii sunt de părere că pesta porcină africană, împreună cu scumpirea utilităților vor duce la stoparea producției 

de carne de porc, precum și la scumpiri în toate sectoarele alimentare începând cu 1 ianuarie 2022.2 
Având în vedere cele prezentate, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

                                      
1 https://www.agerpres.ro/economic-intern/2022/01/18/inlocuirea-a-zeci-de-capacitati-pe-carbune-cu-energie-regenerabila-a-produs-criza-
din-energie-sindicate--849380 
2 https://www.romaniatv.net/vine-criza-alimentara-in-doua-luni-de-zile-in-supermaketuri-nu-va-mai-fi-deloc-carne-de-porc-sau-de-pasare-
din-romania-motivul-ireal-producatorii-sunt-disperati_6133813.html 
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1. Care este procentul de carne de consum importat în România în ultimii ani? 
2. În acest moment, care este situația pestei porcine africane în regiunile României? 
3. Ce măsuri aveți în vedere pentru fermierii afectați atât de pesta porcină africană, cât și  de creșterile prețurilor la gaze 

naturale și curent electric? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată  domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Sprijinul acordat României în valul 4 al pandemiei Covid19 
Stimate domnule ministru,  
În luna octombrie a anului trecut, pe fondul creșterii rapide a gradului de ocupare a paturilor din spitale din cauza 

valului 4 al pandemiei de Covid19, care a dus la suprasolicitarea personalului medical și la epuizarea unor resurse medicale, 
România a cerut sprijin internațional activând Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. 

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt țările din Uniunea Europeană care au oferit suport României și în ce a constat acesta? 
2. Care sunt țările din afara Uniunii Europene care au oferit suport României și în ce a constat acesta? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Solicitarea Primăriei Sânpetru de Câmpie privind alocarea de sume  
din Fondul de Rezervă bugetară al Guvernului 

Stimate domnule ministru, 
Vă supun atenției solicitarea primarului comunei Sânpetru de Câmpie, județul Mureș, Crăciun Spiru Șerban, care susține 

că bugetul unității administrativ teritoriale este total insuficient pentru cheltuielile curente și, în consecință, dezvoltarea locală 
este în impas total. 

„UAT Comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș a beneficiat pentru anul 2021 de un buget total de cheltuieli de 1.857 
mii lei, suma alocată fiind insuficientă pentru cheltuielile din cadrul instituției. Pe lângă cheltuielile anuale stabilite la diverse 
capitole bugetare, primăria a avut și o seamă de cheltuieli „moștenite” din anii anteriori. Aici ne referim la faptul că nu au fost 
plătite facturi către furnizori sau plăți intermediare către executanții de proiecte aflate în derulare. 

În urma solicitărilor privind necesarul de sume pentru plata cheltuielilor urgente până la sfârșitul anului 2021, la nivel de 
UAT au fost transmise Prefecturii, necesarul pentru instituția noastră, atât în luna septembrie, cât și în luna decembrie 2021 
(11.889/SVI/21.09.2021, Dosar 9, 4583/23.09.2021, 15.732/SVI/15.12.2021, Dosar 9, 6127/15.12.2021). Cifrele comunicate 
Prefecturii ar fi stat la baza Proiectului de Hotărâre al Guvernului României privind solicitarea de sume din  Fondul de rezervă 
bugetară. Pentru ambele solicitări, sumele primite de UAT au fost 0 (zero), sau nici nu figurează în lista UAT-urilor, conform 
anexelor prezentei. 

Drept urmare, ținând cont de alocarea bugetară deficitară, de nevoile la nivel de comună și 
de lucrările desfășurate, vă cerem sprijin în a primi un răspuns elocvent și justificat de la instituțiile 
de resort. Care au fost criteriile repartițiilor acestor sume, după ce algoritm au fost făcute repartițiile, în ce măsură 

populația este luată în calcul atunci când se fac aceste alocări bugetare, dezvoltarea locală face sau nu face parte din criteriile 
de distribuire a sumelor necesare unităților 

administrativ-teritoriale? Este neapartenența la unul dintre partidele din arcul de guvemământ unul dintre motivele 
pentru care UAT Sânpetru de Câmpie nu a beneficiat de niciun leu la cele două rectificări bugetare? Ce vină le revine celor 
peste 3.000 de locuitori sânpetreni că actuala conducere a Primăriei nu face parte din partidele aflate la guvernare?”, se arată în 
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memoriul trimis dumneavoastră și conducerii Guvernului, prin intermediul meu, de către primarul comunei Sânpetru de 
Câmpie. 

Având în vedere petiţia prezentată, vă rog respectuos domnule ministru să analizaţi această solicitare şi să acordaţi un 
răspuns în consecință. 

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Situaţia copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate din judeţul Mureș 
Stimată doamnă ministru, 
Problema copiilor din România ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate continuă să dea mari bătăi de cap autorităţilor 

cu atribuţii în acest domeniu. În ciuda progreselor făcute în ultimii ani, statul român se  confruntă în continuare cu dificultăţi 
privind identificarea soluţiilor eficiente şi pozitive pentru a diminua traumele imense suferite de aceşti copii. O soluţie de avut 
în atenţie ar fi ca autorităţile abilitate să înăsprească măsurile luate împotriva părinţilor care îşi lasă copiii de izbelişte, fără a le 
oferi o alternativă viabilă. 

Vă întreb respectuos, Doamnă Ministru: 
1. Există posibilitatea ca, în cazul în care ambii părinţi pleacă în străinătate, ei să fie obligaţi să îşi ia copiii cu ei, pentru 

a evita traumele la care aceştia sunt supuşi în lipsa afecţiunii familiale? 
2. Care este situaţia actuală a copiilor care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate, atât la nivel naţional, cât şi în 

judeţul Mureș? 
3. Ce măsuri are în vedere Ministerul Familiei pentru a oferi copiilor aflaţi în astfel de situaţii o alternativă benefică în 

lipsa căldurii părinteşti? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

 

 
 
 

 Întrebări 
 
 

Adresată: domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
De către: George-Cristian Tuță, deputat  
Obiectul interpelării: Activitatea Centrului Național pentru Informații Financiare 

 

Stimate domnule ministru,  
În aparatul central al ministerului pe care îl conduceți a fost înființat din anul 2017 Centrul Național pentru Informații 

Financiare, care are printre atribuții ” crearea și operaționalizarea identității fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a 
facilita interacțiunea cu statul în ceea ce privește sistemul financiar, fiscal și de asigurări sociale”. 

Drept urmare, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
a) Ce măsuri și acțiuni au fost puse în aplicare de Centrul Național pentru Informații Financiare privind crearea și 

operaționalizarea identității fiscale electronice a persoanei fizice? 
b) Care este situația cifrei de afaceri, pe anul 2020, a IMM-urilor din România, procentual și în cifre absolute, și care sunt 

sumele încasate (pe județe) în numerar și prin mijloace fără numerar, procentual și în cifre absolute? 
          Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită stimă,      *** 
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Adresată: domnului Marius - Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
De către: George-Cristian Tuță, deputat  
Obiectul interpelării: Statistica modalităților de plată a pensiilor și beneficiilor sociale 
 

Stimate domnule ministru,  
Extinderea modalității de plată a drepturilor bănești fără numerar acordate cetățenilor a fost realizată și la nivelul 

instituțiilor aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului pe care îl conduceți. 
În acest moment, în funcţie de opţiunea pensionarului, drepturile de pensie se achită prin mandat poştal, la domiciliul 

beneficiarului drepturilor de pensie sau al mandatarului, ori în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa 
Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie. Și beneficiile sociale pot fi virate în cont 
sau la poștă. 

Având în vedere cele expuse mai sus vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 
a) Care este numărul  (inclusiv procentual), urban și rural, al persoanelor care își primesc pensiile și/sau beneficiile 

sociale prin numerar și în cont curent sau cont de card? 
b) Care este numărul (inclusiv procentual), urban și rural, al persoanelor care primesc beneficiile sociale sub valoarea 

definită de consumatorul vulnerabil financiar, definit la art. 4, lit e), din Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1032 din 28 decembrie 2017, prin numerar și în cont curent sau cont 
de card? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,      *** 
 

Adresată: domnului Sorin  Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De către: Călin Ioan Bota, deputat   
Obiectul interpelării: Stadiul proiectului de modernizare a Gării Baia Mare  
 

Stimate domnule ministru Sorin Grindeanu, 
Doresc să supun atenției dumneavoastră situația proiectului de modernizare a Gării Baia Mare. Contractul pentru studiul 

de fezabilitate privind modernizarea/reabilitarea stației de cale ferată Baia Mare a fost semnat de CFR în 17 octombrie 2019.  
Potrivit unor informații publice, studiul de fezabilitate realizat de Arhigrup SRL a fost finalizat în luna septembrie 2021.  

 Având în vedere că stadiul de degradare al Gării Baia Mare este destul de înaintat, reclamând renovări și modernizări 
urgente, vă rog să precizați:  

1. Când va demara licitația pentru executarea lucrărilor de modernizare ? 
2. Există fonduri disponibile pentru realizarea acestui obiectiv ? 

Solicit ca informațiile să fie făcute publice. 
Vă mulțumesc, 
Solicit răspuns scris!      *** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

  

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 
Strategia ministerului în vederea creării unui cadru eficient și coerent  

în vederea dezvoltării turismului 
Turismul este un sector de activitate de importanță strategică pentru România. Pentru a putea dezvolta această ramură 

economică la potențialul resurselor de care dispunem, este absolut necesară crearea cadrului legal și instituțional coerent prin 
care activitatea turistică și politicile de promovare a turismului să se poată derula în mod eficient. Acesta a fost unul dintre 
domeniile cele mai puternic afectate de pandemie, iar relansarea sa depinde în mare măsură de coerența măsurilor pe care le 
vom întreprinde cât mai urgent posibil. 

Proiectul Legii Turismului a fost adoptat tacit de Senat în septembrie 2019, fiind așadar în proces legislativ la Camera 
decizională (PL-x nr. 411/2019). Problema cu acest proiect de lege este că în acești doi ultimi ani realitatea economică globală 
și obiceiurile de turism ale populației s-au schimbat mult, iar eventuale amendamente de substanță ar putea conduce la motive 
de neconstituționalitate a legii.  

În cursul lunii ianuarie 2022 am avut o serie de întâlniri în circumscripția mea electorală cu reprezentanții sectorului 
turistic, aceștia semnalându-mi lipsa unui cadru coerent pentru organizațiile pentru managementul destinației. Prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și 
completările ulterioare nu sunt aplicate integral nici în prezent.   

De altfel, un obiectiv distinct al PNRR este Creșterea competitivității turismului românesc prin managementul 
participativ al destinațiilor turistice și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor, obiectiv a cărui 
îndeplinire trebuie pregătită din timp. 

Care este modalitatea prin care ministerul pe care îl conduceți va crea cadrul necesar dezvoltării turismului? Ce măsuri 
legislative și organizaționale își propune M.A.T.? 

Din perspectiva legislației deja aflate în vigoare, OMD deja constituite vor fi acreditate, potrivit art. 101 din O.G. 
58/1998?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Miklós Zoltán 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Problemele semnalate în legătură cu Formularul digital de intrare în România  
în ceea ce privește lucrătorii transfrontalieri, amenzile și termenul de vizualizare a formularelor 

 

Numeroase persoane din circumscripțiile electorale pe care le reprezentăm, Satu Mare și Bihor, inclusiv din județele de 
graniță (Arad, Timiș), ne-au atras atenția asupra problemelor pe care le întâmpină în legătură cu Formularul digital de intrare 
în România, introdus prin Ordonanța de urgență nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România. 

Astfel, lucrătorii transfrontalieri întâmpină probleme de fiecare dată când trec granița, neexistând o soluție alternativă 
pentru aceste persoane în vederea evitării completării zilnice a formularului. Ținând cont de scopul implementării 
obligativității completării Formularului digital de intrare în România, nu considerăm că prin completarea zilnică a formularului 
de către persoanele în cauză se contribuie la realizarea acestuia, fiind probabil suficientă completarea o singură dată a 
formularului. 
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Pe de altă parte, formularul digital trebuie completat sub sancțiunea unei amenzi între 2.000 și 3.000 lei. În condițiile în 
care agentul constatator nu poate aprecia pericolul social pe care îl reprezintă necompletarea formularului, este inacceptabilă 
aplicarea diferențiată a amenzilor, așa cum se întâmplă potrivit relatărilor multora. 

O altă problemă semnalată în repetate rânduri o constituie aplicarea amenzii chiar și persoanelor care l-au completat 
corespunzător. Cu toate că împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției poate fi formulată plângere 
contravențională, pe lângă faptul că procesul durează mult, pretinsul contravenient nu mai poate dovedi îndeplinirea obligației 
de completare a formularului, dat fiind faptul că aceasta poate fi vizualizat numai timp de 15 zile de la data completării 
acestuia. 

Date fiind cele expuse mai sus, vă rog să îmi clarificați următoarele aspecte: 
1. Considerați că este posibil ca lucrătorii transfrontalieri să fie scutiți de obligația completării zilnice a formularului? În 

cazul în care răspunsul este negativ, ce fel de soluții propuneți? 
2. Cum este posibil ca amenda contravențională să fie aplicată diferențiat fără a exista un pericol social diferit de la un 

caz la altul? 
3. Ce fel de soluții implementați pentru rezolvarea problemei celor care, deși completează formularul, li se aplică amendă 

contravențională pentru necompletarea acestuia, iar termenul de vizualizare a fost depășit? 
Solicităm răspuns în scris.  

Deputați 
Magyar Loránd-Bálint,  Szabó Ödön 

*** 
 
Adresată domnului Ministru Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  

 
Modalitatea de înființare a unei nivel de educație timpurie antepreșcolară  

pe baza Ordinului nr. 3412/2013 
Stimate domnule ministru, 
Prin prezenta doresc să vă semnalez o problemă din sistemul de învățământ, problema înființării a unei nivel de educație 

timpurie antepreșcolară. Conform Ordinului nr. 3412/2013 o unitate de învățământ, care are mai multe nivele, inclusiv de 
grădiniță, fiind înscrisă în Registrul naţional al furnizorilor acreditaţi de educaţie preşcolară ţinut de ARACIP, poate înființa 
fără solicitare de autorizație funcționarea provizorie a unei nivel de educație timpurie antepreșcolară. Într-o localitate din 
județul Bihor direcția de specialitate a Primăriei la momentul adoptării rețelei școlare a solicitat să existe autorizația ARACIP, 
pentru a include și acest nivel în cadrul unității de învățământ. Ordinul nr. 3412/2013 prevede clar, că nu este necesar 
solicitarea autorizației. Articolul 6, alin. (4) din Ordinul nr. 3412/2013 se precizează clar că, în cazul în care educaţia timpurie 
antepreşcolară se înfiinţează de către o unitate de învăţământ preuniversitar acreditată de tip grădiniţă sau centru de zi, înscrisă 
în Registrul naţional al furnizorilor acreditaţi de educaţie preşcolară ţinut de ARACIP, atunci grupele se consideră de drept 
autorizate să funcţioneze provizoriu şi se vor supune doar procesului de evaluare în vederea acreditării. În acest sens nu ar fi 
nevoie de niciun alt document, decât de solicitarea de includerea nivelului în rețeaua școlară, urmând ca peste 2 ani să solicite 
direct acreditarea.  

Având în vedere toate aspectele expuse mai sus vă rog respectuos să ne prezentați punctul de vedere al Ministerului 
Educației, dacă am interpretat corect Ordinul nr. 3412/2013 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 
vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară.  

Solicit răspuns în scris.                                
Deputat 

Szabó Ödön 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 

 Declarații 
 
 

Declaratie de presa, la 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeană 
 
Dacă în 1859 obiectivul lui Alexandru Ioan Cuza era să clădească statul român modern, azi ne confruntăm cu 

provocarea dată de criza sanitară, nevoia de accelerare a dezvoltării economice a României și eficienta gestionare a resurselor 
la care avem acces făcând parte din Uniunea Europeană.  

Un exemplu de actualitate este PNRR, care ne oferă finanțări și împrumuturi importante. Aceste resurse îi permit 
României să investească în transportul durabil, în protejarea pădurilor și a biodiversității, în energie, în transformarea digitală 
sau în educație. Reformele și investițiile în domenii precum gestionarea apei, gestionarea deșeurilor și renovarea clădirilor vor 
fi, de asemenea, sprijinite în principal prin componenta de împrumut. 

În primii 10 ani în Uniunea Europeană, România a obținut un plus de 62 de miliarde de euro la PIB și a atras 39,9 
miliarde de euro. Este adevărat, nivelul de trai al românilor trebuie să mai crească, însă acest lucru ține mult de ce facem noi în 
și pentru țară. Existența unor oportunități nu garantează succesul în lipsa implicării și acționarii.  

Personal, în calitate de cetățean european am avut numeroase avantaje care m-au ajutat să mă dezvolt profesional și 
personal. De exemplu, am finalizat studiile superioare la Universitatea Essex din Marea Britanie, pe atunci încă parte a Uniunii 
Europene și tocmai din acest motiv am putut accesa mult mai ușor finanțare pentru plata taxelor de școlarizare și trai. Ținând 
cont că Marea Britanie nu mai face parte din blocul comunitar totul devine mai greoi atât pentru britanici care vor să învețe sau 
să lucreze în UE, cât și invers. De multe ori sesizăm avantajele abia când le pierdem, cum e și cazul britanicilor. Conform unui 
sondaj citat de The Guardian, la un an după părăsirea blocului comunitar, peste șase din zece britanici cred că Brexitul nu a 
produs efectele (pozitive) scontate. 

Formarea mea profesională a fost marcată tot de spaţiul european. Am lucrat în cadrul a două instituții europene: la 
Banca Europeană de Investiții din Luxemburg și în cadrul Parlamentului European, unde am contribuit la integrarea stagiarilor 
români împreună cu restul naționalităților. Toate aceste experiențe au avut un cost de oportunitate foarte ridicat și m-au ajutat 
să am o viziune de ansamblu asupra problemelor economico-sociale, politice și interculturale.  

La nivel național, următoarea noastră țintă e aderarea la Spațiul Schengen, iar performanța guvernului pe zona de justiție 
și protejarea statului de drept sunt vitale în acest sens.  

Pro europenismul nu înseamnă doar să tânjim după banii Uniunii Europene, înseamnă o credință de nezdruncinat în 
libertate, în valoarea omului în societate, în consolidarea tradițiilor,  obiceiurilor și istoriei naționale, celebrând trecutul 
formator. Prin aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit parte a unei familii mai mari, puternice și performante, am 
devenit mai mobili, am obținut mai multă transparență administrativă (și mai e de lucru). Toate aceste chestiuni ne pot sprijini 
dezvoltarea, spori progresul și ușura viața noastră de zi cu zi ca cetățeni europeni. Totuși, atunci când ți se deschid niște uși nu 
e suficient să stai în tocul ușii, trebuie să acționezi, să iei decizii și să fii responsabil. Eu, alături de colegii mei ne asumăm zi 
de zi să intrăm pe ușile pe care le considerăm potrivite și să ne asumăm decizii care privesc binele românilor. 
 

Deputat 
Simina-Geanina-Daniela Tulbure 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
 

Implementarea Monitorului Oficial Local în Voluntari 
Stimate domnule ministru, 
Mi-a fost adus la cunoștință de către consilieri locali ai orașului Voluntari (Primăria Voluntari) faptul că autoritatea 

locală responsabilă nu duce la îndeplinire obligația prevăzută în sarcina primăriei la art. 197 și în Anexa nr. 1 din Codul 
Administrativ, care prevede publicarea Monitorului Oficial Local. 

În consecință, consilierii locali USR au formulat o petiție către ministerul pe care îl conduceți prin adresa cu nr. 
158898/24.11.2020. În răspunsul dumneavoastră cu numărul 163173/04.12.2020 ați indicat faptul că Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administraţiei poate transmitere recomandări către Primăria Oraşului Voluntari spre remedierea 
aspectului sesizat. 

În acest sens, vă adresăm rugămintea să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. A trimis Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o recomandare către Primăria Orașului Voluntari 

pentru implementarea Monitorului Oficial Local? În caz afirmativ, vă rugăm să ne comunicați numărul de înregistrare al 
documentului și să ni-l puneți la dispoziție. 

2. Dacă documentul menționat anterior nu a fost trimis, vă rugăm să confirmați disponibilitatea Ministrului de a 
transmite o adresă către Primăria Voluntari prin care li se specifice obligațiile prevăzute de Codul Administrativ. 

3. Care considerați că este cea mai bună modalitate de acțiune pentru gestionarea acestei situații având în vedere că 
nepublicarea unor documente de interes public (Statutul unității administrativ-teritoriale, Regulamentele privind procedurile 
administrative, Hotărârile autorității deliberative, Dispozițiile autorității executive, Documente și informații financiare) are 
implicații deosebit de grave asupra principiilor transparenței, legalității și satisfacerii interesului public. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, inclusiv la adresa: oana.cambera@cdep.ro. 
Cu stimă, 

Deputat 
Oana-Alexandra Cambera 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
În atenția Ministerului Sănătății 

       Ministerului Afacerilor Interne 
       Ministerului Afacerilor Externe 

    Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVI 19 
 

Implementarea formularului digital de intrare în România 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere faptul că începând cu 20 decembrie 2021, toate persoanele care intră pe teritoriul țării trebuie să 

completeze un formular digital de intrare în România (PLF) disponibil pe adresa web: plf.gov.ro, iar termenul de completare a 
acestuia este relativ scurt – maximum 24 de ore înainte de trecerea frontierei și maximum 24 de ore după, aproape 50.000 de 
români care s-au reîntors în România în perioada 25 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022 au fost amendați de Direcțiile de 
Sănătate Publică cu câte 3.000 de lei fiecare, conform dispozițiilor art. 4 alin. (1) din OUG 129/2021.  

Valoarea acestor amenzi a atins în prezent pragul de 129 milioane de lei (peste 25 milioane de euro). Drept consecință, o 
bună parte din cetățenii români amendați contravențional vor contesta aceste amenzi în instanță, iar prestigiul statului român în 
relația cu cetățenii săi din afara granițelor va avea de suferit. Conform relatărilor apărute în presă3, atât piloții cât și membrii 
echipajelor de zbor au început să primească amenzi pentru necompletarea PLF, chiar dacă durata de ședere a acestora pe 
teritoriul României este scurtă. 

                                      
3 Zeci de mii de români au fost amendați pentru că nu știau că trebuie să completeze PLF la intrarea în țară, Știrile ProTV, 11.01.2022 
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Pe această cale, doresc să propun adaptarea Sistemului informatic integrat Formular digital de intrare în România (SII-
FDIR) astfel încât să blocheze intenția utilizatorului de a completa PLF înainte de cele 24 de ore prevăzute, precum și 
instituirea unui sistem de alertare a cetățeanului cu privire la expirarea termenului de completare online a PLF. De asemenea, 
propun instituirea posibilității ca cetățenii care intră pe teritoriul României fără a avea un PLF completat, să fie informat 
imediat la graniță despre obligativitatea prezentării acestuia și să i se ofere posibilitatea completării PLF la trecerea frontierei. 

O astfel de modificare la nivel de soft ar reprezenta un pas semnificativ în întâmpinarea cetățenilor care nu au reușit să 
se informeze din timp despre implementarea formularului digital de intrare, contribuind astfel și la reducerea numărului de 
amenzi aplicate. 

În condițiile date, vă adresez următoarele întrebări: 
• De ce nu ați exceptat de la obligativitatea completării formularului persoanele care se deplasează în România pentru o 

durată mai scurtă de 48 de ore sau nu au stat mai mult de 48 de ore în afara României? 
• Din relatările mai multor cetățeni români, ar exista mai multe cazuri când agenții Poliției de Frontieră sau 

reprezentanții DSP nu le-au solicitat prezentarea obligatorie a PLF, ceea ce a dus la amendarea cetățenilor fără vreo informarea 
în prealabil. De ce autoritățile române n-au solicitat PLF tuturor cetățenilor la intrarea în țară? 

• Ce măsuri va întreprinde Guvernul României pentru a crește gradul de informare a cetățenilor români cu privire la 
prevederile OUG 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România? 

Menționez că orice informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,  

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Situația Depozitului de deșeuri de la Ghizela, județul Timiș 
 
Stimate domnule ministru, 
Depozitul de deşeuri nepericuloase din Ghizela, amplasat în extravilanul comunei Ghizela, judeţul Timiş, în estul 

localităţii Şanoviţa, la o distanţă de circa 1 540 de metri de zona intravilană a acesteia, este cel mai mare depozit de deșeuri din 
vestul țării.  

Depozitul central de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela are o capacitate de circa 16 100 tone pe an, acesta fiind 
dotat cu cu instalaţii de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică (TMB). Depozitul de deșeuri de la Ghizela este 
administrat de compania RETIM. În acest depozit ajung anual peste 225 000 de tone de gunoaie colectare din tot județul 
Timiș. Această cantitate este multiplu mai mare decât capacitatea de depozitare și cea de prelucrare pentru care a fost proiectat. 
În aceste condiții, devine legitimă întrebarea dacă depozitul de la Ghizela respectă toate normele europene în domeniu. 

De mai mulți ani de zile locuitorii din zona învecinată cu depozitul de deșeuri de la Ghizela se plâng de mirosul 
insuportabil provocat de levigatul care nu poate fi prelucrat de stația de epurare întrucât aceasta a fost proiectată pentru o 
capacitate cu mult mai mică decât era necesar în realitate.  

Presa și opinia publică din județ și-au concentrat atenția în multiple rânduri asupra dezastrului ecologic de la Ghizela 
provocat de deversarea levigatului în apele râului Timiș. 

Autoritățile din județul Timiș s-au angajat în mod repetat pe parcursul ultimilor ani să rezolve problema prin mărirea 
capacității stației de tratare a levigatului. Aceste angajamente nu au fost onorate până în prezent. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și sesizându-vă oficial asupra situației catastrofale de la Ghizela, vă rugăm să 
ne transmiteți: 

1) Care sunt dimensiunile reale ale dezastrului ecologic de la Ghizela provocat de deversarea levigatului în apele râului 
Timiș? 

2) Ce decizii au fost luate atât la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, al administrației publice locale din 
județul Timiș și ce măsuri concrete au fost dispuse sau întreprinse în legătură cu dezastrul ecologic de la Ghizela? 

3) Ce soluții practice de urgență, aplicabile coordonat și în comun cu administrația publică de nivelul II (Consiliul 
județean Timiș), a luat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru depășirea dezastrului ecologic de la Ghizela?  

4) Care sunt costurile acestor soluții, ce posibilități de acoperire financiară a lor există în actualul exercițiu bugetar din 
anul financiar 2022? 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Ciprian-Titi Stoica 

*** 
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Adresată domnului Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
      domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 

 
Aducerea chestiunii deblocării donațiilor de carte românească pentru bibliotecile publice și școlare din Basarabia  

pe agenda ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Moldova din 12 februarie 2022 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
La 12 februarie 2022 urmează să aibă loc la Chișinău ședința comună a Guvernelor României și Republicii Moldova, 

eveniment care va fi urmărit îndeaproape de opinia publică națională de pe ambele maluri ale Prutului. 
Este de așteptat ca la ședința comună a Guvernelor din 12 februarie 2022 să fie abordate probleme acumulate în timp 

care împiedică dezvoltarea și consolidarea spațiului cultural, lingvistic și spiritual comun. 
Așa cum bine se cunoaște, un impediment serios în calea normalizării situației cultural-identitare din Republica 

Moldova îl constituie legislația neeuroconformă cu accente anti-românești dezvoltată în special în perioada guvernării 
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).  

Astfel, Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova a fost modificată în 
perioada regimului Voronin prin introducerea unui articol nou, 22 prim (221) menit să descurajeze donațiile de carte din 
România către instituțiile de cultură din Republica Moldova, în special biblioteci publice, școlare, universitare sau unități de 
cult care utilizează cărți de cult elaborate și tipărite în România. Această modificare s-a produs în situația în care peste 60% din 
fondul de carte din bibliotecile publice din Republica Moldova reprezintă literatură cu alfabet rusesc, din perioada ocupației 
sovietice, inclusiv literatură cu caracter ideologic comunist sau moldovenist. Potrivit unor estimări neoficiale, deficitul de carte 
în limba română în bibliotecile publice și școlare din Republica Moldova se ridică la circa 17 milioane de exemplare. Sensul 
modificării legislative a constat în calificarea cărților în limba română tipărite în România, inclusiv cărțile de cult tipărite de 
Patriarhia Română și donate Mitropoliei Basarabiei, ca fiind ”obiecte cu semnificație etnică”. Din perspectiva legislației 
Republicii Moldova, cartea românească are ”semnificație etnică” românească și este susceptibilă de a fi subversivă pentru 
”identitatea etnică moldovenească” diferită de cea română. Pe scurt, articolul 221 a fost introdus în Legea nr. 1491/2002 de 
către regimul Voronin ca barieră birocratică având scopul manifest de împiedicare a donațiilor de carte românească din 
România și de cenzurare la frontieră. Au existat mai multe cazuri în care camioane cu carte românească donată de către 
primăriile înfrățite și Consiliile județene din România către primăriile înfrățite și raioanele înfrățite din Republica Moldova au 
fost împiedicare să treacă frontiera de pe Prut, făcând cale întoarsă, întrucât nu dispuneau de avize ale Academiei de Științe a 
Moldovei sau ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova necesare pentru ”obiectele cu semnificație etnică”. 

În conformitate cu prevederile articolului 221 din Legea nr. 1491/2002, primăriile, bibliotecile publice, școlile, liceele, 
universitățile donatare, precum și Mitropolia Basarabiei și părțile ei componente, pentru a putea primi donații de carte din 
România (inclusiv de la autoritățile publice locale din comunele, orașele sau județele înfrățite) să urmeze proceduri 
îndelungate, cu obținerea de avize ale Ministerului Culturii/Academiei de Științe a Moldovei, precum și cu obținerea de 
Hotărâri ale Comisiei guvernamentale pentru ajutoare umanitare. Acestor reguli le sunt supuse inclusiv donațiile de carte 
făcute de Guvernul României, direct sau prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cărțile donate fiind 
considerate a avea ”semnificație etnică” românească, susceptibile de subminarea ”identității etnice moldovenești” diferite de 
identitatea românească. 

Departamentul Vamal al Republicii Moldova anunță pe pagina sa de internet: ”Potrivit aceleiași legi, pentru unele 
mărfuri, la introducerea în țară, sunt necesare avize/autorizații de la alte autorități care gestionează domeniul respectiv (de 
ex. produsele alimentare – Centrul Național de Sănătate Publică/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; literatura 
și obiectele cu semnificație culturală sau etnică – Ministerul Culturii/Academia de Științe a Moldovei; medicamente – 
Ministerul Sănătății; articole protetico-ortopedice – Ministerul Muncii și Protecției Sociale/Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie şi Reabilitare etc)”4. 

Ne-am fi așteptat ca subiecții înzestrați cu inițiativă legislativă (Președintele Sandu, Guvernul Gavrilița, Parlamentul în 
care există o majoritate declarat proeuropeană) să inițieze abrogarea articolului 221 din Legea nr. 1491/2002 cu privire la 
ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, care filtrează şi descurajează donaţiile de carte românească către 

                                      
4 https://customs.gov.md/ro/articles/regulile-de-introducere-in-tara-a-ajutorului-umanitar  
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instituțiile de cult ale Mitropoliei Basarabiei (Patriarhia Română) sau către bibliotecile publice şi şcolare/universitare din 
Republica Moldova.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Dacă Guvernul României consideră necesar și oportun să aducă pe agenda ședinței comune a Guvernelor României și 

Republicii Moldova, care va avea loc la 12 februarie 2022 la Chișinău, chestiunea necesității abrogării articolului 221 din 
Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova și înlocuirii acestuia cu un nou articol 
prin care să se instituie libera introducere din România în Republica Modlova a donațiilor de carte în limba română destinate 
instituților publice (primării, grădinițe de copii, biblioteci publice, școlare, universitare etc.) sau cultele religioase din 
Republica Moldova. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi  

*** 
 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Situația cultivatorilor de sfeclă de zahăr 
Stimate domnule ministru, 
Vă aducem în vedere faptul că Tereos, cel mai mare producător de zahăr din Franța și numărul trei pe plan european, a 

decis recent să închidă unitatea de producție pe care o deține la Luduș, în județul Mureș, lăsând liberi de contract aproximativ 
350 de fermieri români care se pregăteau anul acesta să livreze sfeclă către procesator. Tereos prelua sfecla de pe o suprafață 
de 7.000 de hectare din cele 20-24.000 cât se cultivă anual în România. Închiderea acestei fabrici înseamnă că producția 
națională se rezumă la o singură fabrică ce procesează sfeclă de zahăr - fabrica Roman deținută de compania austriecă Agrana. 

Din datele Tereos, fabrica de zahăr din Luduș are o capacitate de producție de aproximativ 500 de tone pe zi de zahăr 
alb, iar unitatea de rafinare a zahărului brut, care a fost construită în 2014, oferă o capacitate de producție suplimentară de 514 
tone pe zi. În total, din datele asociațiilor profesionale, fabrica Luduș produce în jur de 63-65.000 de tone anual, din care 85-
90% din sfeclă de zahăr iar restul din zahăr brut adus din import. Compania lucra cu 300-350 de fermieri locali care produceau 
pe o suprafață totală de 7.000 de hectare. 

Acești 300 de fermieri din 9 județe, respectiv Mureș, Cluj, Sibiu, Alba, Bistrița, Hunedoara, Harghita, Covasna și 
Brașov au cultivat doar în anul 2021 o suprafață de aproape 7.000 de hectare. Producția medie realizată la nivel de fabrică fiind 
de 47 t/ha. Prin închiderea fabricii de zahăr sunt afectați nu doar fermierii, ci și industria alimentară, încurajându-se în acest 
mod importul de zahăr. 

„Fermierii rămân fără un venit sigur- existau contracte ferme pe cantități exacte și prețuri cunoscute încă de la început. 
Fabrica era obligată să cumpere toate cantitățile, chiar dacă producția era mai mare. În plus, subvenția este importantă, de 
aproximativ 850 de euro pe hectar anul trecut”, a declarat și Gheorghe Bejan, directorul executiv al Patronatului Zahărului din 
România. 

În aceste momente există temeri serioase cu privire la viitorul culturii sfeclei de zahăr datorită închiderii fabricii de la 
Luduș. În această perioadă fermierii se pregăteau pentru noua cultură, prin achiziții de inputuri și sămânță, iar campania de 
semănat va avea de suferit. 

Totodată dorim să menționăm faptul că Tereos ne-a asigurat, în scris, că se va cultiva sfeclă. Drept urmare fermierii au 
pregătit terenul, materialele și utilajele aferente, înregistrând costuri suplimentare. Doar în ianuarie, la solicitarea scrisă a 
Asociației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr „Beta”, membrii acesteia au fost anunțați că se va închide fabrica. Avem așadar 
de-a face cu o lipsă indiscutabilă de transparență și lipsă de respect fața de cultivatori și investițiile făcute de aceștia, 
îngreunând orice posibilități de adaptare precum și previziuni alternative în acest sens. 

 Avem în vedere, de asemenea, și faptul că Tereos este autorizat sa comercializeze zahăr în continuare, deși fabrica e 
inchisă, asta în timp ce rafturile supermarketurilor din România sunt pline cu zahăr importat din țări precum Germania și 
Polonia. 

 Drept urmare, domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Cum se va implica Ministerul Agriculturii pentru salvarea culturii de sfeclă de zahăr în cele nouă județe menționate 

anterior? 
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2) Care este planul de acțiune cu privire la sutele de fermieri care depindeau de fabrica de zahăr, ce alternative și soluții 
financiare oferă Ministerul Agriculturii pentru ca aceși fermieri să poată supraviețui? 

3) Cum se va putea compensa lipsa producției interne și care este planul de acțiune pentru promovarea producției interne 
în acest domeniu și evitarea importurilor, în mod evident, dezavantajoase pentru fermieri și economia națională? 

4) Ce soluție oferă Ministerul Agriculturii cu privire la continuarea activității fabricii de zahăr de la Luduș, cum aveți de 
gând să acționați pentru ca aceasta să își continue exsitența? Se pot întreprinde demersuri pentru funcționarea acesteia poate 
chiar în cadrul unei companii cu capital de stat? 

Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității sociale 
 

Statistica la zi a beneficiarilor de asistență socială pentru prevenirea  
și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, în funcție de scopul lor, beneficiile de asistență socială în România se 

clasifică între altele pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială. 
Din această categorie fac parte Ajutorul social și Alocația pentru susținerea familiei. 
Presa națională relatează periodic și tot mai frecvent în legătură cu situații în care mulți beneficiari ai ajutorului social au 

o situație materială cu mult peste nivelul mediu de trai din țara noastră, în timp ce persoane având o situație materială sub 
nivelul sărăciei nu beneficiază de ajutor social.  

În legătură cu acestea, Vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Care este la zi, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul 

București), numărul beneficiarlor de Ajutor social? 
2. Care este, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul 

București), cuantumul acestor ajutoare sociale? 
3. Care este la zi, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul 

București), numărul beneficiarlor de Alocația pentru susținerea familiei?  
4. Care este, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul 

București), cuantumul acestor alocații pentru susținerea familiei? 
5. Ce măsuri de natură administrativă, legislativă  sau de alt ordin înreprinde sau intenționează să întreprindă Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale pentru blocarea accesului la ajutoare sociale a persoanelor care nu întrunesc condițiile obiective 
de încadrare în categoria beneficiarilor de Ajutor social? 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 

Adresată  domnului Marian Neacșu, Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru 
 

Execuția bugetară a fondurilor alocate de stat sprijinirii românilor de pretutindeni în ultimii cinci ani 
 

Stimate domnule ministru, Secretar general al Guvernului 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), entitate înzestrată cu personalitate juridică, activează în cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 

Potrivit cadrului normativ în vigoare, prin Secretariatul General al Guvernului, DRP elaborează şi aplică politica statului 
român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, în sensul atribuit acestui termen prin Legea nr. 299/2007 privind 
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sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare, şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu 
aceştia şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt, precum şi în conformitate cu normele internaţionale relevante. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți o analiză statistică și financiară privind 
utilizarea fondurilor bugetare alocate pentru sprijinirea românilor de pretutindeni. 

În acest sens, vă rog să-mi comunicați care este, pe fiecare dintre ultimii cinci ani, gradul de utilizare a bugetului alocat 
organului de specialitate al administrației publice centrale pentru politicile și relația cu românii de pretutindeni în scopul 
sprijinirii activității românilor din afara granițelor prin acordarea de finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin 
financiar. 

Vă rog să indicați aparte, pentru fiecare dintre ultimii cinci ani: 
1. Cifrele absolute ale mijloacelor din bugetul alocat organului de specialitate al administrației centrale pentru politicile 

și relația cu românii de pretutindeni, precizând compartimentele: a) cheltuieli de natură administrativă, salarială etc., b) 
cheltuieli destinate nemijlocit sprijinului acordat românilor de pretutindeni; 

2. Cifrele absolute ale mijloacelor financiare utilizate de către organul de specialitate al administrației publice centrale 
pentru politicile și relația cu românii de pretutindeni, precizând compartimentele: a) cheltuieli de natură administrativă, 
salarială etc., b) cheltuieli destinate nemijlocit sprijinului acordat românilor de pretutindeni; 

3. Diferența dintre mijloacele bugetare alocate și mijloacele bugetare utilizate, la ambele dintre cele două compartimente 
indicate în punctele 1 și 2; 

4. Gradul procentual de utilizare a mijloacelor bugetare alocate organului de specialitate al administrației publice centrale 
pentru politicile și relația cu românii de pretutindeni, la ambele dintre cele două compartimente indicate în punctele 1 și 2; 

5. Primele 10 state de destinație a sprijinului acordat românilor de pretutindeni (în ordinea descrescătoare a fondurilor 
utilizate), cu indicarea sumelor pentru fiecare dintre aceste state; 

6. Primele 10 proiecte realizate (în ordinea descrescătoare a fondurilor utilizate), cu indicarea sumelor pentru fiecare 
dintre aceste proiecte; 

7. Numărul și lista de proiecte sprijinite financiar pe o durată mai mare decât un an; 
8. Numărul distinct de proiecte și cuantumul fondurilor bugetare utilizate pentru sprijinirea: a) românilor din comunitățile 

istorice din jurul granițelor și Balcani; b) românilor din diaspora emergentă, diaspora istorică și exilul românesc; c) 
persoanelor aparținând filonului lingvistic și cultural românesc. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
Adresată domnului Mihai Sorin Grindeanu, viceprim-ministru, ministru al Transporturilor și Infrastructurii 

  
Timpii exagerați de așteptare în vamă din cauza instalațiilor de cântărire a autovehiculelor 

 
Stimate domnule viceprim-ministru, ministru al Transporturilor și Infrastructurii, 
Am fost sesizați de mai mulți conducători de camioane și mașini de marfă (TIR-uri) din România care efectuează curse 

internaționale asupra faptului că întâmpină probleme în Punctele de Tecere a Frontierei (PTF) României cu alte state, în 
special cu Ungaria. Una dintre aceste probleme ține de timpii de așteptare foarte mari în PTF ale României din cauza 
instalațiilor de cântărire din mers a autovehiculelor, în contrast cu timpii de așteptare foarte scurți în PTF ale Ungariei, la 
intrarea în România. 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are în subordine Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR), responsabilă de amplasarea și mentenanța instalațiilor de cântărire a autovehiculelor pe căile rutiere, 
înclusiv în PTF. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Dacă în toate PTF ale României cu Ungaria, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina sunt amplasate în prezent 

instalații de cântărire din mers a autovehiculelor și dacă tehnic aceste instalații sunt în stare bună de funcțiune și nu sunt 
depășite/uzate moral. 
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2. Dacă pe parcursul anului trecut 2021 în PTF ale României cu Ungaria, precum și cu celelalte patru state vecine, s-au 
efectuat sau nu lucrări de amplasare, înlocuire sau reparație a instalațiilor de cântărire a autovehiculelor. În cazul unui răspuns 
pozitiv, vă rugăm să vă referiți expres la fiecare caz aparte. 

3. Dacă în PTF ale României cu Ungaria, precum și cu celelalte patru state vecine, timpii de așteptare la ieșirea din țară a 
TIR-urilor este mai mare cu timpii de așteptare la intrarea în țară dinspre Ungaria. În cazul unui răspuns pozitiv, vă rugăm să 
indicați cauzele acestor diferențe pentru fiecare PTF aparte, precum și posibilitățile de remediere a situației. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
 

Clarificări asupra posibilității anulării cărților de identitate de către Ministerul Afacerilor Interne. 
 
Stimate domnule ministru, 
Ministerul Afacerilor Interne a purtat o discuție publică pe marginea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 

cu modificări și completări care impune solicitanților cărților de identitate să facă dovada că locuiesc la locul unde solicită 
stabilirea domiciliului. 

Luând în considerare toate neregulile din acest context, ați ajuns la concluzia, în ceea ce privește anularea actului de 
identitate, că nu aceasta a fost intenția, ci aceea de anularea mențiunii de domiciliu.  

Persoanele care nu locuiesc la adresa din buletin pot rămâne fără actul de identitate. Totodată, se interzice înscrierea la 
aceeaşi adresă a mai mult de 10 persoane, dacă între acestea nu există legături de rudenie. Dovada adresei de domiciliu prin 
simpla declaraţie a găzduitorului nu va mai fi posibilă.  Noile norme prevăd că, din declaraţia scrisă a găzduitorului, de primire 
în spațiu, trebuie să se bazeze pe consimțământul acestuia și pe numărul de persoane care locuiesc cu adevărat în locuință.  

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului trebuie însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, 
prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată.  
Această procedură este vizată să dureze cel puțin 60 de zile, astfel încât cetățeanul care este plecat pentru o perioadă scurtă în 
străinătate să aibă timp să ia la cunoștință faptul că este posibil să fie inițiată o procedură de anulare a domiciliului în ceea ce îl 
privește.  

Avem responsabilitatea să luăm în considerare realitatea vremurilor noastre și să nu trecem cu vederea situația greșită a 
românilor din diaspora, care ar fi direct afectați de această acțiune, chiar dacă este vorba de radierea privind mențiunea 
domiciliului, ci nu de anularea cărţii de identitate, care este o altă procedură faţă de care este abilitată doar instanţa de judecată, 
printre cei afectaţi de propunerea Ministerului de Interne ar fi și cei ce locuiesc cu chirie sau în gazdă. 

Prin urmare, domnule ministru, vă solicit răspuns la următoarele întrebări: 
1. Care va fi procedura de implementare a OUG nr. 97/2005? 
2. Cum vor fi asistați cetățenii care sunt plecați în străinătate pe o lungă perioadă de timp, și nu s-ar încadra în procedura 

vizată a celor 60 de zile iar posibilitatea de a ajunge în țară este o dată pe an, poate nici atunci? 
3. Cum este interpretat în acest caz art. 12 și 13 din Declarația Universală a Drepturilor Omului? 
4. Cum se va aplica această OUG nr. 97/2005 față de art. 8, p.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului? 
5. Cum rămâne cu aplicarea art. 15 al. (2) din Constituția României: „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia 

legii penale sau contravenţionale mai favorabile.”? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Raisa Enachi 
*** 
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Adresată doamnei Gabriela Lenghel, președinte - Secretar de Stat, Autoritatea Națională pentru Cetățenie 
 

Situație cerere Bombaj Ilia - eliberare pasaport 
Doamnă președinte, 

În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 
senatorii sunt în serviciul poporului. 

Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 
ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează 
pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei 
statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele care 
îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Albania cu privire la problemele pe 
care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), cu ocazia solicitării de 
a li se acorda cetățenia Țării Mame, România.  

Domnul Bombaj Ilia este etnic român din Albania (aromân), cetățean albanez, născut la data de 26.11.1964 în Selenița 
(Selenice), a cărui cerere de acordare a cetățeniei române a fost aprobată prin Ordin al Președintelui ANC nr. 1815/P/2018 din 
07.11.2018. 

La data de 15.01.2019, petentul a depus jurământul de cerință față de Țara Mamă, România, conform prevederilor legale 
în vigoare, dată la care acesta a dobândit cetățenia română, potrivit legii, primind în acest sens Certificatul de cetățenie Nr. 
121-19-12/2/215.01.2019. 

Acesta este vorbitor de limbă română în dialect, dar și de limbă română literară, fiind profesor de limba română – dialect 
aromân - în comuna Selenița din Albania. 

În audiența pe care i-am acordat-o în Albania, la data de 23 septembrie 2021, în comuna Selenița, cu ocazia deschiderii 
primei școli românești din Albania, eveniment la care petentul a participat, acesta a susținut că nici până în prezent nu a primit 
pașaportul românesc și că dorește să îl primească la sediul Ambasadei României la Tirana. 

Prin adresa nr. 305/28 Septembrie 2021, biroul nostru parlamentar v-a cerut informații referitoare la aceasta situație, dar 
nu ați formulat niciun răspuns. 

Vă rugăm să ne răspundeți: 
1. Care este motivul pentru care nu ați răspuns la adresa Biroului nostru parlamentar nr. 305 din 28 Septembrie 2021? 
2. Ați efectuat toate demersurile legale aferente atribuțiilor instituției Dvs. în vederea emiterii pașaportului domnului 

Bombaj Ilia ?  
3. Cunoașteți care este motivul pentru care petentul nu a primit acest document nici până în prezent ? 
4. Care este procedura pe care i-o recomandați petentului să o urmeze ? 

Solicităm răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată doamnei Gabriela Lenghel, președinte - Secretar de Stat, Autoritatea Națională pentru Cetățenie 
Stadiul soluționării a două cereri de cetățenie 

Stimată doamnă, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
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Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 
ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Republica Serbia cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Autorității 
Naționale pentru Cetățenie (ANC), cu ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Ioșa Stanciu, pe numele oficial Josa Stanću (JOCA CTAHЧY) este etnic român din Banat (Voivodina), Serbia, 
cetățean sârb, născut la data de 16.09.1952.  

Acesta este vorbitor nativ de limbă română, în familie și societate, fiind născut și trăind în comuna Sânmihaiu (srb. 
Lokve), cel mai mare sat românesc din regiune, recunoscut oficial de Statul sârb ca român, în această regiune autonomă a țării 
vecine. 

În audiența pe care i-am acordat-o în Serbia, la data de 14 octombrie 2021, acesta a susținut că în anul 2019, luna 
aprilie, ziua probabilă 8, împreună cu soția sa Maria Stanciu (oficial Marija Stanću), au depus la Consulatul general al 
României de la Vârșeț cererile pentru acordarea cetățeniei române, în baza articolului 8 indice 1 din Legea cetățeniei române. 

Petentul a apreciat că documentele depuse o dată cu cererea principală sunt suficiente și relevante spre a dovedi 
contribuția acestora la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești. 

Petentul a mai arătat că nu este interesat să emigreze în România, UE sau în alte state, nici domnia sa, în vârstă de 69 de 
ani, nici soția acestuia. Ca răspuns la solicitarea nr. 313/23.10.2021, pe care v-am formulat-o prin Biroul nostru parlamentar, 
ne-ați comunicat numerele Cererilor: 3659/A/2021 (STANČU JOSA) și 3707/A/2021 (STANČU MARIJA) și faptul că 
acestea sunt înregistrate la Direcția Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru cetățenie, în curs de soluţionare la Comisia pentru 
cetățenie, în ordinea înregistrării solicitărilor, fiind urmată procedura legală, inclusiv analizarea punctului de vedere al 
Ministerului Afacerilor Externe.  

De la acea dată însă, nu mai are nicio informație legată de cele două dosare. După aproape 3 ani de la depunerea cererii 
pentru obținerea cetățeniei Țării Mame, acești români apreciază pe bună dreptate că, cererile lor ar fi trebuit soluționate. 

Vă rugăm să ne răspundeți:  
1. dacă s-a primit punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe – Consulatul general de la Vârșeț pe cele două 

cereri și dacă acesta este pozitiv; 
2. dacă cele două cereri formulate de soții Stanču Josa și Marija au fost soluționate de Comisia pentru cetățenie, iar în 

caz contrar de cât timp se află în așteptare și care este motivul întârzierii. 
Solicităm răspuns scris.  

Deputat 
Ringo Dămureanu  

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Situația cererii domnului BUSHI Elton, etnic român din Albania, de acordare a cetățeniei române 
 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
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Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 
ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
aromâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite 
români de pretutindeni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Albania cu privire la problemele pe 
care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și al Autorității Naționale 
pentru Cetățenie (ANC), cu ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Buschi Elton este etnic român din Albania (aromân), cetățean albanez, născut la data de 23.02.1987.  
Acesta este vorbitor de limbă română, fiind absolvent de an pregătitor de limba română în perioada 2006-2007, licențiat 

în anul 2011 în științe economice al Facultății de Relații economice internaționale în cadrul Academiei de Științe Economice 
din București, cu diplomă de Master în anul 2012 al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor la Universitatea 
”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu permise de ședere în România pe toată această perioadă. 

Petentul a arătat că nu este interesat să emigreze în România, UE sau în alte state. 
În audiența on-line pe care i-am acordat-o la data de 23 octombrie 2021, acesta a susținut că la data de 1 aprilie 2021, în 

baza articolului 8 indice 1 din Legea cetățeniei române, a depus pe cale electronică cererea pentru acordarea cetățeniei române, 
pe adresa: econsulat.ro, primind codul de cerere PE7343690. 

Petentul a apreciat că documentele depuse o dată cu cererea principală sunt suficiente și relevante spre a dovedi 
contribuția sa la protejarea și promovarea științei, culturii, civilizației și spiritualității românești. 

A menționat însă că după acest moment nu s-a mai întâmplat absolut nimic, nu a mai primit nicio altă notificare și nu a 
primit număr de dosar de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), nu a primit niciun răspuns favorabil. 

Ca urmare a audienței, biroul nostru parlamentar a emis adresa nr. 319/29.10.2021, către Ministerul Afacerilor Externe, 
d-lui ministru Bogdan Aurescu. Adresa nu a primit răspuns. 

Vă rugăm să ne răspundeți:  
1. Care este motivul pentru care nu s-a raspuns adresei nr. 319/29.10.2021?  
2. Care este situația acestei cereri, dacă instituția dumneavoastră a identificat-o sau nu în sistemul  

electronic econsulat.ro și care este stadiul soluționării acesteia? 
Solicităm răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Stadiul soluționării cererii de cetățenie a domnului Enea Kereci 
Doamnă președinte, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 
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Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Albania cu privire la problemele pe 
care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Ambasada de la Tirana, cu 
ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Kereci Enea este etnic român din Albania (aromân), cetățean albanez, născut la data de 03.08.1978.  
Acesta este vorbitor de limbă română în dialect, dar și de limbă română literară, fiind absolvent de liceu și de facultate 

în România, dar și proprietarul și administratorul Agenției de Turism ”România Travel” din Tirana, Albania și autor al unui 
Ghid turistic în Albania pentru turiștii români. 

Petentul a arătat că nu este interesat să emigreze în România, UE sau în alte state, însă cetățenia română îi este imperios 
și rapid necesară pentru dezvoltarea afacerii în turism între România și Albania, prin deschiderea unui card de tip ”Revolut”. 

În audiența pe care i-am acordat-o în Albania, la data de 23 septembrie 2021, în localitatea Selenița (Selenice), cu ocazia 
deschiderii primei școli românești din această Țară, eveniment la care petentul a participat împreună cu membri ai familiei 
sale, acesta a susținut că încă din luna martie 2018 a depus cererea pentru acordarea cetățeniei române, primind număr de dosar 
ANC încă din anul 2018, însă nu a primit niciun răspuns până în prezent. 

În urma adresei Biroului nostru parlamentar nr. 304/28.09.2021, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ne-a comunicat 
la data de 05.11.2021, că, deși a solicitat Ministerului Afacerilor Externe să se pronunțe dacă activitatea petentului, în sensul 
cerut de legiuitor, justifică sau nu acordarea cetățeniei române, nu a primit răspuns. 

De la acea dată însă, nu mai are nicio informație legată de cele două dosare. 
După aproape 4 ani de la depunerea cererii pentru obținerea cetățeniei Țării Mame, petentul apreciază în mod justificat 

că ar trebui să i se răspundă care este motivul pentru care Ministerul Afacerilor Externe din Țara Mamă amână nejustificat 
avizarea cererii sale. 

Vă rugăm să ne răspundeți:  
1. Dacă s-a emis până în prezent și ați transmis către Autoritatea Națională pentru Cetățenie punctul de vedere MAE – 

Ambasada de la Tirana, secția consulară - pentru cererea formulată de domnul Enea Kereci și dacă acesta este pozitiv; 
2.  În caz contrar, de cât timp se află în așteptare și care este motivul întârzierii. 
Solicităm răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Stadiul avizării cererii de cetățenie formulată de dr. Merko Ariela 
Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 
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În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Albania cu privire la problemele pe 
care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Autorității Naționale pentru 
Cetățenie (ANC), cu ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnișoara Merko Ariela este etnic român din Albania (aromâncă), cetățean albanez, născută la data de 24.09.1995.  
Acesta este vorbitoare de limbă română, fiind absolventă a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, promoția 

2020, specializarea Medicină dentară. 
Totodată, Dr. Ariela Merko este Secretar general la Fundația ”Nicolae Iorga” din Saranda, Albania, contribuind activ la 

promovarea românității în rândul aromânilor care trăiesc în Albania și a celor aflați în România la studii sau care trăiesc și 
muncesc aici. 

În audiența pe care i-am acordat-o la București, la Palatul Parlamentului, la data de 6 octombrie 2021, aceasta a susținut 
că a depus la Autoritatea Națională pentru Cetățenie Dosarul pentru acordarea cetățeniei române, cererea sa fiind înregistrată 
cu nr. 16716/A/2021, în baza articolului 8 indice 1 din Legea cetățeniei române. 

Petenta a susținut că a depus, o dată cu cererea principală, documente suficiente și relevante care dovedesc contribuția 
sa la protejarea și promovarea științei, culturii, civilizației și spiritualității românești. 

Dr. Ariela Merko a susținut că îi este imperios necesară cetățenia română pentru a obține drept de liberă practică în 
profesia pe care a absolvit-o, drept pe care Colegiul Medicilor Stomatologi nu i-l poate acorda dacă nu are cetățenia română. 

De asemenea, petenta a mai arătat că are permis de ședere în România până la data de 2 februarie 2022, dată până la 
care, a susținut petenta, cererea sa trebuie soluționată. 

În urma adresei nr. 312/23 Octombrie 2021, pe care biroul nostru parlamentar a trimis-o catre Autoritatea Națională 
pentru Cetățenie, am primit răspunsul 48218/ANC prin care am fost informați că se aștepta punctul de vedere al Ministerului 
Afacerilor Externe. De atunci, dr. Ariela Merko nu a mai primit nici o informație.  

Vă rugăm să ne răspundeți:  
1. dacă s-a emis până în prezent și ați transmis către Autoritatea Națională pentru Cetățenie punctul dumneavoastră de 

vedere MAE – Ambasada de la Tirana, serviciul consular - pentru cererea formulată de dr. Merko Ariela și dacă acesta este 
pozitiv; 

2. în caz contrar, de cât timp se află în așteptare, care este motivul întârzierii și dacă vă pasă că prin lipsa de ineficiență a 
serviciilor pe care ar trebui să le oferiți românilor de pretutindeni le puteți periclita situația socială și profesională. 

Solicităm răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 
Stadiul soluționării a două cereri de cetățenie 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 
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În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Republica Serbia cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cu ocazia 
solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Ioșa Stanciu, pe numele oficial Josa Stanću (JOCA CTAHЧY) este etnic român din Banat (Voivodina), Serbia, 
cetățean sârb, născut la data de 16.09.1952.  

Acesta este vorbitor nativ de limbă română, în familie și societate, fiind născut și trăind în comuna Sânmihaiu (srb. 
Lokve), cel mai mare sat românesc din regiune, recunoscut oficial de Statul sârb ca român, în această regiune autonomă a țării 
vecine. 

În audiența pe care i-am acordat-o în Serbia, la data de 14 octombrie 2021, acesta a susținut că în anul 2019, luna 
aprilie, ziua probabilă 8, împreună cu soția sa Maria Stanciu (oficial Marija Stanću), au depus la Consulatul general al 
României de la Vârșeț cererile pentru acordarea cetățeniei române, în baza articolului 8 indice 1 din Legea cetățeniei române. 

Petentul a apreciat că documentele depuse o dată cu cererea principală sunt suficiente și relevante spre a dovedi 
contribuția acestora la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești. 

Petentul a mai arătat că nu este interesat să emigreze în România, UE sau în alte state, nici domnia sa, în vârstă de 69 de 
ani, nici soția acestuia. Ca răspuns la adresa nr. 313/23.10.2021 formulată de Biroul nostru parlamentar, Autoritatea Națională 
pentru Cetățenie ne-a răspuns că numerele Cererilor sunt nr. 3659/A/2021 (STANČU JOSA) și nr. 3707/A/2021 (STANČU 
MARIJA). De la acea dată însă, nu mai are nicio informație legată de cele două dosare. 

După aproape 3 ani de la depunerea cererii pentru obținerea cetățeniei Țării Mame, acești români apreciază pe bună 
dreptate că ar trebui să știe care este punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe cu privire la cererile lor, ce aviz le-
ați acordat. 

Vă rugăm să ne răspundeți:  
1. dacă s-a emis până în prezent și ați transmis către Autoritatea Națională pentru Cetățenie punctul de vedere MAE – 

Consulatul de la Vârșeț - pentru cererile formulate de soții Stanču Josa și Marija și dacă acesta este pozitiv; 
2. în caz contrar, de cât timp se află în așteptare și care este motivul întârzierii. 
Solicităm răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Motivele nelucrării vreme îndelungată a cererii de cetățenie  
formulate de domnul Bratislav Pelić, etnic român din Serbia 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Valea Timocului cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Consulatului general al României de la Zajecar, cu 
ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Bratislav Pelić, etnic român din Valea Timocului, care s-a prezentat ca membru și activist al Partidului 
Neamului Românesc din Serbia, condus de Dr. Predrag Bălașevici, a deplâns faptul că a depus la Consulatul general al 
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României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române în luna decembrie 2018, iar ulterior a fost 
informat, printr-un email primit de la ANC București, că solicitarea sa a fost înregistrată la ANC abia în anul 2021, cu nr. de 
Dosar 196/A/2021.  

Petentul a arătat că dorește să cunoască motivul nelucrării / netransmiterii cererii sale, cu o întârziere de peste 3 ani. 
După ce am cerut relații la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cererea acestuia a fost respinsă, având la bază avizul 

în consecință emis de Consulatul general al României de la Zajecar. 
 Reprezentanții comunității istorice românești din Valea Timocului au deplâns faptul că multe cereri au fost depuse 

încă din luna Mai 2018 la Consulatul general al României din Zajecar, însă activitatea acestei instituții a fost extrem de slabă 
pentru etnicii români de aici, situație confirmată și prin Scrisoarea din 19 August 2020 care v-a fost adresată de Congresul 
Românilor din Serbia, forul asociativ reprezentativ al românilor de aici. 

La vremea respectivă, s-au solicitat constant informații despre stadiul cererilor de cetățenie, însă nu s-a primit niciun 
răspuns din partea instituției pe care o conduceți. 

Abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, lucrurile au început să se miște, o parte din aceste dosare au ajus 
să fie înregistrate la ANC, după mulți ani. 

La rândul nostru, de la începutul anului 2021, prin adresa Biroului nostru parlamentar nr. 198/02.04.2021 și prin 
demersurile succesive, am cerut MAE și Consulatului general de la Zajecar explicații referitoare la motivele nelucrării vreme 
îndelungată a cererilor de cetățenie ale etnicilor români din Valea Timocului. 

Toate solicitările noastre au rămas fără răspuns până în prezent din partea MAE.  
Deaceea, la data de 14.04.2021, v-am adresat pe cale parlamentară întrebarea A/AUR/58/14.04.2021, cu obiectul 

“Soluționarea cererilor pentru acordarea cetățeniei române la Consulatul general al României de la Zajecar, Serbia”, la care nu 
ați răspuns.  

Prin prezenta vă solicităm să ne răspundeți: 
1. Care este motivul pentru care nu s-a primit răspuns de către Consulatul general de la Zajecar la adresa Biroului 

parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 198/02.04.2021 și la întrebarea parlamentară adresată MAE, înregistrată cu nr. 
A/AUR/58/14.04.2021 ? 

2. Care au fost motivele care au determinat nelucrarea, vreme îndelungată, de către Consulatul general de la Zajecar, a 
cererii de cetățenie pe care a formulat-o domnul Bratislav Pelić, etnic român din Valea Timocului? 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Motivele nesoluționării vreme îndelungată a cererii de cetățenie  
formulate de doamna Iovanka Anghelici, etnic român din Serbia 

 Domnule ministru, 
 În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii 

şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
 Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

 În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

 Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 
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 În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Valea Timocului cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Consulatului general al României de la Zajecar, cu 
ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

 Doamna Jovanka Andjelić (Anghelici), de etnie română din Valea Timocului, persoană în vârstă, care a arătat că nu 
vrea să părăsească țara natală, Serbia, dar dorește să fie recunoscută până la moarte ca ROMÂNCĂ, a arătat că a depus la 
Consulatul general al României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române în luna mai 2018, iar 
ulterior a fost informată, printr-un email primit de la ANC București, că solicitarea sa a fost înregistrată la ANC abia în anul 
2021, cu nr. de Dosar 303/A/2021.  

 Petenta a arătat că dorește să cunoască motivul nelucrării / netransmiterii cererii sale, cu o întârziere de peste 3 ani și 
jumătate. 

 După ce am cerut relații la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cererea acestuia a fost respinsă, având la bază 
avizul în consecință emis de Consulatul general al României de la Zajecar. 

 Reprezentanții comunității istorice românești din Valea Timocului au deplâns faptul că multe cereri au fost depuse 
încă din luna Mai 2018 la Consulatul general al României din Zajecar, însă activitatea acestei instituții a fost extrem de slabă 
pentru etnicii români de aici, situație confirmată și prin Scrisoarea din 19 August 2020 care v-a fost adresată de Congresul 
Românilor din Serbia, forul asociativ reprezentativ al românilor de aici. 

 La vremea respectivă, s-au solicitat constant informații despre stadiul cererilor de cetățenie, însă nu s-a primit niciun 
răspuns din partea instituției pe care o conduceți. 

 Abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, lucrurile au început să se miște, o parte din aceste dosare au 
ajus să fie înregistrate la ANC, după mulți ani. 

 La rândul nostru, de la începutul anului 2021, prin adresa Biroului nostru parlamentar nr. 198/02.04.2021 și prin 
demersurile succesive, am cerut MAE și Consulatului general de la Zajecar explicații referitoare la motivele nelucrării vreme 
îndelungată a cererilor de cetățenie ale etnicilor români din Valea Timocului. 

 Toate solicitările noastre au rămas fără răspuns până în prezent din partea MAE. 
 De aceea, la data de 14.04.2021, v-am adresat pe cale parlamentară întrebarea A/AUR/58/14.04.2021, cu obiectul 

“Soluționarea cererilor pentru acordarea cetățeniei române la Consulatul general al României de la Zajecar, Serbia”, la care nu 
ați răspuns. 

 Prin prezenta vă solicităm să ne răspundeți: 
1. Care este motivul pentru care nu s-a primit răspuns de către Consulatul general de la Zajecar la adresa Biroului 

parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 198/02.04.2021 și la întrebarea parlamentară adresată MAE, înregistrată cu nr. 
A/AUR/58/14.04.2021 ? 

2. Care au fost motivele care au determinat nelucrarea, vreme îndelungată, de către Consulatul general de la Zajecar, a 
cererii de cetățenie pe care a formulat-o doamna Jovanka Andjelić, etnic român din Valea Timocului ? 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Motivele nesoluționării vreme îndelungată a cererii de cetățenie formulate  
de domnul Rade Anghelici, etnic român din Serbia 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 
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Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Valea Timocului cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Consulatului general al României de la Zajecar, cu 
ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Rade Andjelić, etnic român din Valea Timocului, persoană în vârstă, care a arătat că nu vrea să părăsească țara 
natală, Serbia, dar dorește să fie recunoscut până la moarte ca ROMÂN, a deplâns faptul că a depus la Consulatul general al 
României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române în luna mai 2018, iar ulterior a fost informat, 
printr-un email primit de la ANC București, că solicitarea sa a fost înregistrată la ANC abia în anul 2021, cu nr. de Dosar 
302/A/2021.  

Petentul a arătat că dorește să cunoască motivul nelucrării / netransmiterii cererii sale, cu o întârziere de peste 3 ani și 
jumătate. 

După ce am cerut relații la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cererea acestuia a fost respinsă, având la bază avizul 
în consecință emis de Consulatul general al României de la Zajecar. 

Reprezentanții comunității istorice românești din Valea Timocului au deplâns faptul că multe cereri au fost depuse încă 
din luna Mai 2018 la Consulatul general al României din Zajecar, însă activitatea acestei instituții a fost extrem de slabă pentru 
etnicii români de aici, situație confirmată și prin Scrisoarea din 19 August 2020 care v-a fost adresată de Congresul Românilor 
din Serbia, forul asociativ reprezentativ al românilor de aici. 

La vremea respectivă, s-au solicitat constant informații despre stadiul cererilor de cetățenie, însă nu s-a primit niciun 
răspuns din partea instituției pe care o conduceți. 

Abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, lucrurile au început să se miște, o parte din aceste dosare au ajus 
să fie înregistrate la ANC, după mulți ani. 

La rândul nostru, de la începutul anului 2021, prin adresa Biroului nostru parlamentar nr. 198/02.04.2021 și prin 
demersurile succesive, am cerut MAE și Consulatului general de la Zajecar explicații referitoare la motivele nelucrării vreme 
îndelungată a cererilor de cetățenie ale etnicilor români din Valea Timocului.  

Toate solicitările noastre au rămas fără răspuns până în prezent din partea MAE. De aceea, la data de 14.04.2021, v-am 
adresat pe cale parlamentară întrebarea A/AUR/58/14.04.2021, cu obiectul “Soluționarea cererilor pentru acordarea cetățeniei 
române la Consulatul general al României de la Zajecar, Serbia”, la care nu ați răspuns. 

 Prin prezenta vă solicităm să ne răspundeți: 
1. Care este motivul pentru care nu s-a primit răspuns de către Consulatul general de la Zajecar la adresa Biroului 

parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 198/02.04.2021 și la întrebarea parlamentară adresată MAE, înregistrată cu nr. 
A/AUR/58/14.04.2021 ? 

2. Care au fost motivele care au determinat nelucrarea, vreme îndelungată, de către Consulatul general de la Zajecar, a 
cererii de cetățenie pe care a formulat-o domnul Rade Andjelić, etnic român din Valea Timocului ? 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Ringo Dămureanu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Motivele nesoluționării vreme îndelungată a cererii de cetățenie formulate  
de domnul Stefan Perici, etnic român din Serbia 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 
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În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Valea Timocului cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Consulatului general al României de la Zajecar, cu 
ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Stefan Perić, etnic român din Valea Timocului, care s-a prezentat ca membru și activist al Partidului Neamului 
Românesc din Serbia, condus de Dr. Predrag Bălașevici, a deplâns faptul că a depus la Consulatul general al României de la 
Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române în luna decembrie 2018, iar ulterior a fost informat, printr-un 
email primit de la ANC București, că solicitarea sa a fost înregistrată la ANC abia în anul 2021, cu nr. de Dosar 197/A/2021.  

Petentul a arătat că dorește să cunoască motivul nelucrării / netransmiterii cererii sale, cu o întârziere de peste 3 ani. 
După ce am cerut relații la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cererea acestuia a fost respinsă, având la bază avizul 

în consecință emis de Consulatul general al României de la Zajecar. 
Reprezentanții comunității istorice românești din Valea Timocului au deplâns faptul că multe cereri au fost depuse încă 

din luna Mai 2018 la Consulatul general al României din Zajecar, însă activitatea acestei instituții a fost extrem de slabă pentru 
etnicii români de aici, situație confirmată și prin Scrisoarea din 19 August 2020 care v-a fost adresată de Congresul Românilor 
din Serbia, forul asociativ reprezentativ al românilor de aici. 

La vremea respectivă, s-au solicitat constant informații despre stadiul cererilor de cetățenie, însă nu s-a primit niciun 
răspuns din partea instituției pe care o conduceți. 

Abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, lucrurile au început să se miște, o parte din aceste dosare au ajus 
să fie înregistrate la ANC, după mulți ani. 

La rândul nostru, de la începutul anului 2021, prin adresa Biroului nostru parlamentar nr. 198/02.04.2021 și prin 
demersurile succesive, am cerut MAE și Consulatului general de la Zajecar explicații referitoare la motivele nelucrării vreme 
îndelungată a cererilor de cetățenie ale etnicilor români din Valea Timocului. 

Toate solicitările noastre au rămas fără răspuns până în prezent din partea MAE. De aceea, la data de 14.04.2021, v-am 
adresat pe cale parlamentară întrebarea A/AUR/58/14.04.2021, cu obiectul “Soluționarea cererilor pentru acordarea cetățeniei 
române la Consulatul general al României de la Zajecar, Serbia”, la care nu ați răspuns. 

Prin prezenta vă solicităm să ne răspundeți: 
1. Care este motivul pentru care nu s-a primit răspuns de către Consulatul general de la Zajecar la adresa Biroului 

parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 198/02.04.2021 și la întrebarea parlamentară adresată MAE, înregistrată cu nr. 
A/AUR/58/14.04.2021 ? 

2. Care au fost motivele care au determinat nelucrarea, vreme îndelungată, de către Consulatul general de la Zajecar, a 
cererii de cetățenie pe care a formulat-o domnul Stefan Perić, etnic român din Valea Timocului ? 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

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

Motivele nesoluționării vreme îndelungată a cererii de cetățenie formulate  
de domnul Sinișa Săracovici, etnic român din Serbi 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Valea Timocului cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Consulatului general al României de la Zajecar, cu 
ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Siniša Saraković (Săracovici), etnic român din Valea Timocului, în vârstă de 55 de ani, a arătat că nu vrea să 
părăsească țara natală, Serbia, dar dorește să fie recunoscut până la moarte ca ROMÂN, a deplâns faptul că a depus la 
Consulatul general al României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române la data de 01.07.2019, iar 
ulterior, a fost informat, printr-un email primit de la ANC București, că solicitarea sa a fost înregistrată la ANC abia în anul 
2021, cu nr. de Dosar 282/A/2021.  

Petentul a arătat că dorește să cunoască motivul nelucrării / netransmiterii cererii sale, cu o întârziere de aproximativ 2 
ani și jumătate. După ce am cerut relații la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cererea acestuia a fost respinsă, având la 
bază avizul în consecință emis de Consulatul general al României de la Zajecar. 

Reprezentanții comunității istorice românești din Valea Timocului au deplâns faptul că multe cereri au fost depuse încă 
din luna Mai 2018 la Consulatul general al României din Zajecar, însă activitatea acestei instituții a fost extrem de slabă pentru 
etnicii români de aici, situație confirmată și prin Scrisoarea din 19 August 2020 care v-a fost adresată de Congresul Românilor 
din Serbia, forul asociativ reprezentativ al românilor de aici. 

La vremea respectivă, s-au solicitat constant informații despre stadiul cererilor de cetățenie, însă nu s-a primit niciun 
răspuns din partea instituției pe care o conduceți. Abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, lucrurile au început să 
se miște, o parte din aceste dosare au ajus să fie înregistrate la ANC, după mulți ani. 

La rândul nostru, de la începutul anului 2021, prin adresa Biroului nostru parlamentar nr. 198/02.04.2021 și prin 
demersurile succesive, am cerut MAE și Consulatului general de la Zajecar explicații referitoare la motivele nelucrării vreme 
îndelungată a cererilor de cetățenie ale etnicilor români din Valea Timocului. 

Toate solicitările noastre au rămas fără răspuns până în prezent din partea MAE. De aceea, la data de 14.04.2021, v-am 
adresat pe cale parlamentară întrebarea A/AUR/58/14.04.2021, cu obiectul “Soluționarea cererilor pentru acordarea cetățeniei 
române la Consulatul general al României de la Zajecar, Serbia”, la care nu ați răspuns. Prin prezenta vă solicităm să ne 
răspundeți: 

1. Care este motivul pentru care nu s-a primit răspuns de către Consulatul general de la Zajecar la adresa Biroului 
parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 198/02.04.2021 și la întrebarea parlamentară adresată MAE, înregistrată cu nr. 
A/AUR/58/14.04.2021 ? 

2. Care au fost motivele care au determinat nelucrarea, vreme îndelungată, de către Consulatul general de la Zajecar, a 
cererii de cetățenie pe care a formulat-o domnul Sinișa Săracovici, etnic român din Valea Timocului ? 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

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

Motivele nesoluționării vreme îndelungată a cererii de cetățenie formulate  
de domnul Nemania Barbulovici, etnic român din Serbia 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Valea Timocului cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Consulatului general al României de la Zajecar, cu 
ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnul Nemanja Barbulović, etnic român din Valea Timocului, a deplâns faptul că a depus la Consulatul general al 
României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române la data de 20.12.2018, iar ulterior a fost 
informat, printr-un email primit de la ANC București, că solicitarea sa a fost înregistrată la ANC abia în anul 2021, cu nr. de 
Dosar 195/A/2021.  

Petentul a arătat că dorește să cunoască motivul nelucrării / netransmiterii cererii sale, cu o întârziere de peste 3 ani. 
După ce am cerut relații la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cererea acestuia a fost respinsă, având la bază avizul 

în consecință emis de Consulatul general al României de la Zajecar. 
Reprezentanții comunității istorice românești din Valea Timocului au deplâns faptul că multe cereri au fost depuse încă 

din luna Mai 2018 la Consulatul general al României din Zajecar, însă activitatea acestei instituții a fost extrem de slabă pentru 
etnicii români de aici, situație confirmată și prin Scrisoarea din 19 August 2020 care v-a fost adresată de Congresul Românilor 
din Serbia, forul asociativ reprezentativ al românilor de aici. 

La vremea respectivă, s-au solicitat constant informații despre stadiul cererilor de cetățenie, însă nu s-a primit niciun 
răspuns din partea instituției pe care o conduceți. Abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, lucrurile au început să 
se miște, o parte din aceste dosare au ajus să fie înregistrate la ANC, după mulți ani. 

La rândul nostru, de la începutul anului 2021, prin adresa Biroului nostru parlamentar nr. 198/02.04.2021 și prin 
demersurile succesive, am cerut MAE și Consulatului general de la Zajecar explicații referitoare la motivele nelucrării vreme 
îndelungată a cererilor de cetățenie ale etnicilor români din Valea Timocului. 

Toate solicitările noastre au rămas fără răspuns până în prezent din partea MAE. De aceea, la data de 14.04.2021, v-am 
adresat pe cale parlamentară întrebarea A/AUR/58/14.04.2021, cu obiectul “Soluționarea cererilor pentru acordarea cetățeniei 
române la Consulatul general al României de la Zajecar, Serbia”, la care nu ați răspuns. 

Prin prezenta vă solicităm să ne răspundeți: 
1. Care este motivul pentru care nu s-a primit răspuns de către Consulatul general de la Zajecar la adresa Biroului 

parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 198/02.04.2021 și la întrebarea parlamentară adresată MAE, înregistrată cu nr. 
A/AUR/58/14.04.2021 ? 

2. Care au fost motivele care au determinat nelucrarea, vreme îndelungată, de către Consulatul general de la Zajecar, a 
cererii de cetățenie pe care a formulat-o domnul Nemanja Barbulović, etnic român din Valea Timocului ? 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

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

Motivele nesoluționării vreme îndelungată a cererii de cetățenie formulate  
de domnișoara Kristina Iovanovici, etnic român din Serbia 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Valea Timocului cu privire la 
problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Consulatului general al României de la Zajecar, cu 
ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Domnișoara Kristina Jovanović, de etnie română din Valea Timocului, ne-a comunicat prin intermediul tatălui său că a 
depus la Consulatul general al României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române la data de 
16.07.2018, la care nu a primit nicio dovadă sau număr de înregistrare de la consulat. Menționează că nici până în prezent nu a 
primit răspuns sau comunicare oficială cu privire la cererea sa.  

Petenta a arătat că dorește să cunoască situația actuală a cererii sale, motivul pentru care nu i s-a dat număr de 
înregistrare și motivul nelucrării cererii sale de peste 3 ani și jumătate. 

După ce am cerut relații la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cererea acestuia a fost respinsă, având la bază avizul 
în consecință emis de Consulatul general al României de la Zajecar. 

Reprezentanții comunității istorice românești din Valea Timocului au deplâns faptul că multe cereri au fost depuse încă 
din luna Mai 2018 la Consulatul general al României din Zajecar, însă activitatea acestei instituții a fost extrem de slabă pentru 
etnicii români de aici, situație confirmată și prin Scrisoarea din 19 August 2020 care v-a fost adresată de Congresul Românilor 
din Serbia, forul asociativ reprezentativ al românilor de aici. 

La vremea respectivă, s-au solicitat constant informații despre stadiul cererilor de cetățenie, însă nu s-a primit niciun 
răspuns din partea instituției pe care o conduceți. Abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, lucrurile au început să 
se miște, o parte din aceste dosare au ajus să fie înregistrate la ANC, după mulți ani. 

La rândul nostru, de la începutul anului 2021, prin adresa Biroului nostru parlamentar nr. 198/02.04.2021 și prin 
demersurile succesive, am cerut MAE și Consulatului general de la Zajecar explicații referitoare la motivele nelucrării vreme 
îndelungată a cererilor de cetățenie ale etnicilor români din Valea Timocului. 

Toate solicitările noastre au rămas fără răspuns până în prezent din partea MAE. De aceea, la data de 14.04.2021, v-am 
adresat pe cale parlamentară întrebarea A/AUR/58/14.04.2021, cu obiectul “Soluționarea cererilor pentru acordarea cetățeniei 
române la Consulatul general al României de la Zajecar, Serbia”, la care nu ați răspuns. 

Prin prezenta vă solicităm să ne răspundeți: 
1. Care este motivul pentru care nu s-a primit răspuns de către Consulatul general de la Zajecar la adresa Biroului 

parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 198/02.04.2021 și la întrebarea parlamentară adresată MAE, înregistrată cu nr. 
A/AUR/58/14.04.2021 ? 

2. Care au fost motivele care au determinat nelucrarea, vreme îndelungată, de către Consulatul general de la Zajecar, a 
cererii de cetățenie pe care a formulat-o domnișoara Kristina Jovanović, etnic român din Valea Timocului ? 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Ringo Dămureanu 
*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
    domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 
Problematica ocupării posturilor de rezidenți în sistemul public de sănătate 

Stimați domni miniștri, 
Sunt aproape doi ani de pandemie la nivel global, timp în care modul de comportament al oamenilor a fost schimbat 

radical și cu toții ne-am îndreptat atenția către sistemul de sănătate. Am văzut cu toții importanța acestuia și faptul că fără un 
sistem medical puternic și bine pus la punct, nu putem face față, mai ales în aceste vremuri grele, iar cel mai important este 
faptul că avem nevoie de cadre medicale foarte bine pregătite, angajate printr-un mod transparent, în funcție de pregătirea 
profesională pe care o au. 

Am primit câteva sesizări în acest sens, subliniind faptul că există o problemă a transparenței concursurilor de ocupare a 
posturilor de medici rezidenți. Consider că această transparentizare ar putea duce la depolizitarea spitalelor, deblocarea și 
ocuparea tuturor posturilor disponibile din spitale într-un mod corect și eficient. 

Având în vedere cele menționate, domnilor miniștri, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1. Ce procent reprezinta numărul proaspeților absolvenți al Facultății de Medicină care ocupă locurile de medici 

rezidenți? 
2. Câți tineri au fost angajați în ultimii 5 ani în sistemul public de sănătate? 
3. Cum veți încuraja viitorii absolvenți să se angajeze în sistemul public de sănătate? 
Solicit răspunsul în formă scrisă. 

Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
Adresată domnului Nicolae Ciucă prim-ministru al Guvernului României  

 
Distrugerea brandului Bucovina trebuie oprită!  

Groapa de gunoi din Pasul Mestecăniș trebuie mutată! 
Domnule prim-ministru, 
Nu știm dacă problemele majore ale țării v-au dat timp să vă aplecați asupra gropii de gunoi situate în Pasul Mestecăniș, 

județul Suceava, care este problema momentului în zona Bucovinei. 
Depozitul este situat la o distanță de 40,9 metri față de drumul european E78 în punctul cel mai apropiat și la o distanță 

de 66 de metri de calea ferată (distanța între punctul final al cascadei de deversare a levigatului epurat și axa liniei de cale 
ferată pe direcția de curgere).  

Consiliul Județean Suceava a construit și recepționat un depozitul de deșeuri care este amplasat în Pasul Mestecăniș, la o 
altitudine de circa 1.100 de metri. Are o suprafață de 56.055 metri pătrați, din care suprafața efectivă de depozitare este de 
43.882 de metri pătrați. Depozitul este proiectat să funcționeze pentru o durată de 25 de ani, are o singură celulă de depozitare 
cu o capacitate de 390.000 de tone (352.500 metri cubi). 

La distanța de sub 1.000 de metri față de corpul depozitului se află 25 de construcții, dintre care trei cu destinație 
turistică (regim de odihnă/recreere, întrucât reprezintă pensiuni/restaurante și zone de camping), un magazin de suveniruri și 
21 de locuințe. Cea mai apropiată construcție cu destinația de locuință se află la o distanță de numai 462,2 metri, în direcția 
nord-vest față de corpul depozitului de deșeuri. 

Pericolul real al expunerii la substanțele toxice, unele cu efect cancerigen, al populației aflată în vecinătatea depozitului 
de deșeuri sau care va circula prin vecinătatea acesteia este confirmat și pus în evidență în Capitolul III.2 din Raportul la 
studiul de evaluare a impactului asupra mediului (decembrie 2010, pagina 212), în care se arată că riscul la inhalarea 
cumulativă a 11 substanțe chimice cunoscute sau suspectate a fi cancerigene persistă. 

La momentul obținerii planului urbanistic zonal pentru construirea depozitului de deșeuri, beneficiarul Consiliul 
Județean Suceava a prezentat o documentație în care amplasamentul identificat nu este complet, lipsind cascada de deversare a 
levigatului epurat. 

Luînd în calcul faptul că zona este eminamente turistică, fapt dovedit prin conferirea statutului de stațiune turistică 
pentru Comuna Pojorâta, în anul 2017, și una dintre cele mai frumoase din Bucovina, se poate aprecia, în mod rezonabil, că în 
unele autovehicule care vor circula prin zonă va fi mai mult de o persoană, ceea ce crește și mai mult numărul total al 
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persoanelor expuse la noxele periculoase degajate de depozitul de deșeuri. Toți acești oameni sunt supuși riscului inhalării de 
substanțe cancerigene. 

În Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (varianta decembrie 2010; pagina 214) este redat un 
tabel cu riscuri potențiale cauzate de expunerea la impactul depozitelor de deșeuri, în cuprinsul căreia se arată faptul că: 
emisiile de gaz produc consecințe nocive prin inhalare și afectează zonele rezidențiale, școli, spitale aflate la mai puțin de 3 
kilometri. Se mai menționează că migrarea gazelor de suprafață produce consecințe nocive prin inhalare proprietăților din jur, 
până la 500 de metri de depozit; pulberile din depozit produc efecte nocive prin inhalare și afectează zonele rezidențiale, școli, 
spitale; pulberile din depozit produc efecte nocive prin contact dermic și/sau ingestie accidentală și afectează zonele 
rezidențiale, școli, spitale. Se mai menționează că lanțurile alimentare afectate prin depunere de contaminanți pe recolte, 
efective de animale sau pești (posibil și prin dispersie în atmosferă) și vizează produse vegetale, carne sau pește (gospodării 
sau restaurante), sau prin așezare pe legume, grădini, livezi, păsări de apă consumatoare de pește; agenții patogeni produc 
efecte nocive prin inhalare și afectează zonele rezidențiale, școli, spitale situate  în zona de dispersie a vectorilor biotici. 

Studiul de fezabilitate, în Capitolul 6 și în Anexa 6.1. Raport al studiului geotehnic și evaluarea amplasamentelor pentru 
locații posibile pentru depozite în județul Suceava, identifică riscuri semnificative de mediu pentru amplasamentul Depozitului 
de Deșeuri Pojorâta: 

“Gestionarea unui depozit lângă pasul Mestecăniș poate avea o influență nefavorabilă deoarece peisajul va fi distrus. De 
asemenea, se vor polua și zonele înconjurătoare datorită vitezei mari a vântului. Din aceste motive nu putem recomanda 
construirea și gestionarea unui depozit central în această zonă. De asemenea, pe harta topografică disponibilă la scara de 
1:25000 mai există o zonă cu inscripția „zonă pentru conservarea apei”. Prin urmare amplasamentul ar fi localizat în sau în 
apropierea unei arii protejate cu apă” (pagina 22); 

Evaluarea riscului de inundații pentru amplasamente. (…) Poate exista un risc temporar de inundații la amplasamentul 
de la Pojorâta din cauza pârâului din apropiere. Mai mult, există o pantă cu o înclinație de 25% la amplasament. Această 
valoare nu este foarte mare ținând cont de stabilitatea geotehnică, dar poate determina formarea de debite mari de scurgere. 
Datorită pantelor abundente existente la amplasamentul de la Pojorâta, poate exista un risc de inundații cauzat de eroziunea și 
alunecările de teren ale solurilor de suprafață. 

Motivul acestora este situația geologică a solurilor argiloase. Riscul este mai ridicat toamna, după adunarea recoltelor, 
când terenurile agricole nu mai sunt acoperite de vegetație. Zonele înconjurătoare sunt acoperite de păduri, care întrerup 
formarea de debite mari de scurgere” (pagina 31); 

 (…) De asemenea, amplasamentul de la Pojorâta din regiunea montană a județului Suceava nu este ideal pentru 
construcția unui depozit central. Amplasamentul nu are o capacitate suficientă. Panta de 25% limitează cantitățile de deșeuri 
care se vor depozita. Influența asupra peisajului este critică. Datorită vitezei mari a vântului, zona va fi poluată de deșeuri (pg. 
31).” 

La mijlocul anului 2021, Tribunalul Suceava a dat undă verde redeschiderii urmăririi penale în cazul anchetei care 
privește construcția gropii de gunoi de pe Mestecăniș. Soluția pronunțată de judecătorul Secției Penale al Tribunalului Suceava 
este definitivă, ceea ce înseamnă că dosarul se va întoarce la DNA pentru continuarea cercetărilor. La data de 13 mai 2021, 
procurorul ierarhic superior a dispus redeschiderea urmăririi penale, apreciind ca întemeiate cele două plângeri formulate.  

Domnule prim-ministru, vă solicităm să trimiteți corpul de control al Guvernului României să identifice persoanele 
vinovate pentru amplasarea gropii de gunoi în Pasul Mestecăniș, iar Guvernul României să depună solicitarea pentru a deveni 
parte civilă în procesul penal pentru recuperarea prejudiciului. 

De asemenea, solicităm sistarea demersurilor de dare în folosință a gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș până la 
finalizarea definitivă a dosarului penal. 

Față de aceasta situatie, vă adresăm următoarea întrebare:  
Cînd veți proceda la mutarea gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș într-o altă locație și dacă Guvernul României se va 

constitui parte civilă în procesul penal? 
Solicităm răspuns în scris. 

 
Deputat       Deputat 

Acatrinei Dorel Gheorghe     Pușcașu Lucian Florin 
*** 
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Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila,  ministrul  Sănătății 
 

„Probabil că, a fost o eroare.” Cazul românilor care, deși au completat formularul PLF  
la intrarea în ţară, au fost amendați. 

Stimate domnule ministru, 
Conform proiectului OUG formularul digital dezvoltat de STS, a devenit obligatoriu din 20 decembrie 2021. 

Documentul trebuia completat on-line cu 24 de ore înainte de intrarea în țară de către orice persoană, indiferent de mijlocul de 
transport cu care călătoreşte. Persoanele care nu au PLF completat li se permite accesul pe teritoriul României, cu condiția de a 
completa formularul în următoarele 24 de ore de la intrarea în ţară. 

DSP a aplicat amenzi de 3.000 de lei inclusiv persoanelor care au completat formularul de localizare a pasagerilor. Este 
un formular care funcţionează de foarte mult timp în multe ţări ale Uniunii Europene, dar, se pare că, la noi, nu s-a luat în 
calcul gestionarea problemelor sistemul „românesc” și în prezent acest document mai mult îngreunează circulația și produce 
complicații cetățenilor care îl completează, decât să îi ajute.  

Guvernul dorește modificarea formularului PLF, în sensul că poate fi completat cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea 
în România, față de cele 24 de ore în prezent, cetățenii fiind nevoiți să introducă și CNP-ul, și datele din CI și pașaport, ceea ce 
înseamnă că și mai multe instituții vor fi angrenate în prelucrarea datelor, care vor fi stocate 6 luni, față de 15 zile în prezent. 

Unele persoane au fost amendate de cinci ori pentru că nu au completat formularul digital la intrarea în țară. Potrivit 
statisticilor disponibile, peste 50.000 de persoane care au intrat în România în perioada 25 decembrie – 8 ianuarie au fost 
amendate cu suma totală de 129 de milioane de lei. 

Domnule ministru, ținând seama de erorile din sistemul „românesc” cum anticipați rezolvarea, împreună și cu Poliţia de 
Frontieră și cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, funcționării corecte acestui document obligatoriu? 

Cum se va rezolva problema miilor de amenzi și în cât timp vor fi restituiți banii  cetățenilor? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,             Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

Adresată: Domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 
 
Punerea în aplicare de către Republica Serbia a Rezoluţiei 1632 (2008) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

intitulate: „Situaţia minorităţilor naţionale din Voievodina şi a minorităţii etnice române din Serbia” 
 
Stimate domnule ministru, 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat, la 1 octombrie 2008, Rezoluţia 1632 (2008)5 şi Recomandarea 

1845 (2008), intitulate: „Situaţia minorităţilor naţionale din Voievodina şi a minorităţii etnice române din Serbia”. 
Așa cum bine se cunoaște, minoritatea română înrudită din Serbia este repartizată geografic astel: a) circa 9% în 

Provoncia Autonomă Voievodina de la Nord de Dunăre, bucurându-se de un șir de drepturi culturale și naționale și b) circa 
91% în Văile Dunării, Timocului și Moravei (la Sud de Dunăre), fără a putea beneficia efectiv de drepturi culturale și naționale 
elementare. 

Diferența de tratament, conform criteriului regional, aplicată de autoritățile sârbe minorității române înrudite este 
accentuată și de separarea artificială a acestei minorități conform apelativelor: etnonimul Român la Nord de Dunăre și 
exonimul Valah la Sud de Dunăre. Aceste apelative exprimă aceeași realitate etnică și lingvistică. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. În ce mod s-a conformat Serbia, după anul 2008, exigențelor Rezoluției 1632 (2008) privind situația minorităților 

naționale din Voievodina și a minorității etnice române din Serbia; 
2. Ce măsuri concrete a luat guvernul Serbiei ca răspuns la cerințele Rezoluției 1632 (2008), în special în ceea ce 

privește:  

                                      
5 Rezoluția APCE 1632 (2008) Situația minorităților naționale din Voievodina și a minorității etnice române din Serbia. Dezbătută de către 

Adunarea Parlamentară la 1 octombrie 2008 (cea de-a 33-a ședință). A se vedea DOC. 11528, Raportul Comisiei Juridice și Drepturi ale 
Omului, raportor dl Herrmann. 
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a) eliminarea diferențelor regionale în ceea ce privește utilizarea limbilor minoritare în administrația publică, 
educație în limba maternă, libertatea religioasă (paragraful 23.15 al Rezoluției APCE); 

b) facilitarea ca valahii/românii care locuiesc în Serbia de Răsărit (Văile Timocului, Moravei și Dunării) să  aibă 
acces la învățământ, presă și administrație publică în limba lor maternă, precum și accesul la servicii religioase în limba 
română (paragraful 23.16 al Rezoluției APCE); 

c) identificarea și aplicarea unor soluții tehnice care să le permită românilor din Serbia de Răsărit să recepționeze 
emisiunile în limba română din Voievodina (paragraful 23.17 al Rezoluției APCE). 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,        Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Măsuri concrete pentru polițiștii care protestează în stradă în fața sediului Guvernului 
Stimate domnule prim-ministru, 
„În data de 25 martie 2021, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o întrevedere între reprezentanții 

ministerului și o delegație a Federației Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România. Cu 
această ocazie au fost abordate revendicările sindicale referitoare la salarizarea polițiștilor, problemele de personal existente la 
nivelul structurilor de poliție, precum și propuneri privind eficientizarea activității polițiștilor. Reprezentanții Ministerului 
Afacerilor Interne au reiterat deschiderea conducerii instituției pentru un dialog constructiv și constant pentru identificarea 
deficiențelor de la nivelul instituției, precum și a unor soluții concrete pentru remedierea acestora. Părțile au convenit să reia 
dialogul în timpul săptămânii ce urmează în cadrul grupului de lucru constituit, format din specialiști pe resurse umane, juridic, 
financiar, logistic, management operațional, precum și reprezentanți ai organizațiilor sindicale ale polițiștilor și personalului 
contractual din minister. Grupul de lucru se va întâlni lunar sau ori de câte ori va fi necesar, cu reprezentanții fiecărui sindicat 
în parte, la sediul ministerului. Dialogul social reprezintă o prioritate pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne, în 
vederea identificării celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților și eficientizarea 
activității”. Ce bine sună pe hârtie promisiunile guvernamentale! La un an de când ați promis rezolvarea acestor probleme, 
astăzi, polițiștii protestează în stradă în fața sediului Guvernului condus de Dumneavoastră! Toate guvernele post revoluționare 
au promis, dar nu a reușit nici unul până acum, de ce v-am mai crede? Anunțați creștere economică, creșterea PIB-ului 
României, dar din ce în ce mai multe categorii salariale își strigă în stradă nemulțumirile! Oamenii obișnuiți nu văd în 
buzunare nici o creștere economică!   

Principalele  revendicări sindicale stradale de astăzi, 2 februarie 2022 sunt următoarele : „aplicarea integrală a Legii-
cadru a salarizării nr. 153/2017, în ceea ce privește Anexele VI și VIII, care fac referire la polițiștii, militarii și personalul 
contractual din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională; indexarea pensiilor militare de stat, cu 
rata inflației, conform legii, pentru anul 2019 (nu doar pentru anul 2020) și asigurarea asistenței medicale de calitate în 
condițiile în care suntem plătitori de CASS ; majorarea sporului de suprasolicitare neuropsihică, în cuantumul maxim prevăzut 
de lege, pentru a  eficientiza activitatea Poliției judiciare și a celorlalți polițiști care desfășoară activități în dosarele de urmărire 
penală sau în alte domenii complexe ale muncii operative; diminuarea deficitului de personal polițienesc, pentru a ne putea 
îndeplini misiunile de ordine și siguranță publică, în interesul comunității și al statului, la standardele prevăzute de lege, dar și 
pentru a evita suprasolicitarea continuă a personalului operativ, prin efectuarea de misiuni și sarcini suplimentare, zi de zi; 
dotarea logistică a polițiștilor, cu mijloace de mobilitate, dar și cu echipamente de intervenție și de protecție fizică adecvate 
îndeplinirii misiunilor;  impunerea forțată a unor sarcini cu specific medico-sanitar, pentru care nu avem pregătirea necesară, 
în toată perioada stării de urgență și a stărilor succesive de alertă, declarate de Guvern, pe timpul pandemiei, începând cu 15 
martie 2020”. 

Domnule pim-ministru, vă solicit să îmi comunicați ce măsuri concrete veți lua pentru polițiștii care protestează în 
stradă în fața sediului Guvernului astfel încât categoriile sociale să aibă asigurat un nivel de trai decent în condițiile în care 
PNL guvernează de mai bine de doi ani, iar promisiunile nu sunt îndeplinite în țara noastră? 

Solicit răspuns scris.          Deputat 
Dan Tanasă 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2022  
Săptămâna 1 – 4 februarie 2022  

 

 

53 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
   

Care este numărul de morți produse din alte cauze decât Covid-19? 
Domnule ministru, 
În ultima perioadă constatăm o scădere a numărului de decese declarate ca fiind cauzate de Covid-19.  
Prin urmare, vă adresez următoarea întrebare: 

- Care este numărul de morți produse din alte cauze decât Covid-19, înregistrate de la începutul perioadei scenariului 
verde?       

Aștept răspuns scris, în termen legal.           Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Tratarea dificilă la domiciliu cu medicamente anticovid-19 
Domnule ministru, 
În mai multe conferințe de presă, ați afirmat că s-au introdus pe piață medicamente antivirale. Însă, tratarea la domiciliu cu 

medicamente anticovid-19 este dificil de realizat. Medicamentele azitromicină, ceclor, zinat, xifia, sub formă de suspensie, 
destinate uzului pediatric nu se găsesc în farmacii și la distribuitori .  

Prin urmare, vă adresez următoarea întrebare: 
- Când apreciați că va fi rezolvată acestă situație care afectează o parte dintre copii țării?       

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

  
Apariția somnului african în Delta Dunării 

Domnule ministru, 
În Rezervația Biosferei "Delta Dunării" a apărut specia de somn african, care este o specie invazivă considerată un pericol, 

pentru că poate afecta întreaga resursă piscicolă. Suspectate de scăparea accidentală a somnului african în Dunăre ar fi trei 
cherhanale din jurul localității Crișan și anume S.C. Minion S.R.L., S.C. Miropest S.R.L., S.C. Năvodul Norocos S.R.L. și 
compexul turistic Lebăda.          

Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări:  
- Cine se fac responsabili de răspândirea acestei specii invazive de somn african în Rezervația Biosferei "Delta 

Dunării"?  
- Ce măsuri ați întrepins pentru stoparea acestui fenomen?       

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
   

Eficiența Poliției Locale 
Domnule ministru, 
Ne-am obișnuit cu existența agenților și a formațiunilor de Poliție Locală. Plătiți cu sumele care depășesc salariile 

polițiștilor din structurile Poliției Naționale sau ale personalului M.Ap.N., elementele acestor structuri nu se manifestă eficient în 
îndeplinirea atribuțiilor ce revin conform cu prevederile Legii poliției locale nr.155/12.07.2010.  

Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul efectivelor de Poliție Locală la nivelul țării și al  
municipiului București? 
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2. Câte sesizări legate de construcții neautorizate în București și în țară au fost făcute de Poliția Locală și care a fost 
eficiența acestora? 

3. La câte acțiuni legate de protecția mediului în București și în localitățile limitrofe și cu ce efective a participat Poliția 
Locală? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.       Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

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

Evoluția situației politico-militare din Ucraina 
Domnule ministru, 
Evoluția situației politico-militare din Ucraina sporește îngrijorarea statelor vecine acesteia. În acestă țară există o 

comunitate etnică românească de circa 400.000 de persoane.  
Prin urmare, vă adresez următoarea întrebare: 
- În eventualitatea unui conflict ruso-ucrainean ce măsuri de protecție a acestei comunități intenționați să adoptați? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.      

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Măsuri de control și prevenție al culpelor medicale, disciplina și deontologia actului medical. 
 

Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a numeroaselor acuzații de culpă medicală, precum și a cercetărilor disciplinare din cadrul comisiilor de 

specialitate, de nivel județean, parchet și procuratură, avute loc relativ recent, cu rezonanță amplă în mijloacele mass-media 
naționale, vă  rog să îmi precizați: 

- Câte drepturi de liberă practică au fost retrase și câte sancțiuni disciplinare au fost aplicate cadrelor medicale, în 
România, în ultimii 10 ani? 

Această informație o consider utilă pentru elucidarea existenței și funcționarii mecanismelor de coerciție și feedback 
negativ orientate spre a crește calitatea și buna desfășurare a actului medical la nivel național.  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulțumesc,         Deputat 

Dr. Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al Guvernului României 

      domnului Virgil Daniel Popescu, ministru al Energiei 
      domnului Barna Tanczos, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Adoptarea unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului în vederea deblocării lucrărilor la Hidrocentralele din defileul 

Jiului, construite în proporție de 90% și blocate din anul 2017 
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimați domni miniștri, 
Dorim să vă sesizăm oficial asupra unei situații grave pe care, sperăm, autoritățile centrale ale statului o au în atenție în 

vederea depășirii acesteia. 
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Potrivit multiplelor relatări din presa națională6 , în ultimii aproximativ patru ani lucrările de construcție la două 
hidrocentrale din Valea Jiului, construite în proporție de 90%, nu pot fi duse la bun sfârșit din dauza intervențiilor în instanțele 
judecătorești a unor organizații neguvernamentale de mediu finanțate din străinătate care consideră construirea acestor 
hidrocentrale drept ”o crimă împotriva naturii”. 

Fondurile bugetare investite între 2003 și 2017 în construcția celor două hidrocentale au constituit echivalentul a 155 de 
milioane de euro. Cele două hidrocentrale ar putea asigura necesarul de curent electric pentru întreg județul Gorj. 

Considerăm că, în contextul actualei crize energetice, finalizarea lucrărilor de construcție a celor două hidrocentrale din 
Defileul Jiului, producătoare de energie ”curată”, din surse regenerabile, trebuie să constituie o prioritate a administrației 
centrale a statului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și sesizându-vă oficial asupra situației de blocaj prelungit în cazul celor două 
hidrocentrale din Defileul Jiului, vă rugăm să ne transmiteți: 

- Dacă Guvernul României consideră necesară modificarea și completarea legislației în vigoare, prin adoptarea unei  
Ordonanțe de Urgență, în sensul înlăturării obstacolelor de natură legislativă, birocratică sau de altă natură ridicate după 

anul 2003, când au fost demarate lucrările de construcție a celor două hidrocentrale din Defileul Jiului. 
- Ce soluții practice de urgență, aplicabile coordonat și în comun de către  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  

Ministerul Energiei și Guvernul României considerați că ar putea fi aprobate în vederea deblocării situației asupra căreia vă 
sesizăm.  

- Care este cuantumul fondurilor bugetare necesare pentru construirea procentului restat (10%) de lucrări și punerea în  
funcțiune a celor două hidrocentrale și în ce orizont de timp ar putea fi finalizate aceste lucrări. 

- Dacă Guvernul poate propune Parlamentului în timp util rectificarea bugetară necesară în vederea deblocării situației  
celor două hidrocentrale din Defileul Jiului construite în proporție de 90% și abandonate din anul 2017. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră coordonate instituțional, în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Ciprian-Titi Stoica 

*** 
 

Adresată doamnei Gabriela Lenghel,  președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie 
  

Numărul de persoane din Republica Moldova cărora li s-au aprobat cererile de redobândire a cetățeniei române, 
defalcat pe ani și pe statele de proveniență a solicitanților 

Stimată doamnă președinte, 
Potrivit unor informații neconfirmate, procesul de redobândire a cetățeniei române de către solicitanții din Republica 

Moldova s-ar fi încetinit în ultimii doi ani atât din cauza restricțiilor de circulație pe timp de pandemie, cât și din cauza 
modificării condițiilor legale de depunere a actelor necesare. 

Având în vedere aceste informații neconfirmate, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Numărul de cereri de redobândire a cetățeniei române aprobate de către președintele Autorității Naționale pentru 

Cetățenie (ANC), defalcat pe fiecare dintre anii de funcționare a ANC și pe fiecare stat de proveniență a solicitanților. 
2. Numărul de persoane care au depus jurământul de credință față de România și poporul român în fiecare dintre anii 

2019, 2020 și 2021, cu specificarea locurilor în care a fost depus jurământul (sediul ANC sau misiunile și oficiile consulare ale 
României, cu indicarea fiecăruia dintre statele de acreditare). 

3. Numărul la zi al persoanelor cărora li s-au aprobat cererile de redobândire a cetățeniei române și nu au avut încă 
posibilitatea să depună jurământul de credință față de România și poporul român, cu indicarea cauzelor acestor întârzieri. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,       Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

                                      
6 Bunăoară: ”Paradoxul românesc: Două hidrocentrale noi-nouțe, de pe râul Jiu, stau blocate de ONG-uri deși sunt construite în proporție 

de 90%” - https://observatornews.ro/economic/paradoxul-romanesc-doua-hidrocentrale-noinoute-de-pe-raul-jiu-stau-blocate-de-

onguri-desi-sunt-construite-in-proportie-de-90-449710.html  
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
           

Finalizarea lucrărilor la Barajul Vârful Câmpului 
Domnule ministru, 
Proiectul de construcție al barajului Vârful Câmpului de pe Râul Siret din județul Botoșani bate recordul la încetineală, 

având în vedere faptul că a fost demarat în 1987 și nici până în prezent nu este dat în folosință. 
Conform planurilor inițiale, în perioada comunistă, barajul trebuia să aibă 10 km lungime și un bloc uriaș de acumulare 

cu apă,  care urma să alimenteze cu apă orașul Dorohoi și toate comunele din jur. 
În anul 1994 autoritățile române au schimbat proiectul barajului transformându-l într-o acumulare permanentă de apă 

care, culmea, nici acum nu este finalizată. Lucrările au fost reluate apoi în anul 2007 prin accesarea suplimentară de fonduri 
europene, dar nici după 10 ani de muncă, respectiv în 2017, barajul nu era terminat. 

Conform Administrației Bazinale de Apă Siret pentru finalizarea barajului s-a alocat în 2017 suma de 2 milioane lei, 
urmând ca, după exproprierea și aprobarea de noi indicatori tehnico – economici, lucrările să fie reluate. 

Având în vedere toate aspectele menționate mai sus vă rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: 
Veți asigura în anul 2022 fondurile necesare în vederea finalizării lucrărilor la Barajul Vârful Câmpului și în vederea 

dării acestuia în folosință?  
Vă rog să răspundeți în scris. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Lucian Feodorov 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
           

Vama Racovăț stă închisă în detrimentul cetățenilor județului Botoșani  
și a locuitorilor Raionului Herța, Regiunea Cernăuți din Ucraina 

Domnule ministru, 
Punctul vamal de la Racovăț din județul Botoșani în care s-au învestit peste 3,5 milioane de euro este închis de peste 10 

ani, în contextul în care autoritățile române îi acuză pe omologii ucraineni că nu au efectuat lucrările de modernizare necesare. 
Satul Racovăț din comuna Pomârla este situat chiar la granița între România și Ucraina, iar punctul vamal Racovăț este 

singurul din județ care face trecerea din România în țara vecină.  Catastrofa reprezentată de această decizie de închidere a 
vămii este reflectată zi de zi în pauperizarea populației din întreg județul, în special a cetățenilor care se ocupau  cu comerțul 
vamal și care au fost nevoiți să revină la muncă în agricultură sau să emigreze în străinătate. 

Este important de menționat faptul că deschiderea Vămii Racovăț este necesară deoarece mulți români, care trăiesc în 
Ucraina doresc să intre în județul Botoșani și pentru a lua contactul cu personalitățile născute în aceste locuri, și pentru 
cunoașterea biografiei și a realizărilor notabile ale personalităților care au marcat cultura  și știința în România, precum și 
parcursul istoric al României.  

Voii menționa mai jos o pleiadă de personalități marcante ale literaturii, picturii, științei și sportului românesc care s-au 
născut în județul Botoșani.  În domeniul literaturii s-au remarcat următorii: Mihai Eminescu, Mihail 
Sorbu, Dumitru Murărașu, Alexandru Graur, Lucian Goldman, Theodor  Damian, Dumitru Ignat, Barbu Lăzăreanu. 

În domeniul muzical s-au remarcat personalități precum: George Enescu, Radu Cojocariu  și Emanoil Ciomac. 
În pictură i-am avut pe Ștefan Luchian și Octav Băncilă. 
În domeniul științific  în județul Botoșani s-au născut următoarele personalități: Nicolae Iorga, Leon Dănăilă, Dimitrie 

Pompeiu, Auxentiu Vărzărescu, Gheorghe Ciucureanu, Elie Radu, Simion Sanielevici, Dimitrie Negreanu, Grigore 
Antipa, Octav Onicescu, Gheorghe Lupașcu și Victor Tufescu. 

În religie sau remarcat următorii: Iosif Gheorghian, părintele Ilie Cleopa, Patriarhul Teoctist cu numele de mirean 
Toader Arăpașu și Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona. 

În politică  din locuitorii județului Botoșani îi menționăm pe următorii: Grigore Alexandru Ghica (Grigore al V-lea 
Ghica), Ilarion Maniloiu și Renate Weber. 

În domeniul militar sau remarcat următorii: Gheorghe Avramescu, Dan Vizanty, Anibal Dobjanski, Iuliu Dunca și 
Nicolae Pisoski. 

În  sport s-au remarcat următorii: Georgeta Damian, Elisabeta Lipă, Valeriu Bordeanu, Alin Alexuc Ciuariu. 
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Una din personalitățile remarcabile născute în Herța  este Gheorghe Asachi, care a fost scriitor și îndrumător cultural  și 
a pus bazele învățământului românesc prin înființarea de școli primare la Roman, Piatra Neamț și Mănăstirea Neamț. O altă 
personalitate, care însă nu a fost de naționalitate română, a fost Edgar Quinet,  un reputat scriitor istoric și om politic 
francez, care s-a evidențiat ca un profesor de marcă a multor studenți pașoptiști români. Acesta a fost ginerele lui Gheorghe 
Asachi și a fost cunoscut ca filoromân și ca sprijinitor moral al generației pașoptiste din Țările Române prin intermediul 
lucrărilor sale progresiste din care menționăm lucrarea: "Românii principatelor dunărene". 

În comuna Pomârla din județul Botoșani a trăit și a avut reședința importanta familia  de boieri Bașotă. Din această 
familie s-a remarcat marele logofăt, cavaler și hatman Anastase Bașotă, care a înființat în anul 1838 prima școală internat din 
Moldova în care erau primiți copiii țăranilor ce trăiau pe moșiile sale de la Pomârla, iar întreținerea școlii era asigurată integral 
din averea boierului. 

În momentul în care Anastase Bașotă a ajuns să dețină funcții importante în stat, mai precis a ajuns ministru sub Grigore 
Ghica Vodă,  dar și ambasadorul lui Alexandru Ioan Cuza la Înalta Poartă,  a hotărât să aducă o contribuție și mai importantă 
pentru învățământul românesc, oferind ajutorul copiilor de țărani care trăiau pe moșiile lui din Pomârla, Cucorăni și 
Lișna.  Prin dispozițiile testamentare boierul Bașotă a alocat sume importante din averea uriașă pe care o deținea, pentru 
înființarea unui liceu denumit: Institutul  Academic "Anastase Bașotă", luând ca modele  tipul de organizare și funcționare al 
liceelor pariziene. 

Primul director al Liceului a fost poetul junimist Samson Bodnărescu,  iar dintre absolvenții acestui liceu, care au 
devenit mai târziu personalități ale culturii române îi menționăm pe următorii: poetul Ion Păun - Pincio, filologul Vasile 
Bogrea și Gheorghe Ursachi -  fondatorul  școlii naționale de chirurgie veterinară. 

După această incursiune istorică, revenim la subiectul legat de Vama Racovăț pentru a menționa că autoritățile au decis 
închiderea punctului de trecere a frontierei pe motiv că nu au respectat normele Schengen de securitate cu statele extra-
comunitare, respectiv cu Ucraina. 

Din 2015 de când Vama Racovăț a devenit perfect funcțională, aceasta a stat cu lacătul pe ușă în detrimentul 
botoșănenilor, care ar putea avea posibilitatea de a-și suplimenta veniturile.  

Menționăm că, din anul 2015, a fost blocat întregul trafic și au fost rupte complet legăturile social - culturale între 
locuitorii județului Botoșani și locuitorii Raionului Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina, precum și legăturile cu țările 
nordice.  

Construcția punctului vamal din Probotești la frontiera ucraineano -  română a fost anunțată ca fiind finalizată în data de 
24 august 2021 prin respectarea în totalitate a standardelor europene în materie. Eforturile autorităților ucrainene au dat roade 
și acestea au decis să unească podul din localitatea Merșinți  printr-un pod modern la Vama DIAKIVTI. 

Apelăm la amabilitatea dumneavoastră de negociator pentru a determina deschiderea cât mai urgentă a Vămii 
Racovăț,  mai ales acum când partea vămii ucrainene a fost finalizată după normele Schengen de securitate 

în contextul prezentat mai sus vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Când preconizați că veți finaliza de implementat măsurile necesare pentru deschiderea vămii în relația cu autoritățile 

omoloage din Ucraina? 
2.  Când ați planificat deschiderea Vămii Racovăț? 
Vă rog să răspundeți în scris. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Lucian Feodorov 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
           

Finalizarea lucrărilor la Barajul Vârful Câmpului 
Domnule ministru, 
Proiectul de construcție al barajului Vârful Câmpului de pe Râul Siret din județul Botoșani bate recordul la încetineală, 

având în vedere faptul că a fost demarat în 1987 și nici până în prezent nu este dat în folosință. 
Conform planurilor inițiale, în perioada comunistă, barajul trebuia să aibă 10 km lungime și un bloc uriaș de acumulare 

cu apă,  care urma să alimenteze cu apă orașul Dorohoi și toate comunele din jur. 
În anul 1994 autoritățile române au schimbat proiectul barajului transformându-l într-o acumulare permanentă de apă 

care, culmea, nici acum nu este finalizată. Lucrările au fost reluate apoi în anul 2007 prin accesarea suplimentară de fonduri 
europene, dar nici după 10 ani de muncă, respectiv în 2017, barajul nu era terminat. 
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Conform Administrației Bazinale de Apă Siret pentru finalizarea barajului s-a alocat în 2017 suma de 2 milioane lei, 
urmând ca, după exproprierea și aprobarea de noi indicatori tehnico – economici, lucrările să fie reluate. 

Având în vedere toate aspectele menționate mai sus vă rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: 
Veți asigura în anul 2022 fondurile necesare în vederea finalizării lucrărilor la Barajul Vârful Câmpului și în vederea 

dării acestuia în folosință?  
Vă rog să răspundeți în scris. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Lucian Feodorov 
*** 

Adresată domnului Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 
Sesizarea autorităților de la Chișinău, cu ocazia ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Moldova din 12 

februarie 2022, asupra unor practici neeuroconforme și asupra cadrului legislativ perimat și discriminatoriu 
 în domeniul libertății de conștiință și al cultelor religioase 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
V-am adus la cunoștință, prin întrebarea parlamentară formulată la 27 ianuarie 2022, un detaliu legislativ din Republica 

Moldova cu impact negativ asupra liberei circulații a cărții românești în spațiului cultural, lingvistic și spiritual comun al celor 
două state ale noastre.  

În calitate de parlamentar român originar din Republica Moldova, ales în circumscripția electorală nr. 43 pentru 
cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării, considerăm necesar să vă aducem în atenție și alte aspecte 
legislative din Republica Moldova, precum și unele practici neeuroconforme care, în opinia noastră, împiedică dezvoltarea 
firească și consolidarea spațiului cultural, lingvistic și spiritual comun al celor două state ale noastre. Acestea țin de unele 
practici și de legislația în domeniul libertății de conștiință și a cultelor religioase sau în domenii tangente cu impact negativ 
asupra Mitropoliei Basarabiei, una dintre cele patru mitropolii externe ale Patriarhiei Române. Exprimăm opinia că în cadrul 
dialogului bilateral București-Chișinău este necesar să li se sugereze autorităților de la Chișinău modificarea și completarea 
cadrului legislativ în vederea compatibilității acestuia cu normele și bunele practici europene în domeniu. 

De asemenea, considerăm că este deosebit de importantă poziționarea geospirituală și geoculturală a conducerii de stat. 
Așa cum bine cunoașteți, în ultimele trei decenii conducerea de stat din Republica Moldova a reprezentat și promovat 
interesele Patriarhiei Moscovei, întrucât majoritatea oficialilor (Președinți ai Republicii, prim-miniștri și miniștri, președinți ai 
Parlamentului etc.) au aparținut și aparțin jurisdicției bisericești moscovite, alături de și împreună cu reprezentanții regimului 
marionetă anticonstituțional de la Tiraspol instalat de Federația Rusă în estul Republicii Moldova.  

Actualii oficiali de rang înalt ai Republicii Moldova nu aparțin jurisdicției bisericești naționale (române) și nici nu și-au 
exprimat dorința de a adera la această jurisdicție. Apartenența Președintelui Republicii Moldova, a primului-ministru, a 
președintelui Parlamentului la jurisdicția bisericească străină (moscovită) se confirmă și prin faptul că după instalarea lor în 
funcție, aceștia, chiar dacă nu sunt obligați conform legislației în vigoare să o facă, tustrei au efectuat, ritualic, vizite oficiale, 
cu încărcătură simbolică și puternic impact mediatic, la structura bisericească străină (moscovită). Abia după reproșuri 
formulate de către presă și la o distanță apreciabilă de timp, președintele Republicii Moldova și primul-ministru au efectuat și 
câte o vizită protocolară la structura bisericească națională (română). Mesajul transmis de înalții oficiali de la Chișinău a fost 
că aceștia acordă întâietate și dau preferință structurii bisericești străine (moscovite). 

În context observăm că până în acest moment Guvernul Republicii Moldova nu a agreat idea încheierii cu Mitropolia 
Basarabiei, conform legislației în vigoare, a unui Acord de cooperare care să-i permită structurii locale a Patriarhiei Române 
accesul în Armată sau alte structuri de forță, pentru acordarea de asistență religioasă, așa cum are acces structura locală a 
Patriarhiei Moscovei. 

De asemenea, observăm că, în timp ce autoritățile centrale ale Republicii Moldova (Președinție, Guvern și Parlament) 
le-au adresat în ultimele decenii Patriarhilor Moscovei și ai întregii Rusii invitații oficiale de a efectua vizite în cuprinsul 
Republicii Moldova, aceleași autorități au omis să le adreseze invitații oficiale și Patriarhilor României. Dorim să exprimăm 
opinia că formularea de către actualele autorități centrale declarate pro-europene (Președintele Sandu, Guvernul Gavrilița, 
Parlamentul condus de președintele Igor Grosu) i-ar putea adresa o invitație oficială întâistătătorului Bisericii Ortodoxe 
Române de a vizita Republica Moldova. O asemenea vizită oficială ar putea avea un impact pozitiv în societatea din Republica 
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Moldova, constituind totodată un semnal puternic de poziționare geospirituală și geoculturală diferită de regimurile anterioare 
percepute ca filomoscovite (Snegur, Lucinschi, Voronin, Dodon). 

Revenind la cadrul legislativ perimat, discriminatoriu și, astfel, neeuroconform, constatăm că legislația Republicii 
Moldova acordă un șir de privilegii și preferințe jurisdicției Patriarhiei Moscovei, fapt remarcat și subliniat în toate Rapoartele 
anuale ale Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în Republica Moldova. Mitropolia Basarabiei, în 
al cărei asentiment suntem, a considerat întotdeauna că această legislație trebuie modificată în sensul eliminării privilegiilor și 
preferințelor acordate jurisdicției bisericești moscovite.   Legea nr. 125 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie, 
art. 15, alin (5): ”Statul recunoaşte importanţa deosebită şi rolul primordial al religiei creştin-ortodoxe şi, respectiv, al Bisericii 
Ortodoxe din Moldova în viaţa, istoria şi cultura poporului Republicii Moldova”.  

De asemenea, Legea nr. 273 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, art. 31. Paşaportul 
diplomatic, alin (2), lit.  z1):  ”Paşapoarte diplomatice se eliberează următoarelor categorii de persoane: (...) z1) Mitropolitului 
Chişinăului şi al întregii Moldove;”.  

Totodată, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 740 cu privire la edificiile și locașurile de cult fixează drept 
scop al statului ”determinărea apartenenţei edificiilor şi locaşurilor de cult şi înregistrarea dreptului de proprietate asupra 
acestor obiecte”, scop în care ”  1. În termen de 30 zile din data cererilor depuse de reprezentanţii cultelor religioase, primăriile 
municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) vor crea din persoane competente, sub preşedinţia primarilor şi invitînd, în caz de 
necesitate, specialişti în domeniu din autorităţile centrale de stat, comisii pentru determinarea apartenenţei edificiilor şi 
locaşurilor de cult şi evaluarea suprafeţei terenurilor aferente ale acestora”. De fapt, scopul real urmărit prin această HG este 
de a fixa dreptul de proprietate asupra edificiilor de cult asupra structurii locale a Patriarhiei Moscovei în vederea împiedicării 
aderării parohiilor sătești și urbane la Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română). Mitropolia Basarabiei a cerut în repetate 
rânduri, fără succes, abrogarea acestei HG. 

Aducem în atenție și faptul că structura locală a Patriarhiei Moscovei, contrar prevederilor legale (HG nr. 1049 privind 
reglementarea atribuirii seriilor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport),  beneficiază de numere speciale de 
înmatriculare a mijloacelor de transport (seria RM-G), fapt ce confirmă că această structură bisericească este tratată drept parte 
a administrației centrale de stat. Această practică discriminatorie și ilegală a fost instituită în anul 2001 de către guvernul 
Tarlev (regimul Voronin) și este tolerată și perpetuată de guvernul actual Gavrilița (regimul Sandu). 

În Republica Moldova există o bogată practică a transmiterii proprietăţilor bisericeşti de către Guvern către structura 
locală a Patriarhiei Moscovei. Aceste transmiteri, cu titlu gratuit, s-au făcut prin Decizii ale Ministerelor (Ministerul Culturii şi 
Cultelor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei), prin Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova sau Hotărâri ale 
Parlamentului Republicii Moldova. Există mai multe Dispoziții ale prim-ministrului și Hotărâri de Guvern prin care structura 
locală a Patriarhiei Ruse de la Moscova a fost împroprietărită, cu titlu gratuit, cu bunuri din patrimoniul de stat.  

Astfel, chiar sediul central al mitropoliei Chișinăului și a ”întregii Moldove” de sub jurisdicția străină moscovită a fost 
oferit de către stat, cu titlu gratuit, acestei structuri de ocupație canonică.  

La 12 octombrie 1993 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea sa nr. 637-a „Cu privire la crearea condiţiilor 
de activitate a Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei)” care acordă Bisericii în cauză, cu titlu compensatoriu 
pentru „înstrăinarea anterioară a patrimoniului cultului în posesia statului” o serie de bunuri.7 Cu titlu de exemplu am mai 
putea invoca între altele, bunăoară, și Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 601 din  22 iulie 2000 „Despre 
restructurarea Spitalului de Psihiatrie nr. 2 din s. Curchi, jud. Orhei şi transmiterea edificiilor eliberate în gestiunea Bisericii 
Ortodoxe din Moldova”.  

În ceea ce privește practicile neeuroconforme ale autorităților de la Chișinău dorim să aducem în atenție faptul încălcării 
dreptului fundamental de proprietate al cultelor religioase, în special al Mitropoliei Basarabiei (Patriarhia Română) și al 
Diecezei romano-catolice de Chișinău. 

                                      
 7 Prin această hotărâre Guvernul Republicii Moldova a decis următoarele:   
 “1. Se transmite cu titlu gratuit tipografia din or. Orhei cu toate fondurile fixe şi circulante de la balanţa Departamentului de Stat 
pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi la balanţa Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei). 
 2. Se transmite cu titlu gratuit moara din s. Curchi, r-nul Orhei, cu toate fondurile fixe şi circulante de la balanţa Asociaţiei de 
producţie Orhei la balanţa mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului” din aceiaşi localitate, conform hotărîrii comitetului executiv raional Orhei din 
1 octombrie curent. 
 3. Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi şi Asociaţia de producţie „Mărfconsum” să asigure în 
termen de 15 zile transmiterea obiectelor nominalizate la balanţa Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei).”  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2022  
Săptămâna 1 – 4 februarie 2022  

 

 

60 
 

Prin prevederile Statutului său de organizare și funcționare, Mitropolia Basarabiei este ”succesoare spirituală, 
canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv”. De asemenea, eparhiile componente 
ale Mitropoliei Basarabiei (Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia de Bălți, Episcopia Basarabiei de Sud și Episcopia 
Dubăsarilor și a toată Transnistria) sunt, în conformitate cu Statele lor de organizare și funcționare înregistrate de către stat în 
ordinea stabilită, succesoare spirituale, canonice și istorice ale fostelor Episcopia Hotinului, Episcopia Cetății Albe – Ismail și, 
respectiv, Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria. Succesiunea istorică, spirituală și canonică a Mitropoliei Basarabiei a 
fost confirmată printr-o decizie judecătorească definitivă din 2004 a Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Cu toate 
acestea, pe de o parte, Guvernul Republicii Moldova a refuzat oficial să-i restituie Mitropoliei Basarabiei și eparhiilor ei 
constitutive bunurile lor bisericești confiscate abuziv în timpul regimului comunist sovietic de ocupație, iar pe de altă parte, a 
refuzat, alături de Președintele Republicii Moldova și Parlament, modificarea sau completarea cadrului legislativ existent în 
sensul includerii unor prevederi exprese care să prevadă restituirea patrimoniului bisericesc confiscat abuziv de către URSS, 
stat succedat local și în parte de către Republica Moldova. După instalarea la Chișinău a noului regim politic Sandu declarat 
pro-european și după instalarea actualului guvern Gavrilița, Mitropolia Basarabiei a depus două Cereri de restituire a 
proprietăților bisericești confiscate abuziv de către regimul sovietic de ocupație și deținute de către statul succesor Republica 
Moldova. Aceste cereri au fost depuse la 05 august 2021 și, respectiv, la 18 ianuarie 2022. La prima cerere (nr. 140 din 
05.08.2021), Ministerul Justiției al Republicii Moldova i-a prezentat Mitropoliei Basarabiei un răspuns negativ. La cererea 
actualizată, din 18 ianuarie 2022, urmează ca Mitropolia Basarabiei să primească un răspuns oficial în termenul legal de 
maximum 30 de zile (cel târziu pe 18 februarie 2022). Printre bunurile revendicate figurează și Palatul episcopal din Bălți. 

Dieceza romano-catolică de Chișinău a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește recuperarea proprietăților ei spoliate de 
regimul sovietic de ocupație și deținute de Guvernul Republicii Moldova, care a refuzat oficial restituirea acestora. De 
asemenea, catedrala romano-catolică ”Providența Divină” din Chișinău este considerată de către autoritățile guvernamentale 
ale Republicii Moldova drept bun transmis, pe bază de contract, la balanța structurii locale a Patriarhiei Moscovei. După 
epuizarea procedurilor în instanțele judecătorești din Republica Moldova, Dieceza romano-catolică de Chișinău a inițiat un 
dosar contra Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Din câte cunoaștem, practicile și legislația pe care vi le-am adus în atenție au făcut anterior obiectul preocupărilor 
Comisiei Europene. Considerăm că acestea ar trebui să facă obiectul preocupărilor și al unui viu interes al României ca stat 
membru al Uniunii Europene interesate să aibă la frontiera sa un spațiu de stabilitate, libertate, în care drepturilor omului sunt 
asigurate efectiv. 

De asemenea, considerăm necesar ca sprijinul financiar nerambursabil acordat de către România guvernului Republicii 
Moldova să fie condiționat rezonabil de elaborarea, adoptarea și aplicarea unui cadru legislativ euroconform și de existența 
unor practici nediscriminatorii în raport cu toate cultele religioase și adepții acestora din Republica Moldova. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Dacă Guvernul României consideră necesar și oportun să sesizeze oficial autoritățile de la Chișinău, cu ocazia ședinței 

comune a Guvernelor României și Republicii Moldova din 12 februarie 2022, asupra necesității abandonării unor practici 
neeuroconforme și asupra necesității modificării și completării cadrului legislativ perimat și discriminatoriu în domeniul 
libertății de conștiință și al cultelor religioase pe care vi l-am adus în atenție mai sus. 

2. Dacă Guvernul României va aduce pe agenda ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Moldova din 12 
februarie 2022 chestiunea necesității restituirii proprietăților bisericești confiscate abuziv de către statul sovietic ocupant și 
deținute de Republica Moldova ca succesor local și în parte al fostei Uniuni Sovietice. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
Adresată domnului Sorin – Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Excluderea nejustificată a Școlii din Comuna Pufești - Vrancea  

din proiectul de combatere a abandonului școlar 
Stimate domnule ministru,  
Prin Hotărârea de Guvern nr.1309 din 30 decembrie 2021 privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea 

abandonului şcolar, s-a aprobat Programul național pentru reducerea abandonului școlar, program ce se derulează în cadrul 
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Planului national de redresare și reziliență al României și în concordanță cu Proiectul național de reformă “România Educată”.  
La nivel național, au fost identificate 3235 de școli eligibile, care vor beneficia de granturi de circa 200.000 Euro/școală, 

dintre care 61 de unități de învățământ sunt din Județul Vrancea. În mod nedrept, Școala din comuna Pufești Vrancea nu a fost 
inclusă în acestă listă, în ciuda faptului că, de-a lungul timpului, această unitate de învățământ a depus eforturi constante pentru 
prevenirea abandonului școlar, fiind implicată în diverse proiecte de acest gen (proiecte de tip Erasmus, donații private către 
elevii aflați în situații de risc, numeroase proiecte educaționale, premii date elevilor etc).  

În opinia noastră, aplicarea criteriilor MATE (Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație) nu s-a realizat în mod 
corect. De aceea, vă rugăm, domnule Ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care au fost criteriile ce au stat la baza realizării acestei selecții? 
2. Dacă s-a folosit criteriul MATE, vă rog să-mi puneți la dispoziție clasificarea tuturor școlilor din județul Vrancea pe 

baza acestui criteriu.  
Solicităm răspuns scris.       Deputat  

Antonio Andrușceac 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Modernizarea Drumului Național 15E Târgu Mureș-Satu Nou 
Stimate domnule ministru, 
Un rol esențial în dezvoltarea comunităților este reprezentat de infrastructură și de mijloacele de mobilitate moderne. În 

lipsa unei abordări coerente și constante pe termen lung, zone întregi vor suferi iar locuitorii regiunilor marcate de 
infrastructură deficitară sunt supuși unor factori care îngreunează ritmul dezvoltării economice și reduc nivelul de calitate a 
vieții.  

O situație similară se regăsește în județul Mureș în cazul Drumului Național 15E (DN 15E) care face legătura între 
Municipiul Târgu Mureș și Satu Nou din comuna Sânpetru de Câmpie. Acest drum cu o lungime de 46 km. se află și în prezent 
într-o stare deplorabilă. În afara unor lucrări punctuale pe segmente de drum reduse nu au fost efectuate decât reparații urgente 
ori plombări în zone unde traficul devenise un real pericol. Cu numeroase porțiuni de îngustare a șoselei, curbe periculoase și 
limitări de viteză, în lipsa unui proiect de modernizare totală șoferii sunt supuși unor riscuri considerabile, accidentele pe acest 
Drum Național fiind extrem de dese, cauzând victime și pagube materiale. Din păcate, în afară de declarații pompoase și 
promisiuni deșarte, locuitorii din zona de câmpie a județului Mureș nu au beneficiat de nici o acțiune concretă în acest sens. 

Așadar, în acest context al prioritizării investițiilor în infrastructură, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Dacă a fost depus până în prezent un memoriu al primarilor din zona de câmpie a județului Mureș la Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)  cu privire la modernizarea DN 15E și dacă răspunsul este 
afirmativ, care a fost rezultatul acestui memoriu și ce acțiuni au fost întreprinse de către Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii pentru soluționarea cererilor? 

2) Dacă a fost inițiat până în prezent un proiect care să prevadă modernizarea întregului Drum Național 15E și în ce 
stadiu se află acesta? 

3) Dacă există fonduri alocate pentru repararea și modernizarea DN 15E în anul 2022 și care este nivelul de prioritizare a 
investițiilor pentru acest Drum Național de importanță județeană majoră? 

Solicit răspuns in scris. 
Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată  domnului Liviu Sebastian Jicman, președinte al Institutului Cultural Român 
 

Institutul Cultural Român (ICR) și comunitățile istorice românești  
din jurul granițelor și Balcani 

Stimate domnule președinte, 
Având în vedere Legea 55 din 14 martie 2013, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012, 

privind unele măsuri în domeniul cultural prin care Institutul Cultural Român, instituție autonomă trece sub control 
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Parlamentar, respectiv al Senatului României, prin comisiile de specialitate și prevederile Legii nr. 356/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – republicată (art. 5 lit. b); 

În condițiile în care Institutul Cultural Român, prin compartimentul de specialitate și filialele sale din străinătate, este 
una dintre cele mai importante instituții cu prerogative în promovarea culturii și identității românești în străinătate și întărirea 
relațiilor cu comunitățile românești de peste hotare, cu diaspora; 

Întrucât am o bună experiență în relația cu comunitățile istorice, experiență consolidată de contactele politice din anul 
2021, când am vizitat în teren comunitățile de români din vecinătatea României și Balcani și cunosc îndeaproape situația, 
problemele și nevoile urgente ale acestora, inclusiv ca parlamentar care provin eu însumi din afara actualelor granițe ale țării; 

Având în vedere situația dramatică accentuate în care se află comunitățile istorice din jurul României supuse permanent 
politicilor de asimilare ale statelor de reședință și lipsei instituțiilor de învățământ, a lăcașurilor de cult și a instituțiilor media 
în limba maternă, dar și a inacțiunii statului român din ultimul an, la toate nivelurile instituționale, în problematica românilor 
de pretutindeni; 

Având în vedere lipsa de acțiune sistematică, directă, inteligentă, a ICR dar și a altor instituții abilitate în spațiul 
consângenilor noștri, în special din 2018, de când ICR a rămas fără direcție de specialitate, lipsa cronică a unor acțiuni de 
amploare în beneficiul acestora;  

În debutul mandatului dumneavoastră de președinte al ICR, dar și în calitatea mea de deputat român ales de românii cu 
domiciliul sau reședința în afara granițelor țării, precum și în cea de membru al Comisiei pentru comunitățile de români din 
afara granițelor țării din Camera Deputaților, vă adresez câteva întrebări legitime şi vă solicit să îmi comunicați următoarele: 

1. Direcțiile de acțiunie din strategia ICR privind comunitățile românești istorice, în ceea ce privește păstrarea identității 
culturale, lingvistice și religioase a acestora. Vă rog să precizați și direcțiile de acțiune ale ICR în acest sens ale reprezentanței 
ICR din Republica Moldova și bugetul alocat de instituția pe care o coordonați pe cele două componente pentru anul 2022 
(Compartimentul Comunități Istorice și ICR Chișinău). 

2. Planul de proiecte/programe (într-o prezentare succintă) ce urmează a fi derulate de ICR, prin Compartimentul 
Comunități Istorice și prin reprezentanța ICR la Chișinău și filiala de la Copăceni în anul 2022. 

3. Modul în care înțelegeți să promovați în plan intern, în interiorul țării, cultura românilor din comunitățile istorice, așa 
încât publicul din țară să conștientizeze existența acestora.   

4. Nu în ultimul rând, vă rog să precizați cum înțelegeți să revitalizați structura embrionară actuală a ICR, reînființând 
Direcția Generală pentru Românii din Afara Granițelor, în vederea asigurării unei asistenţe identitare şi culturale permanente 
adecvate şi a implementării intereselor statului român în acest sens. 

Rog un răspuns argumentat și onest, cu conținut și obiective concrete. Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Raportul de activitate al MAE pentru 2021 și perspective de viitor 
 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că în data de 27 decembrie 2021 a fost publicat raportul de activitate al MAE pentru anul 2021, ne 

propunem să clarificăm anumite aspecte ce țin de identificarea unor acțiuni diplomatice sau consulare în domeniul protecției 
comunităților istorice românești din Ucraina pentru a sprijini românii din Ucraina în problema educației în limba maternă 
română.  În cadrul raportului sunt identificate o serie de direcții de acțiune, și am dori să ne explicați care sunt rezultatele 
obținute și ce obiective sunt stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2022 precum și pe termen lung. 

Așadar, domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Care sunt obiectivele care determină utilizarea fondurilor în vederea organizării de călătorii ori întâlniri în state 

precum Kârgâzstan, Republica Niger, Republica Maldive, Kazahstan, Gambia, Republica Capului Verde, Republica 
Democrată Sao Tome și Principe etc. acestea reprezentând state menționate de dvs. în raportul anual? Câte acorduri comerciale 
au generat aceste vizite și discuții sau ce impact a avut România în promovarea formatelor regionale și multilaterale si a 
multilateralismului eficient și de viitor? 

2) Care sunt criteriile avute în vedere atunci când se decide crearea unei misiuni diplomatice într-o țară, având în vedere 
că în foarte multe țări ar putea fi utilizate ambasadele celorlalte state membre UE pentru diverse probleme sau suplimentarea 
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unei misiuni în detrimentul alteia în funcție de niște criterii specifice? Avem în vedere în acest sens concentrarea resurselor 
umane și financiare în statele unde românii constituie o comunitate considerabilă și unde este necesar sprijinul pentru 
promovarea și protejarea drepturilor acestora. 

3) Care sunt proiectele desfășurate în anul 2021 în comunitățile istorice românești din jurul granițelor (Ucraina, Serbia, 
Republica Moldova) care au beneficiat de finanțare din partea Ministerului Afacerilor Externe, care sunt sumele dedicate 
acestor zone și ce sumă se va aloca în anul 2022? 

4) Ce măsuri s-au luat la nivel diplomatic pentru protejarea școlilor cu predare în limba română din Ucraina, în contextul 
Legii Educației din statul vecin, care va duce la reduceri drastice atât ca pondere numerică a claselor cât și a materiilor studiate 
în limba maternă? 

5) Câte burse a acordat MAE elevilor din comunitățile istorice menționate anterior în 2021 și care este cuantumul total, 
respectiv lunar de care elevii vor beneficia și totodată câte burse se vor acorda în anul 2022? 

6) Care este strategia pe termen lung pentru protejarea și promovarea comunităților românești din Ucraina, ce acțiuni 
concrete sunt propuse la nivelul Ministerului Afacerilor Externe pentru ca drepturile acestor comunități să fie respectate iar 
cultura lor să fie conservată și chiar dezvoltată? 

7) Care este stadiul negocierilor MAE cu Ucraina în ce privește deschiderea unui Consulat al României la Ismail, la 
solicitarea expresă a mediului asociativ românesc din Sudul Basarabiei, mai ales în condițiile în care la această dată nu există 
un consul general numit la Consulatul General al României din Odesa? 

8) Care este stadiul negocierilor româno-ucrainene cu privire la renunțarea la glotonimul "limbă moldovenească" din 
învățământul școlar în limba română din Ucraina, respectiv regiunea Odesa, inclusiv comasarea celor două programe de 
învățământ și a celor două olimpiade școlare separate în mod artificial de autoritățile de la Kiev? 

9) În ce măsură MAE apelează la consultarea liderilor comunității românești și a liderilor de opinie din cadrul acestora, la 
elaborarea și implementarea unor strategii de acțiune ale statului român, în sprijinul acestor comunități istorice românești? 

10) Cum explicați inexistența unei Strategii naționale privind românii de pretutindeni pentru perioada 2021-2024 la  
jumătatea acestei perioade, în anul curent, 2022, precum și neorganizarea conform prevederilor Legii 299/2007 a Congresului 
românilor de pretutindeni, eveniment anual? 

Solicit răspuns in scris.                Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 

 
Diferența inacceptabilă de tratament constând în discriminarea etnicilor români  

în raport cu etnicii neromâni în ceea ce privește plata indemnizațiilor pentru urmașii deportaților  
pe criterii etnice din teritoriile românești ocupate de către Ungaria fascisto-horthystă.  

Cererea anulării art. XI din OUG nr. 130/2021 
Stimate domnule prim-ministru, 
Am luat act cu stupoare și indignare de faptul că Guvernul României, condus de dumneavoastră și reprezentat de 

coaliția PSD-PNL-UDMR, a adoptat la 17 decembrie Ordonanța de Urgență nr. 130 prin care a admis o izbitoare și total 
nedreaptă diferență de tratament între etnicii români și etnicii neromâni din țară în ceea ce privește plata indemnizației pentru 
urmașii celor deportați pe criterii etnice. 

Astfel,OUG nr. 130/2021 prevede în articolul XI că: ”Alineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 7 iunie 2021, se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 
din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din 
Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se 
plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023”. 

 Amintim că din categoria pentru care guvernul dumneavoastră a decis să amâne cu un an de zile acordarea și plata 
indemnizațiilor fac parte, conform legii, ”persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile 
românești vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate 
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se afla sub administrație românească ori sub administrația acelor state”. În mod special sunt vizați etnicii românii refugiați, 
expulzați sau strămutați din teritoriile românești ocupate de către Ungaria fascisto-horthystă conform odiosului Dictat de la 
Viena din 1940. 

Asociația românilor refugiați și expulzați în anul 1940 a criticat dur această decizie evident discriminatorie luată de 
Cabinetul dumneavoastră. 

 De asemenea, presa națională a fost unanimă în criticile sale pe marginea acestei decizii discriminatorii adoptate de 
dumneavoastră împreună cu ceilalți miniștri din partea PSD, PNL și UDMR, titrând, între altele: ”Guvernul amână plata 
indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940. Minoritarii nu sunt afectați”; ”Plata indemnizațiilor copiilor urmași de 
refugiați s-a amânat pentru 1 ianuarie 2023”; ”Guvernul rușinii naționale! Urmașii românilor expulzați în 1940 nu au 
aceleași drepturi cu minoritarii din România”. 

Vă prezentăm, fără comentarii, una dintre reacțiile publice ale filialei Carei a Asociației refugiați și expulzați în 1940:  
”În prag de sărbătoarea  Nașterii Mântuitorului, Crăciunul, alianța PSD-PNL-UDMR aflată la guvernare, a amânat 

plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940 de ocupanții hortyști. Legea 154 adoptată în această vară nu își 
va produce efectele decât din 2023. 

Egalitatea în drepturi nu este aplicată de guvernul trădător CIUCĂ! 
SOLICITĂM Guvernului PSD-PNL-UDMR să acorde același respect tuturor cetățenilor români și nu doar 

minoritarilor! 
Am ajuns ca în anul de grație 2022 să cerem drepturi egale cu ale minoritarilor din țară ca pe vremea ocupației străine 

din Transilvania. 
În județul Satu Mare au fost depuse peste 2 mii de dosare de către urmașii românilor expulzați în 1940 dar Casa 

Județeană de Pensii a dat decizii doar pentru 890 de persoane. 
Există dosare depuse în septembrie și octombrie care nu au primit  nicio înștiințare privind acceptul sau respingerea. 

sunt sate întregi de români expulzați în 1940 unde  nu a sosit nicio decizie a Casei Județene de Pensii iar acum Guvernul 
antiromânesc amână plata și pentru cei care au beneficiat de deciziile finale. 

Acordați drepturi egale urmașilor românilor expulzați cu cele ale urmașilor deportaților minoritari!” 
Folosim ocazia și cerem oficial și stăruitor ca guvernul pe care îl conduceți să anuleze, în ordinea stabilită, articolul XI 

al OUG nr. 130/2021, din proprie inițiativă, pentru motivul neadmiterii diferenței de tratament și a discriminării. 
Sperăm că diferența de tratament și discriminarea pe care vi le-am adus în atenție mai sus au fost sesizate de către 

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care, potrivit cadrului în vigoare, ”avizează proiectele de acte 
normative care au ca obiect exercitarea drepturilor și a libertăților, în condiții de egalitate și nediscriminare”. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne comunicați: 
1. Motivele reale și temeinice, conforme cu prevederile constituționale, cadrul juridic internațional și cel național, pentru 

care Cabinetul dumneavoastră a admis voit discriminarea etnicilor români în raport cu etnicii neromâni în ceea ce privește 
plata indemnizațiilor pentru urmașii deportaților pe criterii etnice. 

2. Avizul Ministerului Justiției, conform Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte 
normative spre adoptare Guvernului, prezentat pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021 în partea referitoare de diferența de 
tratament aplicată etnicilor români în raport cu etnicii neromâni. 

3. Avizul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021, 
prezentat în conformitate cu litera c), alin. (1) al art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a CNCD. 

4. Punctul de vedere oficial al Secretariatului General al Guvernului, conform Regulamentului privind procedurile pentru 
supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, prezentat pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021 în 
partea referitoare de diferența de tratament aplicată etnicilor români în raport cu etnicii neromâni. 

5. Alte avize și puncte de vedere oficiale ale altor instituții sau autorități naționale, în cazul în care asemenea avize și 
puncte oficiale de vedere au fost solicitate și prezentate înaintea adoptării de către guvernul dumneavoastră a OUG nr. 
130/2021. 

6. Numărul de persoane, defalcat pe județe, pentru care guvernul dumneavoastră a decis amânarea cu un an de zile a 
acordării și plății indemnizațiilor pentru urmașii deportaților pe criterii etnice din teritoriile vremelnic ocupate de către alte 
state. 

7. Cuantumul total al indemnizațiilor pe care guvernul ar fi trebuit să le acorde și plătească în 2022 acestei categorii de 
persoane dacă nu ar fi amânat cu un an aceste acordări și plăți. 
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8. Cuantumul total al indemnizațiilor pe care guvernul ar urma să le plătească în 2022 etnicilor neromâni persecutați de 
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. 

9. Dacă guvernul dumneavoastră este dispus să renunțe la diferența de tratament a etnicilor români în raport cu etnicii 
neromâni și să repare situația în timp util pentru ca urmașii deportaților pe criterii etnice din teritoriile vremelnic ocupate de 
către alte state să-și poată primi indemnizațiile începând cu acest an. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Deputat 

Ciprian-Titi Stoica 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 
Casa fraților Arnăuțoiu din Nucșoara, jud. Argeș 

Stimate domnule ministru, 
Rezistenţa anticomunistă armată din România a fost un fenomen istoric care s-a derulat începând cu intrarea unităţilor 

militare sovietice în România, în anul 1944. Ea este de la bun început expresia confruntării dintre două lumi, două sisteme 
politice, culturale şi etice, mai exact între o lume românească remanent democratică după 1944 şi una comunistă, străină, 
totalitară. 

Toma Arnăuțoiu a fost unul dintre cei mai cunoscuți partizani anticomuniști. Povestea lui de viață este impresionantă, 
având o importantă carieră militară, fiind absolvent al Școlii de Ofițeri de Cavalerie „Regele Ferdinand I” și al celei de ofițeri. 
A fost trimis pe front în 1944, în războiul contra Germaniei naziste, unde a și fost rănit. După instaurarea regimului comunist, 
a fost unul dintre organizatorii rezistenței din munți. 

Toma Arnăuțoiu a crezut în lupta lui împotriva regimului comunist, considerând că doar prin luptă el și haiducii lui pot 
să scape România din ghearele urgiei ce avea să vină. În 1949, alături de Gheorghe Arsenescu, a organizat grupul de rezistență 
anticomunistă armată de la Nucșoara, cunoscut sub numele de „Haiducii Muscelului". 

În acest context, domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Dacă în comuna Nucșoara, județul Argeș funcționează în prezent un post de poliție comunal în clădirea care a fost 

anterior casa fraților Arnăuțoiu? 
2) Dacă au fost depuse până în prezent cereri de retrocedare de către urmașii proprietarilor clădirii iar în caz afirmativ 

care este stadiul acestora? 
3) Dacă este posibilă amenajarea spațiului menționat anterior pentru transformarea sa într-un imobil 

muzeal/memorialistic dedicat românilor din Nucșoara care au fost implicați în mișcarea de rezistență anticomunistă din zona 
munților Făgăraș? 

Solicit răspuns in scris.       Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Mihai Busuioc, președinte al Curții de Conturi  
 

Misiune specifică de control la Primăria municipiului Constanța și Societatea Termoficare Constanța SRL 
Stimate domnule președinte 
În data de 26.11.2021, la inițiativa primarului municipiului Constanța, Vergil Chițac, Consiliul Local Constanța a 

adoptat Hotărârea privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizate de către Societatea Termoficare Constanța SRL 
în municipiul Constanța începând cu data de 01.11.2021 și Hotărârea privind stabilirea prețului local pentru populație al 
energiei termice furnizate de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru 
perioada 01.11.2021-31.03.2022, în municipiul Constanța. 

Într-o declarație făcută ulterior adoptării celor două Hotărâri, primarul Vergil Chițac a afirmat că: “Prețul final al 
gigacaloriei se poate stabili în urma unui audit energetic al întregului sistem de termoficare. Este o chestiune inginerească 
ce se desfășoară pe durata unui an, pentru 

a putea cuprinde toate cele patru anotimpuri”. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2022  
Săptămâna 1 – 4 februarie 2022  

 

 

66 
 

În procesul elaborării și adoptării celor două Hotărâri la care am făcut referire în preambulul prezentei interpelări nu a 
existat niciun audit energetic al sistemului de termoficare, nici măcar unul demarat pe parcursul acestui an și care să poată 
genera o estimare de cost, deci, prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație al energiei termice sunt stabilite 
mai mult arbitrar decât legal. 

Pe cale de consecință, vă solicit, stimate domnule președinte, să dispuneți desfășurarea unei misiuni specifice de control 
la Primăria municipiului Constanța/Consiliul Local Constanța și Societatea Termoficare Constanța SRL pentru a verifica 
legalitatea stabilirii prețului local al energiei termice și prețului local pentru populație al energiei termice, precum și a 
plăților/încasărilor ce decurg din aplicarea Hotărârilor menționate. 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
                              

Concedierile de la Romsilva pun în pericol integritatea fondului forestier național 
Stimate domnule ministru, 
Am aflat cu profundă indignare că, în ziua în care românii sărbătoreau praznicului Sfântului Ierarh Nicolae, 415 angajați 

ai Regiei Autonome a Pădurilor – Romsilva au fost concediați. 
Acest gest denotă un cinism de catalog și o indiferență crasă cu privire la viitorul pădurilor României. Este lesne de 

înțeles că, odată cu disponibilizarea colectivă mai sus menționată, activitatea de pază a fondului forestier național va fi serios 
afectată. În contextul în care mafia lemnului pare a fi în continuare mai puternică decât autoritățile statului, o diminuare a 
numărului de angajați ai Romsilva este un cadou pe care statul român îl face tuturor celor care taie, ilegal, din plămânul 
național. 

Pe cale de consecință, vă solicit să îmi comunicați care au fost motivele care au condus la adoptarea acestei decizii 
revoltătoare, de ce nu s-a luat în considerare varianta redistribuirii și reconversiei angajaților disponibilizați, care sunt măsurile 
compensatorii salariale și profesionale ce au fost luate de angajator pentru limitarea impactului social, dar mai ales cum va fi 
afectată siguranța fondului forestier național prin concedierea colectivă a celor 415 de angajați ai Romsilva. 

De asemenea, vă cer să îmi răspundeți dacă această disponibilizare în masă pune în pericol implementarea componentei 
“Păduri și protecția biodiversității” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
   

Motivele închiderii Azomureș și măsurile adoptate de statul român în vederea susținerii producției agricole românești 
 

Stimate domnule ministru 
Cu profundă revoltă am luat act de faptul că încă o mare companie (fostă) românească, privatizată în perioada marelui 

jaf național, își va închide temporar porțile, fapt ce va avea un impact devastator asupra economiei naționale. Mă refer la 
Azomureș, al cărei pachet ultramajoritar de acțiuni este deținut astăzi de Ameropa Holding AG. 

Este bine știut faptul că fertilizanții utilizați în agricultură și produși de Azomureș asigurau aproape 50% din necesarul 
național de fertilizant. Se poate spune că, odată cu închiderea fie ea și temporată a acestui mare agent economic, este atacată în 
mod direct atât agricutura, cât și economia românească, la un nivel ce ține de siguranța națională. 

Cred că este inutil să vă atrag atenția că o scădere cu cel puțin 30% a producției agricole naționale, așa cum se estimează 
că va fi, poate conduce, pe de o parte, la o criză a alimentelor de bază, criză care afecta însăși viața românilor de rând, iar pe de 
altă parte, la o nouă dependență a României fie de producătorii europeni de fertilizant, fie de alimente. 

Domnule ministru, 
Încet, dar sigur, România devine o piață inclusiv pentru acele puține produse românești care mai aveau piață de 

desfacere în Europa, Asia, Africa, America de Sud, China, Japonia și Statele Unite. 
Pe cale de consecință, vă solicit să îmi comunicați care sunt motivele închiderii temporare a Azomureș, în cât timp se 
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estimează a fi redeschisă activitatea acesteia, care este impactul bugetar estimat pentru compensarea cantității de fertilizant 
produsă de Azomureș pentru piața internă, de unde va fi acesta achiziționat și cum estimați că va fi afectată producția agricolă 
pe anul 2022, atât în procente și sume, cât și în produse? 

Solicit răspuns scris.      Deputat  
Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
  

Clarificări asupra condițiilor în care poate fi revocată o documentație de urbanism de către emitent 
 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit art.129, alineat (6), litera c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, „Consiliul Local 

avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”. 
Potrivit art.45 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, prin 

documentații de amenajare a teritoriului și urbanism înțelegem și Planul Urbanistic General și regulamentul local aferent 
acestuia, Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent acestuia, precum și Planul Urbanistic de Detaliu. 

Potrivit art.18, alineat (7) din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, modificată și 
completată, „P.U.Z. și regulamentul local de urbanism aferent acestuia, odată aprobate, devin acte de autoritate ale 
administrației publice locale, opozabile în justiție”. 

Potrivit art.1, alineat (6) din Legea 544/2004 a contenciosului administrativ, modificat prin Legea 262/2007, „autoritatea 
publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul 
nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, instanţa se 
pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului 
administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea. Acţiunea poate fi introdusă în termen de un an de 
la data emiterii actului”.  

Potrivit Hotărârii ICCJ în dosarul 1133/1/2021 „în interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 311, art. 32 alin. 
(5) lit. a), art. 39, art. 44, art. 45, art. 47 alin. (1) şi (2), art. 56 alin. (1), (4), (6) şi (7) și art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art.66 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter 
normativ”. 

Potrivit art.3, alineat (1), din din Legea 544/2004 a contenciosului administrativ, modificat prin Legea 262/2007, 
„Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice 
locale, dacă le consideră nelegale; acţiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la 
momentul comunicării actului către prefect şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Acţiunea introdusă de prefect este 
scutită de taxa de timbru." 

Se poate interpreta, astfel, că o Hotărâre a Consiliului Local prin care este aprobat un Plan Urbanistic Zonal poate fi 
revocată/abrogată de emitent doar dacă aceasta nu a produs efecte juridice, adică dacă nu au fost emise Certificatului Urbanism 
de construire sau Autorizația de Construire pentru orice persoană fizică sau juridică aflată în parcela reglementată de PUZ, și 
numai după ce s-a constatat nelegalitatea unilaterală a actului administrativ, fapt ce poate fi realizat doar de prefect, în 
termenul prevăzut de lege pentru actele normative. 

Totuși, având în vedere că nu există o practică unitară la nivelul Consiliilor Locale din România, vă solicit să îmi 
comunicați în ce condiții un Consiliu Local poate revoca/abroga o Hotărâre anterioară de aprobare, după caz, a unui PUG, 
PUZ sau PUD. 

Solicit răspuns scris.       Deputat  
Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Ordinul nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea criteriilor generale  de acordare  
a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

Stimate domnule ministru, 
Ordinul nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea criteriilor generale  de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 8 din 4 ianuarie 2022, nu a fost postat în 
transparență decizională. Cred că era cadoul otrăvit de Moș Crăciun din partea Dvs. pentru elevii silitori din România. Pe lângă 
faptul că ați tăiat bursele de merit ale elevilor, acum doriți ca părinții să cheltuiască bani și pe testele de salivă pentru copii lor!  

Conform Legii nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, ar fi trebuit să 
organizați întâlniri cu Consiliul Naţional al Elevilor şi ale asociaţiilor elevilor din toată ţara (chiar și on-line având în vedere 
situația epidemiologică din România) la care să se dezbată proiectul de ordin mai sus-menționat. Majorarea cu un punct a 
limitei mediei pentru obţinerea bursei de merit, de la 8,50 la 9,50, a atras nemulţumirile Consiliului Naţional al Elevilor şi ale 
asociaţiilor elevilor din toată ţara. În aceste condiţii, 730.000 de elevi vor fi lipsiţi de aceste stimulente financiare, care nu se 
acordau sub forma unor acte de binefacere sau de asistenţă socială, ci recompensau meritele deosebite în învăţătură ale 
copiilor. Motivul invocat pentru această decizie a Ministerului Educaţiei este cel al creşterii mediilor ca urmare a şcolii online. 
În acest an școlar, mult mai puţini elevi vor primi burse şcolare, iar reprezentanţii acestora susţin că modificarea este 
inechitabilă.  

În consecință, vă rog să îmi comunicați ce măsuri urmează să luați, dacă poate fi modificat acest ordin de ministru în 
sensul revenirii la media 8,50, în semestrul al II-lea, în caz contrar existând riscul unor proteste generale în toată ţara.  

Solicit răspuns în scris.     
Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

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

Plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că, în data de 18.12.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial  Ordonanța de Urgență nr. 

130/2021 prin care acordarea indemnizațiilor copiilor urmași de refugiați și plata acestor indemnizații s-a amânat pentru 1  
ianuarie 2023. Astfel, “Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite 
potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta 
lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023”, se arată în textul legii. 

 Urmașii românilor expulzați în 1940 din localitățile lor de baștină în urma Diktatului prin care Nord-Vestul Ardealului 
a revenit Ungariei reprezintă o categorie socială aparte, provenind din familii care au suferit teribil în fața terorii horthyste, 
având singura vină că s-au născut români pe pământ românesc. Este, așadar, inacceptabil ca tocmai această categorie să fie 
discriminată și să sufere din nou din cauza unei ordonanțe care amână doar plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați 
în 1940, ci nu și a urmașilor minoritarilor din România persecutați, întrebându-ne, totodată, care sunt prioritățile și viziunea 
executivului când se iau măsuri în sensul amânării sau reducerii indemnizațiilor și beneficiilor în mod discriminatoriu.  

 În acest context, domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întebări: 
1) Care sunt argumentele ce stau în spatele deciziei discriminatorii de amânare a plății drepturilor acordate urmașilor 

românilor expulzați până la 1 ianuarie 2023 conform art. XL din OUG 130/2021? 
2) De ce a fost amânată plata drepturilor către această categorie socială menționată în Ordonanța Guvernului nr. 

105/1999 la art. 3^1, în timp ce alte categorii nu au fost amânate? 
3) Când se vor soluționa dosarele depuse de către urmașii românilor expulzați în lunile septembrie și octombrie dar 

nesoluționate de către Casa Județeană de Pensii în numeroase județe? Drept referință vă rog să explicați situația din județul 
Satu Mare, unde au fost depuse peste 2 mii de dosare dar Casa Județeană de Pensii a dat decizii doar pentru 890 de persoane. 
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4) Ce măsuri veți întreprinde pentru a modifica articolul XL din OUG 130/2021 în sensul înlăturării acestei nedreptăți 
rușinoase la adresa unor români greu încercați de tumultul istoriei și acordarea sumelor aferente drepturilor începând cu anul 
2022? 

Solicit răspuns in scris.       Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

 
Plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940 

Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere faptul că, în data de 18.12.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial  Ordonanța de Urgență nr. 

130/2021 prin care acordarea indemnizațiilor copiilor urmași de refugiați și plata acestor indemnizații s-a amânat pentru 1  
ianuarie 2023. Astfel, “Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite 
potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta 
lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023”, se arată în textul legii. 

Urmașii românilor expulzați în 1940 din localitățile lor de baștină în urma Diktatului prin care Nord-Vestul Ardealului a 
revenit Ungariei reprezintă o categorie socială aparte, provenind din familii care au suferit teribil în fața terorii horthyste, 
având singura vină că s-au născut români pe pământ românesc. Este, așadar, inacceptabil ca tocmai această categorie să fie 
discriminată și să sufere din nou din cauza unei ordonanțe care amână doar plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați 
în 1940, ci nu și a urmașilor minoritarilor din România persecutați, întrebându-ne, totodată, care sunt prioritățile și viziunea 
executivului când se iau măsuri în sensul amânării sau reducerii indemnizațiilor și beneficiilor în mod discriminatoriu.  

În acest context, domnule Prim-Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întebări: 
1) Care sunt argumentele ce stau în spatele deciziei discriminatorii de amânare a plății drepturilor acordate urmașilor 

românilor expulzați până la 1 ianuarie 2023 conform art. XL din OUG 130/2021? 
2) De ce a fost amânată plata drepturilor către această categorie socială menționată în Ordonanța Guvernului nr. 

105/1999 la art. 3^1, în timp ce alte categorii nu au fost amânate? 
3) Când se vor soluționa dosarele depuse de către urmașii românilor expulzați în lunile septembrie și octombrie dar 

nesoluționate de către Casa Județeană de Pensii în numeroase județe? Drept referință vă rog să explicați situația din județul 
Satu Mare, unde au fost depuse peste 2 mii de dosare, dar Casa Județeană de Pensii a dat decizii doar pentru 890 de persoane. 

4) Ce măsuri veți întreprinde pentru a modifica articolul XL din OUG 130/2021 în sensul înlăturării acestei nedreptăți 
rușinoase la adresa unor români greu încercați de tumultul istoriei și acordarea sumelor aferente drepturilor începând cu anul 
2022? 

Solicit răspuns in scris.        Deputat  
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru 

Clarificări asupra introducerii unei serii de măsuri  
protecționiste, având în vedere efectele liberalizării pieței de energie 

                                       
Stimate domnule prim-ministru, 
Din păcate, deși timpul necesar a existat, niciun guvern nu și-a asumat liberalizarea pieței de energie, iar atunci când 

aceasta a avut loc, pe repede-înainte, în buna tradiție politicianistă de la noi, a generat efecte aproape ireversibile - nu numai 
creșteri fabuloase ale facturilor pentru consumatori, dar și scumpiri în lanț pentru majoritatea produselor necesare coșului 
zilnic, de la alimentele de bază, la combustibili. 

Țări precum Italia, Ungaria sau Polonia au adoptat o serie de măsuri protecționiste, prin care încearcă să limiteze gradul 
în care se resimte șocul liberalizării pieței de energie – de la supraimpozitarea distribuitorilor de energie, până la plafonarea 
prețurilor la nivelul anului 2021 pentru o serie întreagă de alimente de bază, pentru a veni în sprijinul populației, dar și pentru a 
contracara, astfel, efectele inflației. 

Prin urmare, domnule prim-ministru, vă rog să îmi precizați dacă guvernul pe care îl conduceți are în vedere fixarea 
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unor prețuri de referință pentru alimentele de bază și combustibili, iar dacă răspunsul este unul pozitiv, vă rog să îmi specificați 
care sunt tipurile de alimente și dacă veți acorda eventuale compensații producătorilor. 

Cu mulțumiri,      
Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Necesitatea de a deschide noi consulate în diaspora. 
Stimate domnule ministru, 
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor este sesizat de un număr din ce în ce mai mare de cetățeni români, ce solicită 

rezolvarea problemelor la care aceștia nu au soluții.  
Astfel, sunt români în diaspora care parcurg și câte 500 de km pentru a beneficia de servicii consulare, un număr mare 

de mesaje venind de la românii din Suedia, care reclamă că există doar un consulat, la Stockholm. Există mulă nemulțumire în 
zona Sardegna Italia, unde muncesc peste 13 000 de români ce au nevoie de peste o zi pentru a ajunge la consulatele de pe 
continent și zona Napoli unde lucrează peste 40 000 de români. De asemenea, românii din Austria reclamă faptul că au un 
singur consulat la Viena, fiind nevoiți să parcurgă distanțe considerabile pentru a obține documentele necesare.  

Având în vedere aceste nevoi stringente, vă rog să îmi specificați când aveți în vedere deschiderea unor noi consulate în 
aceste țări și ce alte noi consulate vor fi deschise pentru românii din diaspora.  

Deputat 
Sebastian-Ilie Suciu  

*** 
 

Adresată domnului  Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
    

Clarificari asupra unei situații care privește recalcularea pensiei 
Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă aduc la cunoștință situația domnului Illichman Marin, care a lucrat în condiții specifice grupei I de muncă 

timp de 25 ani, 1 lună si 26 zile, în flota maritimă comercială Constanța, pe nave maritime și oceanice, în compartimentul 
“mașini”.  

Domnul Illichman mi-a sesizat urmatoarele aspecte: a solicitat CNPAS și CJP Neamț recalcularea pensiei în 
conformitate cu Legea 221/2018, cu stagiu complet de cotizare, care, potrivit legii anterior precizate, trebuie să fie 20 ani și 
nicidecum 30 ani, cum greșit a fost reținut in decizia de pensionare 49610/P1466/08.11.2019. 

Domnul Illichman a înaintat către CJP Neamț si un raport de expertiză contabila prin intrmediul căruia a probat că nu a 
beneficiat de majorarea punctajului mediu anual. De asemenea, CJP Neamț s-a bazat în determinarea punctajului anual pe  
decizia de pensionare, emisa de CJP Constanța, cu nr.240810/25.06.2001 prin care se stabilește stagiu de cotizre complet de 30 
ani, în loc de 20 ani cum s-ar fi impus prin aplicarea art.14 din Legea 3/1997, dispoziție preluată si de art.56,alin.3 din Legea 
263/2010. La cererea de recalculare nu a fost aplicat nici temeieul art.169, ind.2 din Legea 263/2010.   

Ținând cont de aspectele mai sus menționate va solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care sunt demersurile ce vor fi făcute, în vederea soluționării situației cu care se confruntă domnul Illichman Marin și 

care se regăsește, de altfel, în cazul prea multor pensionari? 
2. Cum se va limita, pe viitor, producerea unor astfel de situații neconforme? 
3. Care va fi soluția ce o vedeți fezabilă și posibil a fi implementată la nivelul tuturor Caselor Județene de Pensii pentru a 

nu mai exista discrepanțe majore la calculul, respective recalcularea pensiilor.  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Mitrea Dumitrina 

*** 
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Adresată domnului Mihai Culeafă, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
 

(Ne)conformitatea materialelor de protecție și testare împotriva virusului Sars-CoV-2 
 Stimate domnule vicepreședinte, 
Pentru a ne putea face o imagine cât mai clară cu privire la conformitatea materialelor de protecție și testare utilizate de 

români de la debutul pandemiei și până în prezent, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Cum se face distincția dintre o mască neconformă și una conformă sau dintre un set de măști neconforme și unul de 

măști conforme? 
2. Ca urmare a controalelor derulate de inspectorii ANPC, ce și câte tipuri de măști au fost constatate ca neconforme, 

respectiv conforme? 
3. Câte măști neconforme, din fiecare tip, au fost retrase de pe piață de la debutul pandemiei și până în prezent? 
4. Câți agenți economici au fost sancționați pentru comercializarea de măști neconforme și care a fost valoarea totală a 

sancțiunilor contravenționale aplicate de inspectorii ANPC? Printre agenții economici sancționați se numără și farmacii? 
5. Ce și câte tipuri de teste Covid-19 au fost constatate ca neconforme de la debutul pandemiei și până în prezent? Câți 

agenți economici au fost sancționați pentru comercializarea de teste Covid-19 neconforme și care a fost valoarea totală a 
sancțiunilor contravenționale aplicate de inspectorii ANPC? 

6. Ce și câte tipuri de mănuși chirurgicale au fost constatate ca neconforme de la debutul pandemiei și până în prezent? 
Câți agenți economici au fost sancționați pentru comercializarea de mănuși chirurgicale neconforme și care a fost valoarea 
totală a sancțiunilor contravenționale aplicate de inspectorii ANPC? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Achiziția de tehnică militară în anii 2021 și 2022 
 Stimate domnule ministru 
Pentru a ne putea face o imagine cât mai clară cu privire la dotarea armatei române din ultimul an și cea preconizată în 

anul abia început, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. În ce a constat tehnica militară achiziționată pe parcursul anului 2021 și care au fost costurile de achiziție pentru 

fiecare dotare în parte? 
2. Ce tehnică militară se preconizează a fi achizițonată pe parcursul anului 2022 și care sunt costurile estimate pentru 

fiecare dotare în parte? 
3. Câte dintre cele 10 programe de înzestrare militară aprobate în anul 2021 au fost finalizate, câte au fost demarate, cât 

vor fi demarate în anul 2022? 
4. Care este stadiul semnării contractului cu grupul francez Naval Group pentru construirea celor trei corvete 

multifuncționale? 
5. Care este stadiul licitației privind achiziționarea de vehicule blindate și neblindate 4x4 și ce firme s-au înscris până 

acum? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Situația Termocentralei de la Mintia 
Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi comunicați la ce sumă au fost evaluate activele Termocentralei de la Mintia și care sunt firmele interesate 

de achiziționarea acesteia. 
Solicit răspuns în scris.         Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Acțiuni concrete pentru creșterea coerenței politicilor ministerului, planificarea  
și bugetarea în sprijinul celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). 

Domnule ministru, 
România ar trebui să includă un punct de vedere al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în procesul său de 

stabilire a direcțiilor de dezvoltare, proces care ar trebui să includă și răspunsul la o solicitare adresată ministerelor sectoriale, 
prin care să explice modul în care bugetul lor contribuie la realizarea ODD.  

România are capacitatea de a stabili o strategie de bugetare pentru ODD, în special Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă care se asigură că se fac investiții adecvate, iar guvernul are toate datele și capacitatea analitică pentru a executa 
bugetarea. De asemenea, trebuie menționat că Sistemul European include un capitol dedicat raportării progreselor statelor 
membre în realizarea ODD-urilor la nivelul UE. Tranziția către o nouă formă de guvernanță durabilă a României este sugerată 
și în setul de recomandări al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să îmi precizați: 
1. Care considerați că sunt beneficiile angajamentului față de bugetarea ODD în legislație, pentru a permite ca această 

practică să reziste schimbărilor politice din prezent până în 2030? 
2. Care sunt măsurile adoptate menite să asigure o legătură strânsă între planificarea strategică și cea bugetară? 

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Clarificări asupra modificării curriculei școlare 
Stimate domnule ministru, 
Este imperios necesar, să înțelegem că românii din jurul granițelor țării noastre (chiar dacă unii dintre ei nu își mai spun 

- sau nu li se permite să își mai spună - români) nu pot fi încadrați, strict, în categoria diaspora. Ei trăiesc pe vechi vetre 
românești care, din cauza vicisitudinilor istorice, au rămas în afara granițelor actuale ale României. Acesta este și cazul 
românilor din Basarabia. 

S-a întâmplat prea des pe parcursul istoriei tumultuoase a acestui popor să depindem de schimbările decise în politica 
geostrategică, în alte zări. La începutul Războiului ruso-turc (1806-1812), Imperiul Rus, condus de țarul Alexandru I, a ocupat 
Moldova și Muntenia. Sub amenințarea iminentei intervenții a francezilor, Rusia a cerut, în schimbul eliberării gurilor Dunării, 
întregul teritoriu dintre Prut și Nistru, teritoriu care a fost cedat de către turci prin tratatul de la 28 Mai 1812. În următorii ani, 
românii din Basarabia au fost supuși unei ample politici de rusificare, după anexarea acestei părți a străvechii Moldove, pentru 
ca istoria să consemneze, abia la 27 martie 1918, unirea Basarabiei cu România. 

În timpul ocupației sovietice din 1940-1941, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, din Basarabia au fost deportate 
aproximativ 30.000 de persoane în lagăre din zone îndepărtate și neprielnice, mai ales din Siberia. Numele multora dintre cei 
deportați s-au alăturat celor ale altor sute de persoane ucise, într-un martiriu udat cu sânge. În anul 1944, înaintarea oștilor 
sovietice a provocat retragerea trupelor române și germane, alături de autoritățile civile și religioase din Basarabia. Milioane de 
români au rămas, deși la ei acasă, dincolo de granițele propriei țări.  

După proclamarea independenței față de fosta Uniune Sovietică în 1991, românii dintre Prut și Nistru au putut reveni 
măcar sub jurisdicția canonică a Bisericii Ortodoxe Române, ca urmare a reactivării Mitropoliei Basarabiei, decisă de Sfântul 
Sinod. Dar sunt ingrijorat, că toate aceste adevăruri nu vor fi consemnate în  manualele  de istorie sau vor fi rămas doar 
punctate în manualele de istorie din alte vremuri, cine știe cât de îndepărtate. 

Ținând cont de cele mai sus enunțate și de faptul că, Istoria Basarabiei este și trebuie să fie trup comun cu Istoria 
României, vă rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: 

1. Care vor fi demersurile, concrete si punctuale, de introducere în curricula școlară de liceu a cursului Istoria 
Basarabiei? 

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cristian-Daniel Ivănuță 

*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 
Clarificări asupra riscului suicidar din rândurile angajaților MAI 

                                        
Stimate domnule ministru, 
 
În ultimii ani, 40 de politisti s-au sinucis, majoritatea lor prin împuşcare - 25 din 40 - alţi 12 prin spânzurare, iar alții 

prin alte metode, conform unui răspuns al IGPR. Numai în anul 2021, din relatările presei, am aflat că alți 10 polițiști au recurs 
la același gest extrem. Zilele trecute, o tânără absolventă a Școlii de poliție s-a sinucis și ea în baia gării din Strehaia, la numai 
trei săptămâni după ce, la Brașov, a avut loc un caz similar.  

Având în vedere că testările periodice nu par a fi suficiente pentru a preveni cazurile de risc suicidar, vă rog să îmi 
precizați următoarele: 

1. Dacă la nivelul IGPR există departamente speciale la nivel central şi zonal care se ocupă de sănătatea mintală a 
poliţiştilor, precum și dacă există strategii, care includ măsuri eficiente de reducere a riscului suicidar în rândul poliţiştilor? 

2. Există un deficit de funcții în ceea ce privește ofițerii psihologi la nivelul IJP-urilor? 
3. Care este numărul total de psihologi raportat la numărul total al polițiștilor din structurile MAI? 
4. În cadrul evaluării psihologice periodice a angajaților se realizează şi evaluarea riscului suicidar și evaluarea gradului 

de depresie ori sunt doar evaluări psihologice care se încadrează mai mult în psihologia muncii? 
5. Centrul de Psihologie al Poliţiei Romane a pus la dispoziţia psihologilor din sistem, teste prin care să se evalueze 

aspecte sensibile ale sănătăţii mintale, ci nu doar teste pentru aptitudinile cognitive? 
 

Deputat  
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
 

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

Clarificari asupra situației persoanelor care au activat în siderurgie 
Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă aduc la cunoștință situația foștilor angajați în siderurgie, situație care mi-a fost prezentată de către 

sindicatul Siderurgistul Galați si prin intermediul căreia mi s-a comunicat situația alarmanță în care se află foștii angajați ai 
Combinatului Sidex, actualul Liberty Steel România  

Foștii angajați Sidex, la momentul când au demarat procedura de deschidere a dosarelor de pensionare, s-au lovit si se 
lovesc de refuzul categoric al angajatorului, în speță, fostul combinate Sidex, de a le elibera adeverințele de vechime.  

De altfel, aceste documente sunt vitale in procesul de calcul al pensiei, deoarece adeverințele în cauză probează valoarea 
salariului brut cu care au fost încadrați, din care reiese cuantumul contributivității la fondul de pensii și pe baza căruia se 
decide cuantumul pensiei ce este înscris în decizia de pensionare.   

Ținând cont de aspectele mai sus menționate, care, de altfel, din păcate nu sunt singulare, vă solicit să îmi răspundeți la 
următoarele întrebări:  
1. Ce acțiuni va demara, concret si punctual, instituția pe care o conduceți, în vederea soluționării situației mai sus 

menționate?  
2. Care este soluția pe care o aveți în vedere, pentru a stopa producerea unor astfel de situații abuzive? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Sorin-Titus Muncaciu 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Abandonul școlar. 
Stimate domnule ministru, 
Cele mai mari rate de abandon școlar sunt observate în comunitățile rurale sărace, unde perturbarea procesului 

educațional în timpul pandemiei a cauzat cele mai profunde sincope în procesul educațional. Măsurile prezentate de Minister 
urmăresc să reducă rata abandonului școlar timpuriu la nivel național la 9% până în 2030 - de la 15,7% în 2019 (16,4% în 2018 
și 18,1% în 2017).  

Reamintim că aproximativ 2 miliarde de lei au fost cheltuiți pentru reducerea ratei de abandon școlar timpuriu cu 2 
puncte procentuale, între 2012 și 2021. Rata acestui indicator a scăzut de la 17,8 % în 2012 la 15,6 % în 2020. Ținta de 11,3 % 
pentru absolvenții școlii din România stabilită în ”Strategia de reducere a abandonului școlar timpuriu în 2020” nu a fost 
atinsă. Cei care părăsesc timpuriu școala sunt persoane cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care au absolvit cel puțin 
studiile secundare inferioare, dar nu își continuă studiile sau formarea.  

Drept urmare vă adresez următoarele întrebări: 
- Care este metodologia de evaluare instituțională pentru autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de 

învățământ? 
- Cum pot fi sprijiniți cei care abandonează școala și formarea profesională în fața provocărilor semnificative de pe piața 

muncii, unde companiile pot fi mai puțin dispuse să-i angajeze din cauza lipsei studiilor? 
- Când se vor acorda primele granturi către unitățile de învățământ din județul Vaslui? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Clarificări asupra activității ministerului în ceea ce privește lupta cu mafia lemnului, îmbunătățirea  
cadrului legislativ și regenerarea fondului forestier 

Stimate domnule ministru, 
Pădurile României sunt devastate de zeci de ani de așa-numita „mafie a lemnului”. Scurgerile de date dintr-un raport 

guvernamental pe 10 ani au dezvăluit, în 2019, că 38 de milioane de metri cubi de lemn sunt scoși din pădurile țării noastre în 
fiecare an, exploatarea forestieră ilegală reprezentând peste jumătate din aceasta. Există o mafie a defrișărilor care a fost 
înființată de oameni care nu numai că sunt pregătiți, ci sunt și pricepuți în domeniul legislației. Nu este o luptă ușoară, dar cred 
că avem responsabilitatea de a o duce până la capăt, deoarece ne afectează viitorul. 

Potrivit Sindicatului Silvic din România, șase pădurari au fost uciși în ultimii ani, în timp ce 650 au fost agresați, atacați 
cu topoare și cuțite după ce au surprins în fapt tăietorii ilegali de lemne. Doi paznici au fost uciși în 2019 în timp ce încercau să 
salveze pădurile țării de „mafia lemnului”. 

În același timp, cauza nobilă a acestor profesioniști, și anume, păstrarea moștenirii forestiere a țării, trebuie să devină o 
prioritate de vârf pentru factorii decizionali din domeniu. Rolul autorităților în combaterea acestor fenomene devine esențial. 

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să îmi precizați: 
1. Când veți stopa definitiv tăierile ilegale ale pădurilor din România? 
2. Ce modificări legislative intenționați să aduceți pentru a înăspri sancțiunile împotriva tăierilor ilegale, dar și pentru a 

oferi o mai bună protecție personalului silvic? 
3. Care sunt planurile pentru regenerarea fondului forestier din România? 

Solicit răspuns scris. 
Cu mulțumiri,          Deputat  

Raisa Enachi 
*** 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2022  
Săptămâna 1 – 4 februarie 2022  

 

 

75 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Medicamente pentru tratarea pacienților cu fibroza chistică în România. 
Stimate domnule ministru, 
Pacienţii diagnosticaţi cu fibroză chistică (mucoviscidoză) din România au solicitat Guvernului României aprobarea 

Hotărârii de Guvern 720/2008; totodată aceştia solicită Ministerului Sănătăţii și urgentarea aprobării noului medicament numit 
KAFTRIO. 

Potrivit acestora, medicamentul KAFTRIO a primit pe 21 Septembrie 2021 aviz pozitiv din partea Agentiei Nationale a 
Medicamentului pentru elaboarea protocolului terapeutic.  

Medicamentul Kaftrio este aprobat în ţări precum: Marea Britanie, Statele Unite Ale Americi, Germania, Spania, Italia, 
Franţa, şi are rezultate uimitoare. 

Deși mucoviscidoza este încadrata în categoria bolilor rare, aceasta reprezinta cea mai frecventa maladie monogenică, 
autozomal recesivă, în populațiile de origine caucaziană, cu evoluție cronică, potențial letală. Media incidenței pentru Europa, 
inclusiv pentru țara noastră (dovedită prin studii epidemiologice de acuratețe) este de un nou-nascut bolnav la 2000-2500 de 
nașteri. Dacă ne gândim că în România, sunt în medie 250 mii nașteri/an, ar trebui sa fie diagnosticate 90-100 cazuri noi/an, 
deci NU foarte putine. 

Mucoviscidoza este o afecțiune cu o simptomatologie extrem de complexă, care interesează practic, cu excepția 
creierului, toate organele interne (plamani, tub digestiv, pancreas, ficat, rinichi, cord, organe de reproducere). În absența unui 
diagnostic precoce și a unui tratament corect, șansele de supravietuire nu depasesc perioada de copilărie. 

În urma mai multor solicitări din partea celor diagnosticați cu fibroza chistică vă rog respectuos să îmi spuneți care e 
stadiul acestei probleme pregnante, care prin solutionare ar putea crește calitatea vieții celor diagnosticați cu această afecțiune, 
precum și când preconizați că, în România, va fi diponibil acest medicament. De asemenea, vă rog să îmi precizați și care va fi 
raportul de decontare de catre Casa Națională de Asigurări de Sănătate.  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulțumesc,        Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Alocarea bugetară comunei Sânpetru de Câmpie, jud. Mureș 
Stimate domnule prim-ministru, 
Pe parcursul anului 2021 au fost alocate primăriilor și consiliilor județene sume considerabile din Fondul de Rezervă, 

modul de repartizare a acestor sume nefiind explicat în nici un fel. 
Spre exemplu, în luna decembrie Guvernul a alocat de două ori bani din Fondul de Rezervă. Pe 10 decembrie s-au 

distribuit la propunerea Ministerului Dezvoltării 476,5 milioane de lei pentru 105 UAT-uri, iar pe 17 decembrie Guvernul a 
aprobat distribuirea unei sume totale de 1,02 miliarde lei din Fondul de Rezervă bugetară pentru un număr de 3.057 UAT-uri. 
De fiecare dată, tiparul observat a fost cel a prioritizării liderilor locali aparținând formațiunilor politice aflate la guvernare.  

În acest sens, mi s-a adus la cunoștință un caz particular din județul Mureș pe care îl reprezint în Parlament, respectiv 
comuna Sânpetru de Câmpie. Acest UAT, deși a soliciat  atât în luna septembrie cât și în decembrie sume concrete pentru 
susținerea cheltuielilor curente, nu a beneficiat de nici măcar un leu din Fondul de Rezervă.  

Așadar, domnule Prim-Minsitru, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Care au fost criteriile de repartiție a sumelor distribuite din Fondul de Rezervă? 
2) După ce algoritm și metodă de calcul s-au stabilit sumele aferente fiecărui UAT? 
3) Sunt luate în calcul la momentul alocării aspecte precum numărul locuitorilor, gradul de dezvoltare locală sau 

resursele financiare existente la momentul solicitării? 
4) În ce măsură este posibilă alocarea în viitorul apropiat a unor sume din Fondul de Rezervă aflat la dispoziția 

Guvernului, respectiv a Primului Ministru, conform necesarului înaintat până în prezent de către UAT Sânpetru de Câmpie - 
jud. Mureș? 

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită considerație,    Dan Tanasă 

*** 
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Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului și Pădurilor,  
 

Soluționarea problemelor de poluare majoră din Zona Sebeș, județul Alba 
Domnule ministru, 
Mă adresez dumneavoastră pentru soluționarea problemelor de poluare majoră din zona Sebeș, județul Alba, de la 

platforma industrială, dar în special de la Kronospan, în virtutea dreptului constituțional de a trăi într-un mediu curat. Poluarea 
agresivă de la Kronospan se manifestă prin emisia de abur tehnologic și gaze în atmosferă, prin mai multe coșuri, în volum de 
1.500.000 mc pe oră. Odată cu acestea este emis și poluantul cancerigen PM10, autorizat în valoare de 50 mg PM10/mc de 
abur și gaze. Din cauza acestor emisii, zona Sebeș este acoperită în permaneță cu o ceață murdară, care întunecă soarele în 
plină zi.  

Alt poluant cancerigen este Formaldehida. În anul 2008 au avut loc două accidente tehnice, când concentrația maximă 
admisă de formaldehidă, măsurată la stația de monitorizare a fost dublă și altă dată de 5 ori mai mare, iar in 2010 a mai avut 
loc un nou accident tehnic. Nu exclud faptul că ar fi putut să fie mai multe accidente, dar doar despre acestea dețin dovezi.  

Conform Comunicatului OMS din 2013: aerul poluat chiar și în limitele normelor legale europene este cancerigen 
pentru om. Cazurile de îmbolnăvire de cancer și de nou-născuți cu malformații grave a crescut îngrijorător la Sebeș și Alba 
Iulia. 

Îngrijorarea și teama mea și a cetățenilor este că s-a acordat autorizația integrată doar pe baza măsurătorilor efectuate de 
către poluator, fără a fi făcute măsurători ale tuturor poluanților la sursă de către organisme de mediu și fără a fi impuse 
absolut toate investițiile necesare, inclusiv monitorizarea tuturor poluanților la sursă cu întreruperea automată a procesului 
tehnologic când un poluant atinge pragul de alarmă.  

Sunt convins că rezolvarea acestei grave probleme de poluare trebuie să vină de la Ministerul Mediului sub controlul 
dumneavoastră direct. De aceea, vă solicit implicarea personală în acest caz de poluare agresivă care ne afectează sănătatea și 
ne scurtează firul vieții.  

De asemenea, solicit antrenarea celor mai buni specialiști din Minister, eliminând astfel neputința APM și GM Alba de a 
face ceea ce trebuia de mult făcut în “Cazul Kronospan”. 

Solicit instalarea de echipamente în vederea monitorizării emisiilor de formaldehidă și obligarea societății Kronospan de 
a construi propia stație de neutralizare a apelor rezidualede pe întreaga platformă. 

Solicit răspuns scris.  
Deputat 

Rusu Daniel Gheorghe 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al Guvernului României 
 

Taxarea suplimentară a marilor companii multinaționale 
Stimate domnule prim ministru, 
Politicienii aflați la guvernare, sub comanda dumneavoastră, au vorbit despre taxarea suplimentară a marilor companii 

multinaționale, dar au ajuns să pună la plată microîntreprinderile românești. Patronii de firme mici și mijlocii din Consiliul 
Național al IMM s-au opus ferm trecerii forțate la impozitul pe profit de 16% a micro companiilor care au cifră de afaceri de 
peste 500.000 de euro. „Deși se vorbea despre introducerea așa-numitei <<taxe de solidaritate>> aplicată multinaționalelor, s-a 
ajuns în situația în care microîntreprinderile să plătească” – s-a transmis într-un comunicat al CNIPMMR. Statul va pierde bani 
la buget, prin trecerea microîntreprinderilor cu cifra de afaceri peste 500.000 de euro de la impozit pe venit (de 1% sau 3%) la 
impozit de 16% pe profit - consideră Consiliul IMM. „CNIPMMR se opune ferm schimbării regimului de impozitare a 
microîntreprinderilor, își exprima susținerea pentru păstrarea sistemului actual de încadrare a firmelor în categoria 
microîntreprinderilor și trage un semnal de alarmă asupra riscului ieșirii de pe piață a unor microîntreprinderi” – declară 
patronii grupați în CNIPMMR.   

În același timp, de la Bruxelles, domnul președinte Klaus Werner Iohannis, a declarat că „suprataxarea marilor companii  
nu cred că este nici necesară, nici utilă, nici corectă. Nu vor fi majorate taxe și impozite și nu vor fi introduse altele noi”. Dacă 
s-a dat această comandă, s-a renunțat la discursul prin care multinaționalele trebuie taxate pe cifra de afaceri și nu pe profitul 
mic declarat în România, atunci s-a renunțat și la impozitarea microîntreprinderilor în cadrul ultimei ordonanțe de urgență 
promovate de actualul Guvern. 
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Domnule Prim Ministru, avem nevoie de bani la Bugetul de stat, prin urmare, vă rog să îmi specificați ce masuri veți 
lua, astfel încât să fie impozitate corect marile companii care își desfășoară activitatea în România și exportă profitul prin 
metode pe care la ei, în țările lor, nu ar îndrăzni să le folosească! 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Anchetă cu privire la existența autorizațiilor de securitate la incendiu în municipiul Constanța 
Stimate domnule ministru, 
Recent, un bloc din municipiul Constanța a fost grav avariat ca urmare a unui incendiu izbucnit în subsol. Peste 37 de 

mașini au fost distruse, 150 de apartamente au fost afectate, 250 de oameni au fost evacuați. Unii dintre ei locuiesc acum la 
rude sau la prieteni, alții în spații puse la dispoziție de Primărie. 

Din primele cercetări a rezultat că blocul în cauză nu deținea autorizație de securitate la incendiu. 
Având în vedere că după anul 2004 municipiul Constanța a fost un adevărat ”El Dorado” al construcțiilor, vă solicit, 

stimate domnule ministru, să dispuneți Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dobrogea” să verifice dacă toate 
construcțiile edificate după anul 2004, cu destinație locuințe colective, respectiv birouri, în regim de înălțime de minimum 
P+3, dețin autorizație de securitate la incendiu și dacă instalațiile/sistemele de detecție, semnalizare, alarmare și stingere sunt 
astăzi funcționale. 

Solicit, în scris, o copie după rezultatul acestei anchete. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii 
 

Situația spitalelor din județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația dramatică provocată de valul al patrulea al pandemiei de coronavirus care a lovit România și 

știind că urmează valul al cincilea al pandemiei de coronavirus, care a ajuns, deja, în mai multe țări din Europa și luând în 
considerare apariția variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2, vă solicit respectuos să-mi comunicați ce măsuri ați luat 
pentru modernizarea secțiilor ATI, a rețelelor de energie electrică și câte paturi de ATI sunt disponibile în acest moment la 
nivelul județului Arad, dar și la nivel național. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,        Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Administrația Națională Apele Române, lucrările în desfășurare în județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că în a doua zi de Crăciun, în Arad, a fost emis cod portocaliu de inundații, debitul unor râuri a 

crescut, iar apele au ajuns pe terenuri agricole, fiind înregistrate inundații în localitatea Bârsa, Moneasa, Sebiș, Hălmagel și un 
pod a fost avariat, vă solicit respectuos să-mi precizați care sunt lucrările pentru a evita efectele inundațiilor, aflate în 
desfășurare în județul Arad și  realizate de către Administrația Națională Apele Române, precum și care este stadiul de 
implementare al acestora. 

Solicit răspuns în scris.  
Cu mulțumiri,         Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 1 - 2022  
Săptămâna 1 – 4 februarie 2022  

 

 

78 
 

Adresată prof. univ. Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii 
 

Acordarea tichetelor de masă în județul Arad pentru persoanele care se vaccinează anti-Covid 19 
Stimate domnule ministru, 
În data de 10 septembrie 2021 a fost semnat Ordinul ministrului Sănătății privind acordarea alocației de hrană sub forma 

tichetelor de masă, persoanelor care se vaccinează cu schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2. 
Conform documentului, persoanele care se vaccinează cu schema completă de vaccinare beneficiază de o alocație de 

hrană în valoare de 100 lei, sub forma a 5 tichete de masa, iar voucherele se pot ridica în termen de 60 de zile de la data 
inoculării ultimei doze de la centrul de vaccinare, cabinetul medicului de familie sau ambulatoriul de specialitate, în funcție de 
locul în care s-a efectuat imunizarea, în baza registrului de evidență operat. 

Vă solicit respectuos să-mi comunicați când vor ajunge voucherele în centrele de vaccinare, în cabinetele medicilor de 
familie, în locurile unde s-au efectuat imunizări din județul Arad. Tichetele de masă lipsesc din centrele de vaccinare iar 
cetățenii sunt îndrumați să sune la DSP Arad pentru detalii, iar DSP Arad transmite că Ministerul sănătății nu a alocat bugetul 
necesar pentru vouchere. Solicit răspuns în scris. 

Cu mulțumiri,        Deputat  
Vasile Nagy 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Clarificări asupra datei în care vor fi organizate următoarele alegeri locale parțiale 
 

Stimate domnule ministru, 
În data de 27.06.2021 au avut loc alegeri locale parțiale pentru primari și consiliul local în 36 de localități din 23 de 

judeţe din România, 6 oraşe şi 30 de comune, ca urmare a vacantării funcțiilor de primar și de consilier local din diferite 
motive.  

Vă solicit respectuos să-mi comunicați când vor avea loc următoarele alegeri locale parțiale pentru primari și/sau 
consiliul local și în ce localități, respectiv județe, din România se vor desfășura acestea. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene   
 

Investițiile cu fonduri europene prevăzute pentru județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Știind că fondurile europene reprezintă totalitatea instrumentelor de finanțare nerambursabilă alocată statelor membre 

ale Uniunii Europene cu scopul de a reduce diferențele de dezvoltare socială și economică dintre acestea, vă solicit respectuos 
să-mi furnizați următoarele informații cu privire la investițiile cu fonduri europene prevăzute pentru județul Arad, cu excepția 
proiectelor finanțate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: 

Câte proiecte de investiții cu fonduri europene depuse de unitățile administrativ-teritoriale din județul Arad sunt 
aprobate în prezent, câte sunt în derulare și câte urmează să fie demarate și care este suma alocată pentru fiecare? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,        Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Numărul de tablete sau laptopuri distribuite către elevi și profesori 
Stimate domnule ministru, 
Pandemia a provocat cea mai distructivă perturbare a educației din istorie, timp de luni de zile, pe durata izolării, școlile, 

colegiile și universitățile și-au închis porțile, iar cursurile online au devenit noua normalitate cu condiția ca elevii să dețină 
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tablete sau laptouri pentru a putea învăța de acasă. 
Având în vedere aspectele menţionate mai sus, vă rog să-mi comunicați care este numărul de tablete sau laptopuri 

distribuite către elevi și profesori pentru susținerea activităţilor didactice   online în județul Arad pâna la data de 29.12.2021. 
Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,        Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Natalitatea în România și în județul Arad 
Stimate doamnă ministru, 
Având în vedere situația dramatică din ultimii 30 de ani în ceea ce priveşte natalitatea în România, de la an la an, s-au 

născut din ce în ce mai puțini copii, iar schimbările demografice au accentuat procesul de îmbătrânire a populaţiei, ajungându-
se ca, în anul 2020, să avem cea mai scăzută natalitate din istoria României. 

Prin urmare, vă solicit respectuos să-mi comunicați: 
Câţi copii s-au născut în România în anul 2021, câţi dintre ei în judeţul Arad și ce strategie are Ministerul familiei, 

tineretului și egalității de șanse pentru creşterea natalităţii. 
Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,        Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Procesul de regionalizare a României 
Stimate domnule ministru, 
Procesul de regionalizare ar produce o reală descentralizare administrativă, România fiind țara europeană cu cea mai 

mare diferență între regiuni, iar birocrația centrală va fi permanent un obstacol în calea dezvoltării.  
Având în vedere aspectele menţionate mai sus, vă rog să-mi comunicați care este stadiul procesului de regionalizare? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei, Cercetării, Inovării și Digitalizării, interimar 
 

Combinatul Azomureş 
Stimate domnule ministru, 
Combinatul Azomureş, cel mai important producător de îngrăşăminte utilizate de agricultura şi industria românească, a 

oprit temporar producţia, din cauza preţului ridicat la gaze naturale şi energie electrică. 
Având în vedere faptul că în România terenul arabil ocupă circa 62,5% din suprafaţa agricolă, iar cerealele şi plantele 

oleaginoase ocupă circa 80% din suprafaţa arabilă, renunțarea la fertilizarea cu azot sau reducerea cantităţilor de îngrăşământ 
reprezintă diminuarea producţiei de anului viitor cu până la 30%.  

Azomureş este producătorul de îngrăşăminte pe bază de azot care asigură 50% din fertilizanţii necesari agriculturii 
româneşti. 

Luând în considerare aspectele menţionate mai sus, vă rog să-mi comunicați ce măsuri veți lua ca Azomureș să 
repornească producția. Solicit răspuns în scris. 

Cu mulțumiri,         Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Atentatul cu bombă de la Arad 
Stimate domnule ministru, 
În data de 29 mai 2021 omul de afaceri Ioan Crişan a murit în mașina sa în urma unui atentat cu bombă care a avut loc 

în parcarea unui supermarket din Municipiul Arad. 
Astăzi, (29.12.2021), se împlinesc 7 luni de la atentat, iar cercetările bat pasul pe loc, până la această data nu am primit 

din partea autorităților declarații oficiale privind derularea anchetei care să liniștească opinia publică. 
Luând în considerare aspectele menţionate mai sus, vă rog să-mi comunicați care este evoluția anchetei asasinatului cu 

bombă de la Arad. Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) 
Stimate domnule ministru, 
Știind că Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) s-a înființat în baza Legii nr. 152/1998 pentru dezvoltarea 

construcției de locuințe la nivel național și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, ca instituție de interes public cu personalitate juridică, vă solicit respectuos să-mi transmiteți următoarele 
informații: 

Ce buget are MDLPA, în anul 2022, pentru Programul Locuințe pentru tineri, destinate închirierii și câte locuinţe se pot 
realiza cu bugetul alocat? 

Cum este împărțit bugetul pe judeţe şi ce sumă revine judeţului Arad, comparativ cu anii precedenţi? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 
Stimate domnule ministru, 
Știind că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este o instituție publică în subordinea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale și este instituția care a instrumentat și implementat mai multe programe de finanțare 
nerambursabilă, acordate de către Uniunea Europeană României, precum și că își desfășoară activitatea în baza Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Finanațarea 
Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 
din 17 martie 2015, vă solicit respectuos să-mi transmiteți următoarele informații cu privire la investițiile finanțate prin AFIR 
în județul Arad: 

Câte proiecte de investiții depuse de unitățile administrativ-teritoriale din județul Arad sunt aprobate în prezent prin 
AFIR, câte sunt în derulare și câte urmează să fie demarate și care este suma alocată pentru fiecare? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,        Deputat  

Vasile Nagy 
*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Incapacitatea Casei Locale de Pensii București sector 3 de a rezolva solicitările pensionarilor. 
Stimate domnule ministru, 
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor este sesizat de un număr din ce în ce mai mare de cetățeni români ce solicită 

rezolvarea problemelor la care aceștia nu au soluții. Astfel doamna Constantinescu Vasilica, pensionară din București str. 
Theodor Speranția, sectorul 3, a ajuns la capătul puterilor după ce a bătut la ușile tuturor instituțiilor pentru a găsi o soluție la 
problema sa. Pensionara spune că, din cauza unei erori de calcul produsă prin adunarea pensiei cu anumite restanțe, a fost 
încadrată la o pensie de peste 2.000 de lei și astfel a fost obligată să plătească impozit. Ea acuză că reprezentanții casei de 
pensii nu respectă o sentință civilă pronunțată și nu o pune în aplicare încă din anul 2017 Sentința civilă a TB, nr. 
7312/18.10.2017.  

Dumneaei cere să se stabilească cu exactitate cuantumului pensiei, așa cum o cere Sentința civilă a Tribunalului 
București, nr. 7312/18.10.2017, printr-un desfășurător pe luni, începând cu 01.02.2016 și suma de 1615 lei cât este trecut în 
sentință. 

Stimate domnule Ministru, țin să precizez că situația doamnei Constantinescu Vasilica este una dramatică iar lipsa de 
comunicare a Casei de Pensii îi îngreuiază existența, acest caz fiind preluat și de presa locală. 

Pentru a rezolva, în conformitate cu prevederile legale, acest caz și pentru a preîntâmpina apariția altor cazuri 
asemănătoare, vă rog să îmi comunicați ce măsuri veți dispune pentru a facilita comunicarea petenților cu Casele Nationale de 
Pensii, ce măsuri veți lua pentru ca Directorii Casei Naționale de Pensii Publice să poată soluționa direct aceste probleme fără 
a motiva că “sistemul nu le permite”.  

Deasemenea vă rog să ne comunicați ce măsuri vor fi dispuse în acest caz. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către:  domnul Dumitru-Viorel Focșa, deputat  
Obiectul interpelării: Pasivitatea și abuzurile agenților de Poliție nr.5 din Constanța în cadrul procedurilor de cercetare 
aferente unui dosar penal și a unei agresiuni fizice  

Stimate domnule ministru, 
În cadrul programului săptămânal de audiențe, mi-a fost sesizată o situație revoltătoare ce este strâns legată de 

activitatea angajaților Ministerului Afacerilor Interne din cadrul Secției de Poliție nr.5 Constanța. 
Pe scurt, în luna iulie a anului 2021, o doamnă care dorește să aibă numele protejat de teama agenților de poliție, 

rețineți, nu de teama unor infractori, ci de teama unor polițiști, a sesizat faptul că a fost agresată fizic de un vecin, motivul fiind 
magazia pe care acesta a ridicat-o pe acoperișul blocului, fără niciun fel de autorizație, în care depozitează diverse obiecte și 
care afectează integritatea plafonului, respectiv a apartamentului în care locuiește doamna în cauză. 

În urma plângerii penale formulate de doamnă pentru efectuarea de lucrări fără autorizație de construire, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Constanța a deschis dosarul penal nr.10644/P/2020. 

Acest fapt a determinat agresiunea fizică în urma căreia a fost eliberat Certificatul medico-legal nr.3690/935/A2 
agresiuni/2021 din 10.08.2021, ce reprezintă circumstanță agravantă în cadrul dosarului penal mai sus menționat. 

Din păcate, soluționarea dosarului cu nr.10644/P/2020 trenează nepermis din cauza pasivității agenților din cadrul 
Secției de Poliție nr.5. 

Doamna mai reclamă și un comportament intimidant din partea agentului de poliție Șerban Adelin Valentin, atât la 
constatarea agresiunii din luna iulie a anului 2021, cât și ulterior, în cadrul unei acțiuni de hărțuire pe care cel reclamat de 
dânsa a derulat-o în colaborare cu vecinul ce locuiește la etajul inferior acesteia. O consecință a acestei acțiuni este amendarea 
doamnei, pe data de 1 ianuarie 2022, de către agentul mai sus menționat cu suma de 200 de lei pentru un presupus sonor ridicat 
al televizorului. 
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De la adresa cu nr.694/20.07.2021, înregistrată la Inspectoratul Județean de Poliție, prin care doamna indică numele 
autorului construcției abuzive și al agresiunii fizice și prin care solicită urgentarea cercetărilor, în afară de amenda cu care 
aceasta a fost sancționată de agentul de poliție Șerban Adelin Valentin și de comportamentul intimidant/abuziv al acestuia, nu 
a existat niciun fel de activitate în dosarul penal mai sus menționat și nici în anchetarea agresiunii fizice. 

Pe cale de consecință, vă solicit, stimate domnule ministru, să dispuneți Corpului de Control efectuarea unei acțiuni 
specifice la Secția de Poliție nr.5 Constanța, pentru pasivitate în anchetarea celor două spețe, și a agentului Șerban Adelin 
Valentin, pentru comportament cel puțin intimidant. 

De asemenea, vă solicit să îmi comunicați, în scris, rezultatul controlului. 
Cu deosebită considerație,  

*** 
 
Adresată: domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către:  gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. Roman, deputat 
Obiectul interpelării : Plata taxei de cogenerare a energiei electrice și a certificatelor verzi a generat scumpirea de 3 -5 ori a 
kilowatului?    

 

Domnule ministru, 
Factura la energie electrică cuprinde pe lângă consumul de kilowați, o taxă de cogenerare și o altă taxă cu privire la 

certificatele verzi.  
Taxa de cogenerare reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și 

dezvoltarea producerii de energie electrică și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie electrică, pe piața de energie din 
România. Iar, taxa cu privire la certificatele verzi, care este un titlu ce atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile 
de energie, pe care companiile de profil sunt obligate să le aibă cu o anumită cotă de energie regenerabilă  în coșul de energie 
electrică livrată consumatorilor, reprezintă o altă sumă de bani pe care consumatorul de energie electrică trebuie să o plătească.               

Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări: 
1. De ce trebuie să plătească consumatorul de energie electrică taxa de cogenerare și cea a certificatelor verzi?  
2. Cum justificați prețul crescut la energia electrică de 3-5 ori într-un singur an, în condițiile în care  

aceasta este produsă în țară de către societăți deținute de statul român și toți jucătorii de pe piață noatră de energie electrică au 
avut profituri fabuloase, până la acestă scumpire?  

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
*** 

 
 
 


