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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 25.02.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1539 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 70 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 67 

77 

– votate  
 

75 

             din care: - înaintate la Senat      8 

                            - în procedura de promulgare 35 

                            - promulgate* 6 

                            - respinse definitiv 26 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1456 

a) pe ordinea de zi 411 

b) la comisii  
 

1022 
 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 

4 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 10 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 5 

 
 

 Cele 75 de iniţiative legislative votate privesc: 
                      33 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                  24 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      7 proiecte de legi 
                        42 de propuneri legislative 
                             din careern:n care  0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 29 de legi, dintre care 23 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 
 

Şedinţele din zilele de luni, 21 și marți, 22 februarie 2022 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 36  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          12               

10        

   - votate 10 
 

                            - la Senat   1 
 

                            - lanpromulgare   9 
 

 
 

Cele 10 iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn       6 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                    4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     2 proiecte de legi 
Nnnn      4 propuneri legislative   
         
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ives   
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ives r  C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 21 - 25 februarie 2022 

 

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

1.  PL-x 391/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2021 privind executarea 
serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea 
serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030  
 

2.  Pl-x 237/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de 
încălcare a unor norme de conviețuire socială  
 

3.  PL-x 24/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea 
și completarea art.1 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva 
de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a 
agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi  
 

4.  PL-x 493/2021 - Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  
 

5.  PL-x 423/2021 - Lege pentru modificarea art.67 alin. (2) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi și în regim de închiriere 
 

6.  PL-x 566/2021 - Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul comun al Centrului de 
Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response 
Center of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte  
 

7.  PL-x 544/2021 - Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2005 
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale  
 

8. PL-x 95/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor 
măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative  
 

9. PL-x 346/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2020 privind completarea 
Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  
 
 

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

spre dezbatere Senatului: 

 
1 PL-x 44/2022 - Proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  24 februarie 2022 ) 

 

I.  În perioada  21 – 24 februarie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 16 rapoarte, din care 1 raport 
suplimentar. 

Comisiile permanente au depus  55  avize. 
Cele 16 rapoarte depuse sunt:  

♦ Rapoarte de adoptare   11 
♦ Rapoarte de respingere    5 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      5 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative 11  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1032 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  129 pentru raport 

suplimentar. 
 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  779  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 50 

♦ rapoarte suplimentare 
73 6 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 2 

TOTAL 721 58 

 
  

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
 

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

în perioada 21 -  24  februarie  2022 
I. Comisia pentru buget 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
553/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG 
nr.134/2020 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certifícatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative în 
domeniul fondurilor europene – raport 
comun cu Comisia pentru industrii 

Corelarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 şi ale Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.81/2019 cu prevederile Orientărilor 
privind măsurile de ajutor de stat ce pot fi acordate în 
contextul schemei de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 
(„Orientările ETS”) şi decizia Comisiei Europene 
nr.C (2020) 3146 final din 8.05.2020. Modificările 
avute în vedere au drept scop asigurarea unui 
tratament nediscriminatoriu pentru potenţialii 
beneficiari ai subvenţiei directe, reglementate prin 
schemă de ajutor de stat pentru anii 2019 şi 2020 

Guvern 
 

 
 
 
 

24.06.21 
15.02.22 

 
 

Raport de 
aprobare 
(37/R din 
21.02.22) 

 

2 PLx 
260/2019 

Propunere legislativă privind aprobarea 
obiectivului de investiţii "Spitale pentru 
România" – raport comun cu Comisia 
pentru sănătate 

Aprobarea executării obiectivului de investiţii 
„Spitale pentru România”, prin construirea a opt 
spitale regionale, pentru creşterea accesului la 
servicii spitaliceşti de nivel înalt şi la costuri eficiente 
pentru cetăţeni, în special a celor din grupurile 
vulnerabile. Totodată, se preconizează obligaţia 
Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, de 
a înfiinţa o societate pe acţiuni, cu personalitate 
juridică, de interes strategic naţional, având ca obiect 
de activitate proiectarea, construirea şi dotarea 
respectivului obiectiv de investiţii 

17 senatori 
8.06.21 
16.02.22 

Raport de 
respingere 
(42/R din 
22.02.22) 

 

3 PLx 
199/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG 
nr.25/2017 pentru modificarea 
conţinutului anexei la OG nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale – raport 
comun cu Comisia pentru industrii 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale, în scopul menţinerii impozitării veniturilor 
realizate din vânzarea gazelor naturale către 
consumatorii casnici 

Guvern 
18.05.21 
15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(45/R din 
22.02.22) 



 

II. Comisia pentru industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
553/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG 
nr.134/2020 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certifícatele de emisii de gaze 
cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative 
în domeniul fondurilor europene – 
raport comun cu Comisia pentru 
buget 

Corelarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 şi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.81/2019 cu prevederile 
Orientărilor privind măsurile de ajutor de stat ce 
pot fi acordate în contextul schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră după 2012 („Orientările ETS”) şi 
decizia Comisiei Europene nr.C(2020) 3146 final 
din 8.05.2020. Modificările avute în vedere au 
drept scop asigurarea unui tratament 
nediscriminatoriu pentru potenţialii beneficiari ai 
subvenţiei directe, reglementate prin schemă de 
ajutor de stat pentru anii 2019 şi 2020 

Guvern 
 

 
 
 
 

24.06.21 
15.02.22 

 
 
 
 
 

Raport de 
aprobare 
(37/R din 
21.02.22) 

 

2 PLx 
423/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, cu modificările şi 
completările ulterioare – raport comun 
cu Comisia pentru transporturi și 
Comisia pentru administrație 

Modificarea art.67 alin. (2) din Legea nr.38/2003, 
în sensul modificării condiţiilor pe care trebuie să 
le îndeplinească geamurile taxiurilor pentru ca 
R.A.R. să elibereze certificatul de agreare a 
acestora. Astfel, se preconizează ca, în cazul 
taxiurilor, pentru eliberarea certificatului de 
agreare de către R.A.R. să fie aplicabile prevederile 
Regulamentului nr.43 al Comisiei Economice 
pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(CEE-ONU)- Dispoziţii uniforme privind 
omologarea materialelor pentru geamurile din 
sticlă securizată şi instalarea acestora pe vehicule 

15 
deputați 

13.10.21 
14.12.21 
15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(44/R din 
22.02.22) 

3 PLx 
199/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG 
nr.25/2017 pentru modificarea 
conţinutului anexei la OG nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale – raport 
comun cu Comisia pentru buget 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale, în scopul menţinerii impozitării 
veniturilor realizate din vânzarea gazelor naturale 
către consumatorii casnici 

Guvern 
18.05.21 
15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(45/R din 
22.02.22) 



 

 
III. Comisia pentru transporturi 

 
IV. Comisia pentru agricultură 

4 PLx 
100/2009 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG 
nr. 174/2008 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului 

Modificarea şi completarea unui număr de cinci 
acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi 
complete a prevederilor Directivei 1997/7/CE a 
Parlamentului European şi Consiliului Uniunii 
Europene din 25 mai 1999 privitor la anumite 
aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţii 
conexe. 

Guvern 22.02.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(386/RS din 

24.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 423/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările 
şi completările ulterioare – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii și Comisia pentru 
administrație 

Modificarea art.67 alin.(2) din Legea nr.38/2003, în 
sensul modificării condiţiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească geamurile taxiurilor pentru ca R.A.R. 
să elibereze certificatul de agreare a acestora. Astfel, 
se preconizează ca, în cazul taxiurilor, pentru 
eliberarea certificatului de agreare de către R.A.R. 
să fie aplicabile prevederile Regulamentului nr.43 al 
Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (CEE-ONU)- Dispoziţii uniforme 
privind omologarea materialelor pentru geamurile 
din sticlă securizată şi instalarea acestora pe 
vehicule 

15 deputați 
13.10.21 
14.12.21 
15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(44/R din 
22.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx 
389/2019 

 

 
Proiect de Lege pentru 
modificarea Anexei nr.1 
din Legea nr.18/1991 
privind fondul funciar – 
raport comun cu 
Comisia juridică 

Modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991, astfel încât, începând 
cu 1 ianuarie 2020, tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, 
precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, să se 
reducă de la 4 lei/m2 cât este în prezent, pentru terenurile din clasa I 
de calitate, la 0,4 lei/m2, iar scăderea să fie progresivă, până la 0,2 
lei/m2, pentru terenurile din clasa V de calitate, ca urmare a 
denominării monedei naţionale 

 
25 

deputați 

 
 

14.10.20 
8.02.22 

 

 
Raport de 
respingere 
(43/R din 
22.02.22) 



 

 
              V. Comisia  pentru drepturile omului 

 
VI. Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 356/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG 
nr.72/2021 pentru modificarea OUG 
nr.133/2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de elevi 
cei mai defavorizaţi care beneficiază de 
sprijin educaţional pe bază de tichete 
sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educaţional acordate din fonduri 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2020, în sensul atribuirii Ministerului 
Educaţiei şi instituţiilor aflate în subordinea 
acestuia – inspectoratele şcolare judeţene, alături 
de unităţile de învăţământ specifice, a rolului de 
organizaţii partenere ale beneficiarului, Ministerul 
Investiţiilor şi Fondurilor Europene, prin Direcţia 
de Implementare POAD, în scopul implementării 

Guvern 

 
3.11.21 
14.12.21 
8.02.22 

 

Raport de 
aprobare 
(40/R din 
22.02.22) 

2 PLx 
395/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificare Legii 
nr.45/2009 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe 
Ionescu- Şişeşti şi a 
sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
învățământ și Comisia 
pentru știință 

Modificarea şi completarea Legii nr.45/2009. Intervenţiile legislative 
vizează transmiterea suprafeţei de teren de 50,3278 ha, aflată în 
domeniul public al statului, din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA 
Baloteşti, judeţul Ilfov, în administrarea Institutului National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, 
soluţia fiind argumentată în expunerea de motive prin faptul că IBA 
doreşte să-şi dezvolte, în continuare, capacitatea de cercetare având 
şansa de a deveni un pol regional şi european de referinţă. Acest 
lucru este posibil a fi realizat prin implementarea unui nou proiect de 
dezvoltare, în noul ciclu de finanţare al fondurilor structurale 2021-
2027, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, proiect prin 
care să se deschidă noi perspective în cercetarea, în domeniul 
alimentar, în special, în domeniul de nutriţie şi biotehnologii 
alimentare 

68 
parlam. 

 
 

6.10.21 
7.12.21 
14.02.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(48/R din 
22.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
614/2021 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – raport comun 
cu Comisia pentru 
învățământ 

Modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în sensul includerii 
în structura inspectoratelor şcolare a unor inspectori proveniţi din 
grupuri marginalizate din punct de vedere social - romi, precum 
şi al prevederii unor condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei 
de mediator şcolar în comunităţile cu populaţie majoritară de 
etine romă 

63 parlam. 
15.02.22 
16.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(41/R din 
22.02.22) 



 

externe nerambursabile, precum şi 
unele măsuri de distribuire a acestora – 
raport comun cu Comisia pentru 
muncă și Comisia pentru învățământ 

eficiente şi de urgenţă, odată cu începutul anului 
şcolar 2021-2022, a măsurii POAD, de acordare 
de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijn educaţional 

2 PLx 423/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, cu modificările şi 
completările ulterioare – raport comun 
cu Comisia pentru industrii și 
Comisia pentru transporturi 

Modificarea art.67 alin.(2) din Legea nr.38/2003, 
în sensul modificării condiţiilor pe care trebuie să 
le îndeplinească geamurile taxiurilor pentru ca 
R.A.R. să elibereze certificatul de agreare a 
acestora. Astfel, se preconizează ca, în cazul 
taxiurilor, pentru eliberarea certificatului de 
agreare de către R.A.R. să fie aplicabile 
prevederile Regulamentului nr.43 al Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (CEE-ONU)- Dispoziţii 
uniforme privind omologarea materialelor pentru 
geamurile din sticlă securizată şi instalarea 
acestora pe vehicule 

15 
deputați 

13.10.21 
14.12.21 
15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(44/R din 
22.02.22) 

3 PLx 194/2021 

Proiect de Lege privind declararea 
municipiului Calafat "Oraş al 
Independenţei" – raport comun cu 
Comisia pentru cultură 

Declararea municipiului Calafat „Oraş al 
Independenţeiˮ, în semn de recunoaştere a rolului 
jucat în câştigarea Independenţei de Stat a 
României 

1 deputat 
3.02.22 
15.02.22 

Raport de 
respingere 
(50/R din 
23.02.22) 

 
VII. Comisia pentru muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
356/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2021 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de 
elevi cei mai defavorizaţi care 
beneficiază de sprijin educaţional pe 
bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educaţional 
acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele 
măsuri de distribuire a acestora – 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2020, în sensul atribuirii Ministerului Educaţiei 
şi instituţiilor aflate în subordinea acestuia – 
inspectoratele şcolare judeţene, alături de unităţile de 
învăţământ specifice, a rolului de organizaţii partenere 
ale beneficiarului, Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor 
Europene, prin Direcţia de Implementare POAD, în 
scopul implementării eficiente şi de urgenţă, odată cu 
începutul anului şcolar 2021-2022, a măsurii POAD, 
de acordare de tichete sociale pe suport electronic 
pentru sprijn educaţional 

Guvern 

 
3.11.21 
14.12.21 
8.02.22 

 

Raport de 
aprobare 
(40/R din 
22.02.22) 



 

 
VIII. Comisia pentru sănătate 

raport comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia pentru 
învățământ 

2 PLx 
610/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate – 
raport comun cu Comisia pentru 
sănătate 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005, urmărindu-se instituirea unei 
forme speciale a concediului pentru îngrijirea copilului 
bolnav în vârstă de până la 18 ani şi a indemnizaţiei 
corespunzătoare, în cazul copilului aflat în carantină 
sau izolare din cauza unei suspiciuni asupra unei boli 
infectocontagioase, acordate asiguraţilor pentru care nu 
s-a dispus măsura izolării sau a carantinei şi a căror 
activitate nu se poate presta de la domiciliu 

51 parlam. 
15.02.22 
22.02.22 

Raport de 
aprobare 
(49/R din 
23.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
260/2019 

Propunere legislativă privind aprobarea 
obiectivului de investiţii "Spitale pentru 
România" – raport comun cu Comisia 
pentru buget 

Aprobarea executării obiectivului de investiţii „Spitale 
pentru România”, prin construirea a opt spitale 
regionale, pentru creşterea accesului la servicii 
spitaliceşti de nivel înalt şi la costuri eficiente pentru 
cetăţeni, în special a celor din grupurile vulnerabile. 
Totodată, se preconizează obligaţia Guvernului, la 
propunerea Ministerului Sănătăţii, de a înfiinţa o 
societate pe acţiuni, cu personalitate juridică, de 
interes strategic naţional, având ca obiect de activitate 
proiectarea, construirea şi dotarea respectivului 
obiectiv de investiţii 

17 senatori 
8.06.21 
16.02.22 

Raport de 
respingere 
(42/R din 
22.02.22) 

 



 

 
IX. Comisia pentru învățământ 

2 PLx 
610/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005, urmărindu-se instituirea unei 
forme speciale a concediului pentru îngrijirea copilului 
bolnav în vârstă de până la 18 ani şi a indemnizaţiei 
corespunzătoare, în cazul copilului aflat în carantină 
sau izolare din cauza unei suspiciuni asupra unei boli 
infectocontagioase, acordate asiguraţilor pentru care 
nu s-a dispus măsura izolării sau a carantinei şi a căror 
activitate nu se poate presta de la domiciliu 

51 parlam. 
15.02.22 
22.02.22 

Raport de 
aprobare 
(49/R din 
23.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 356/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2021 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizaţi care beneficiază de sprijin 
educaţional pe bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin 
educaţional acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri 
de distribuire a acestora – raport comun 
cu Comisia pentru administrație și 
Comisia pentru muncă 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2020, în sensul atribuirii Ministerului 
Educaţiei şi instituţiilor aflate în subordinea 
acestuia – inspectoratele şcolare judeţene, alături 
de unităţile de învăţământ specifice, a rolului de 
organizaţii partenere ale beneficiarului, 
Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, 
prin Direcţia de Implementare POAD, în scopul 
implementării eficiente şi de urgenţă, odată cu 
începutul anului şcolar 2021-2022, a măsurii 
POAD, de acordare de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijn educaţional 

Guvern 

 
3.11.21 
14.12.21 
8.02.22 

 

Raport de 
aprobare 
(40/R din 
22.02.22) 

2 PLx 614/2021 

Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – raport comun cu Comisia 
pentru drepturile omului 

Modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în 
sensul includerii în structura inspectoratelor 
şcolare a unor inspectori proveniţi din grupuri 
marginalizate din punct de vedere social - romi, 
precum şi al prevederii unor condiţii specifice 
pentru ocuparea funcţiei de mediator şcolar în 
comunităţile cu populaţie majoritară de etine 
romă 

63 
parlam. 

15.02.22 
16.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(41/R din 
22.02.22) 



 

 
X. Comisia pentru cultură 

 
 
 

3 PLx 395/2021 

Proiect de Lege pentru modificare Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu- 
Şişeşti şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare – 
raport comun cu Comisia pentru 
agricultură și Comisia pentru știință 

Modificarea şi completarea Legii nr.45/2009. 
Intervenţiile legislative vizează transmiterea 
suprafeţei de teren de 50,3278 ha, aflată în 
domeniul public al statului, din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA 
Baloteşti, judeţul Ilfov, în administrarea 
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, 
soluţia fiind argumentată în expunerea de motive 
prin faptul că IBA doreşte să-şi dezvolte, în 
continuare, capacitatea de cercetare având şansa 
de a deveni un pol regional şi european de 
referinţă. Acest lucru este posibil a fi realizat 
prin implementarea unui nou proiect de 
dezvoltare, în noul ciclu de finanţare al 
fondurilor structurale 2021-2027, prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, proiect prin 
care să se deschidă noi perspective în cercetarea, 
în domeniul alimentar, în special, în domeniul de 
nutriţie şi biotehnologii alimentare 

68 
parlam. 

 
 

6.10.21 
7.12.21 
14.02.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(48/R din 
22.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 476/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale 

Clarificarea unor termeni din cuprinsul 
Ordonanţei Guvernului nr.51/1998, precum şi 
a unor aspecte legate de administrarea şi 
gestionarea Fondului Cultural Naţional 

Guvern 15.02.22 

Raport de 
respingere 
(38/R din 
21.02.22) 

2 PLx 194/2021 

Proiect de Lege privind declararea 
municipiului Calafat "Oraş al 
Independenţei" – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 

Declararea municipiului Calafat „Oraş al 
Independenţeiˮ, în semn de recunoaştere a 
rolului jucat în câştigarea Independenţei de 
Stat a României 

1 deputat 
3.02.22 
15.02.22 

Raport de 
respingere 
(50/R din 
23.02.22) 



 

 
XI. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 44/2022 

 

Proiect de Lege pentru 
desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din 
justiţie 

Desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din 
justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, stabilindu-se o serie de măsuri 
tranzitorii care decurg din această operațiune și 
propunându-se abrogarea prevederilor care fac referire la 
această Secție. Totodată, prin proiect este stabilită 
competența de efectuare a urmării penale pentru 
infracțiunile săvârșite de judecători și procurori numai de 
către procurorii anume desemnați de către procuror 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție, la propnerea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, care îndeplinesc anumite condiții de 
vechime și experiență profesională. De asemenea, prin 
proiect se prevede și modificarea Codului de procedură 
penală, în sensul stabilirii competenței Înaltei Curți de 
Casație și Justiție de a judeca în primă instanță cauzele 
privind infracțiunile săvârșite de judecătorii de la Curțile 
de apel și de la Curtea Militară de Apel, precum și de 
procurorii de pe lângă aceste instanțe. 

Guvern 18.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(36/R din 
21.02.22) 

2 PLx 600/2021 

Proiect de Lege privind căutarea 
persoanelor dispărute – raport 
comun cu Comisia pentru 
apărare 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor 
administrative, metodelor şi evidenţelor specifice 
activităţii de căutare a persoanelor dispărute. Potrivit 
proiectului, căutarea persoanelor dispărute se desfăşoară 
în mod coordonat la nivelul unităţilor Poliţiei Române, ca 
activitate de prevenire a infracţiunilor şi de menţinere şi 
asigurare a ordinii şi siguranţei publice, realizată în 
scopul găsirii persoanelor dispărute şi prevenirii unui 
pericol asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii 
acestora 

Guvern 
8.02.22 
15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(39/R din 
21.02.22) 



 

3 
 

PLx 389/2019 

 

 
Proiect de Lege pentru 
modificarea Anexei nr.1 din 
Legea nr.18/1991 privind fondul 
funciar – raport comun cu 
Comisia pentru agricultură 

Modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991, astfel 
încât, începând cu 1 ianuarie 2020, tariful datorat pentru 
scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a 
terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru 
introducerea terenurilor agricole în intravilan, să se 
reducă de la 4 lei/m2 cât este în prezent, pentru terenurile 
din clasa I de calitate, la 0,4 lei/m2, iar scăderea să fie 
progresivă, până la 0,2 lei/m2, pentru terenurile din clasa 
V de calitate, ca urmare a denominării monedei naţionale 

 
25 

deputați 

 
 

14.10.20 
8.02.22 

 

 
Raport de 
respingere 
(43/R din 
22.02.22) 

4 Plx 357/2018 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie – 
raport comun cu Comisia 
pentru egalitate de șanse 

Modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, în sensul 
conferirii unui mecanism eficient de monitorizare a 
respectării ordinului de protecţie, precum şi al redefinirii 
unor sintagme în acord cu deciziile Curţii Constituţionale 
în materie, propunându-se, în principal următoarele: 
modificarea definiţiei noţiunii de „membru de familie”, 
în sensul eliminării sintagmei „în cazul în care 
convieţuiesc”, introducerea unor noi măsuri de control, în 
sensul obligării agresorului să poarte permanent un 
sistem electronic de supraveghere, efectuarea de 
verificări inopinate de către organele de poliţie cu privire 
la respectarea ordinelor de protecţie, reglementarea 
posibilităţii de a introduce în numele victimei a cererii 
privind emiterea ordinului de protecţie de către orice 
membru al familiei, astfel cum este definit la art.5 din 
Legea nr.217/2003 

27 
parlam. 

16.12.21 
15.02.22 

Raport de 
respingere 
(46/R din 
22.02.22) 

5 PLx 
668/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
privind aprobarea OUG 
nr.168/2020 pentru completarea 
OUG nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, 
precum şi a altor acte normative 
– raport comun cu Comisia 
pentru constituționalitate 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2020, cu un nou punct, pct.XIX - Măsuri în 
domeniul asociaţiilor şi fundaţiilor - care prevede că, pe 
durata stării de alertă, organele de conducere ale 
asociaţiilor şi fundaţiilor pot decide modificarea 
termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, 
inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în 
condiţiile legii 

Guvern 
10.06.21 
15.02.22 

Raport de 
aprobare 
(47/R din 
22.02.22) 



 

 
 
XII. Comisia pentru apărare 

 
XIII. Comisia pentru egalitate de șanse 

                                                                                                                     
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
600/2021 

Proiect de Lege privind 
căutarea persoanelor 
dispărute – raport 
comun cu Comisia 
juridică 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor administrative, 
metodelor şi evidenţelor specifice activităţii de căutare a 
persoanelor dispărute. Potrivit proiectului, căutarea persoanelor 
dispărute se desfăşoară în mod coordonat la nivelul unităţilor 
Poliţiei Române, ca activitate de prevenire a infracţiunilor şi de 
menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice, realizată în 
scopul găsirii persoanelor dispărute şi prevenirii unui pericol asupra 
vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii acestora 

Guvern 
8.02.22 
15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(39/R din 
21.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
357/2018 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, în sensul 
conferirii unui mecanism eficient de monitorizare a respectării 
ordinului de protecţie, precum şi al redefinirii unor sintagme în 
acord cu deciziile Curţii Constituţionale în materie, 
propunându-se, în principal următoarele: modificarea definiţiei 
noţiunii de „membru de familie”, în sensul eliminării sintagmei 
„în cazul în care convieţuiesc”, introducerea unor noi măsuri de 
control, în sensul obligării agresorului să poarte permanent un 
sistem electronic de supraveghere, efectuarea de verificări 
inopinate de către organele de poliţie cu privire la respectarea 
ordinelor de protecţie, reglementarea posibilităţii de a introduce 
în numele victimei a cererii privind emiterea ordinului de 
protecţie de către orice membru al familiei, astfel cum este 
definit la art.5 din Legea nr.217/2003 

27 
parlam. 

16.12.21 
15.02.22 

Raport de 
respingere 
(46/R din 
22.02.22) 



 

 
 
XIV. Comisia pentru constituționalitate 

 
XV. Comisia pentru știință 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativ

ă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

668/2020
/2021 

Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2020 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative – 
raport comun cu Comisia juridică 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2020, cu un nou punct, 
pct.XIX - Măsuri în domeniul asociaţiilor şi 
fundaţiilor - care prevede că, pe durata stării 
de alertă, organele de conducere ale 
asociaţiilor şi fundaţiilor pot decide 
modificarea termenelor de convocare 
prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin 
reducerea acestor termene la 24 de ore, în 
condiţiile legii 

Guvern 
10.06.21 
15.02.22 

Raport de 
aprobare 
(47/R din 
22.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 395/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificare Legii nr.45/2009 
privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a 
sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricultură și Comisia pentru 
învățământ 

Modificarea şi completarea Legii nr.45/2009. Intervenţiile 
legislative vizează transmiterea suprafeţei de teren de 
50,3278 ha, aflată în domeniul public al statului, din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA 
Baloteşti, judeţul Ilfov, în administrarea Institutului 
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare - IBA Bucureşti, soluţia fiind argumentată în 
expunerea de motive prin faptul că IBA doreşte să-şi 
dezvolte, în continuare, capacitatea de cercetare având 
şansa de a deveni un pol regional şi european de referinţă. 
Acest lucru este posibil a fi realizat prin implementarea 
unui nou proiect de dezvoltare, în noul ciclu de finanţare 
al fondurilor structurale 2021-2027, prin Planul Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă, proiect prin care să se deschidă 
noi perspective în cercetarea, în domeniul alimentar, în 
special, în domeniul de nutriţie şi biotehnologii alimentare 

68 
parlam. 

 
 

6.10.21 
7.12.21 
14.02.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(48/R din 
22.02.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

Declarație politică 
Stimate doamne și stimați domni deputați,  
Dragi colegi, 
În declarația politică de azi, aș vrea să adresez Guvernului un apel de a veni rapid cu o soluție fermă și curajoasă pentru 

reglementarea pieței de energie din România. Este nevoie de o intervenție rapidă, care să tempereze pe termen lung creșterea 
prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Și aș vrea să mă adresez în special colegilor de la PNL, pentru că dânșii dețin 
portofoliul energiei, iar domnul ministru Virgil Popescu este cel care răspunde de acest domeniu.  

PSD a propus soluții, a participat activ la lucrări, așa cum s-a întâmplat și în cazul pachetului de măsuri pe termen scurt 
pe care Guvernul le-a implementat la începutul acestui an pentru compensarea facturilor populației și a întreprinderilor mici și 
mijlocii. Deci PSD a venit și vine de fiecare dată cu soluții, dar, în acest caz, redactarea actelor normative trebuie să vină de 
Ministerul Energiei care gestionează acest domeniu de activitate.  

De ce spun că este nevoie de o intervenție urgentă? Pentru că vedem destul de limpede că majorarea prețurilor la energie 
a determinat o creștere explozivă a inflației. Circa 53% din inflație provine din creșterea prețurilor la energie. Iar dacă luăm în 
considerare efectul indirect al energiei asupra scumpirii materiilor prime, atunci ajungem la o pondere totală de 72% a 
prețurilor la energie în creșterea inflației. Putem desigur discuta și de soluțiile scăderii unor taxe, cum s-a propus la un moment 
și cum am propus chiar noi, cei de la PSD, în urmă cu câteva săptămâni, de a avea o cotă de TVA de 5% la facturile de la 
energie.  

Dar cred că în afară de aceste soluții care acționează asupra efectelor inflației, e foarte important să intervenim în primul 
rând asupra cauzelor. Avem două companii de stat, Hidroelectrica SA și Nuclearelectrica SA, care produc energie ieftină. 
Ministerul Energiei are peste 80% din activele acestor două companii. Și cred că prin reprezentanții pe care îi are în consiliile 
de administrație ale celor două societăți, Ministerul Energiei poate acționa pentru diminuarea marjelor de profit practicate de 
acestea. Am observat că au fost mai multe situații în care Hidroelectrica SA sau Nuclearelectrica SA au vândut energie, pe 
termen lung, la prețurile practicate, nu cu mult în urmă, de cei are produc energie pe bază de cărbune. Putem înțelege și 
înțelegem principiul eficienței economice și al maximizării profitului. Dar atunci când discutăm de companii de stat care au un 
rol strategic pentru asigurarea echilibrului economic și social, nu ne putem uita doar la creșterea profitului. Statul nu se poate 
purta ca un capitalist veros, pus pe făcut profit, indiferent de impactul social și economic pe care îl produce în jurul său.  

Companiile de stat din sectorul energetic au în mod cert un rol esențial în siguranța națională și în asigurarea echilibrului 
economic și social. Iar Ministerul Energiei poate interveni, prin reprezentanții săi din consiliile de administrație, pentru a 
determina aceste companii să vină cu prețuri mai reduse, cu o marjă de profit mai mică, dar care să ofere oxigen economiei 
naționale și competitivitate pe plan extern.  

Efectele creșterii prețurilor la energie nu se limitează doar la creșterea facturilor. Cum spuneam, se scumpesc materiile 
prime, cresc exponențial costurile producției industriale și se intră într-o spirală economică descendentă foarte periculoasă. 
Companiile energointensive riscă să dea faliment sau, în cel mai bun caz, să-și suspende activitatea, ceea ce înseamnă șomaj, 
presiune pe bugetul social și mai puține venituri la bugetul de stat, deci mai puțini bani de investiții și de reforme. Fiecare zi cu 
inflație și prețuri la energie ridicate produce pierderi masive în economie. 

Așadar, apelul meu este să se intervină rapid și prin utilizarea tuturor pârghiilor existente, la nivelul Ministerul Energiei 
și al Guvernului în ansamblul său.  

Vă mulțumesc.           Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
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Spirala scumpirilor pentru producția agricolă poate fi oprită prin intervenția Comisiei Europene 
Stimați colegi, 
Criza energetică și efectele sale, cât și mașinațiunile Rusiei asupra prețului la cereale, extinderea acestei Federeații spre 

alte piețe, plus instabilitatea geopolitică declanșată tot de ea pot duce la deteriorarea majoră a deciziilor, plasate de Politica 
Agricolă Comună (PAC) în centrul Revoluției Verzi. Mai concret, acest context poate conduce la o posibilă și deloc dezirabilă 
extincție a unor ferme mici și mijlocii, exact cele care constituie obiectul major de reglementare al PAC.  

Fac aceste observații în această Cameră a Parlamentului României, în solidar cu toți colegii mei europarlamentari PSD, 
care au lansat același semnal adresat Comisiei Europene. Demersul nostru este mai mult decât legitim având în vedere că 
agricultura europeană continuă să se învârtă într-o spirală a scumpirilor. Pe de altă parte, Comisia Europeană are pârghiile 
necesare pentru a îndrepta această situație.  

Contextul geostrategic în care evoluăm influențează, pe zi ce trece, inclusiv politicile interne ale Uniunii. Și nu o afirm 
eu, ci este evident pentru toată lumea. Toți fermierii din Uniune suportă deja, pe lângă condițiile dure impuse de către Comisie, 
dar și promisiunile făcute de acest organism tuturor investitorilor în acest domeniu principal de activitate, și lipsa totală de 
acțiune în criza fără precedent care lovește Europa, în plin avânt spre Green Deal. După doar câteva luni de parcurs prin astfel 
de furci caudine, după cum pot fi numite noile contexte oferite tuturor agricultorilor din UE, bilanțul e deja dramatic și pentru 
consumatorul european, și pentru producătorii Uniunii. 

Spre exemplu, fermierii din România au fost nevoiți să facă față la prețul inputurilor, care a crescut de 5 ori față de 2021 
și la care s-au mai adaugat scumpiri de până la 60% la prețul gazelor naturale, și în jur de 20% la electricitate și motorină. În 
ianuarie 2022, într-o singură lună, prețurile la energie electrică și gaz au crescut de 6-7 ori. Din nefericire pentru toată lumea, 
de la producător și până la destinatarul final, adică la toți consumatorii, încă de pe acum se simte efectul acut în prețul hranei, 
care e cu până la 25% mai mare pentru alimentele de bază. 

Nu este doar o perspectivă tristă pentru fermieri sau agricultori, ci pentru absolut întreaga populație a Uniunii Europene, 
deși aceasta beneficiază de auspicii reale de redresare prin mijloacele proprii, pe care le are la dispoziție din abundență.  

Trebuie să remarcăm că, în ciuda eforturilor susținute, pe care ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu le face zi de zi, 
aproape fără niciun răgaz de odihnă, pentru diminuarea neajunsurilor din acest domeniu pe plan intern, create de către fosta 
guvernare de dreapta, PNL-USR, în multe gospodării sau ferme se intensifică teama zilei de mâine, pe fondul impasibilității, 
să sperăm că doar de moment a Comisiei Europene, dublată, din păcate, de o secetă pedologică destul de accentuată la nivelul 
țării noastre, în multe zone agricole.  

Deși nu e deloc dezirabilă posibilitatea falimentului niciunui agricultor, trebuie să avem în vedere că aceste cauze pot 
conduce la distrugerea unor ferme mici și mijlocii și la descurajarea investitorilor în domeniu. Sau poate la deteriorarea 
calității produselor finale, ajunse la cumpărător, dar prin parcurgerea mai puțin conformă a tuturor etapelor riguroase de 
producție. Spre exemplu, în zootehnie, prețurile mărite ale furajelor reprezintă aproape 70% din costul de producție. Așadar, 
nu doar la nivelul României, ci și al întregii Uniuni, standardele de bunăstare a animalelor se vor putea menține din ce în ce 
mai greu. De remarcat că, de departe, cel mai afectat e sectorul cărnii de porc, pentru că la cumulul de factori costistori s-au 
adăugat, suplimentar, și pesta porcină africană și reducerea exporturilor către China. Frapant este paradoxul din acest sector 
deoarece, deși avem surplus de carne de porc pe piață, consumatorul european plătește, culmea, mai mult pe kilogram. Per 
total, marjele de profit ale industriei, în Europa, au fost la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Și totuși Comisia 
Europeană continuă să lase în derivă acest sector, afirmând că așteaptă ca piața să se regleze singură. De aceeași lipsă de 
acțiune a Comisiei ”beneficiază” și restul sectoarelor din agricultură. 

Personal, în calitatea mea de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice din Camera Deputaților, dar și ca expert în acest domeniu, în care mi-am dezvoltat parcursul profesional, observ că 
această situație deloc roz se poate remedia, într-o primă instanță, prin eliminarea tarifelor de protecție și a taxelor anti-dumping 
pentru unele importuri la îngrășăminte. Desigur că este nevoie și de pași mari ai Comisiei, pentru care și eu militez și sper ca 
să fie efectuați rapid astfel încât agricultura europeană să nu se mai învârtă nici măcar o secundă în plus într-o spirală a 
scumpirilor, care ar putea-o îngenunchea în doar câțiva ani.  

Însă, din fericire, pe plan intern, există vești cu adevărat bune și care vin dinspre Ministerul Agriculturii, care face 
numeroase demersuri pentru reglementarea cât mai promptă a acestei situații. Ministrul Agriculturii a anunţat că lucrează 
împreună cu Ministerul Energiei la o schemă de sprijin pentru asigurarea independenţei energetice a fermelor şi a industriei 
alimentare, din fondul de modernizare, alocare distinctă, astfel încât într-un an de zile, acestea să treacă spre independenţa 
energetică.  
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Trebuie să salut și să subliniez mai ales faptul că actuala conducere a MADR vizează ca măsurile pe care le pregătește 
să nu fie pe termen scurt, ci să confere agriculturii și creșterii animalelor cât mai multă predictibilitate internă și în contextul 
unui buget european diminuat și al creșterii ambițiilor de mediu ale UE. Așadar, cu PSD se poate! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Se impune plafonarea urgentă a polițelor RCA! 
Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor, 
Prezenta declarație reprezintă dorința unei largi categorii de cetățeni care solicită imperios plafonarea preţurilor 

asigurărilor de răspundere civilă auto. Fac referire la cei peste 8,5 milioane de plătitori de poliţe RCA. 
Asociațiile patronale din transporturile rutiere nu doresc proteste de stradă dar nici intrarea firmelor de transport rutier în 

faliment. 
Am fost surprins de o declarație absolut reală: „Oamenii au început să plătească poliţe RCA mai scumpe decât maşinile 

pe care le conduc. Nu se poate transfera totul în costurile clienţilor, nici în transportul de persoane, nici în cel de marfă”. 
Este important de menționat faptul că Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a descoperit de mai multe ori la 

firmele de asigurări încălcări ale prevederilor legii, creşteri de tarife practicate şi după plafonare, tarife netransparente în care 
erau incluse toate costurile de operare ale firmelor de asigurări, deşi aceste firme au mai multe linii de afaceri. 

Partidul Social Democrat dispune de soluţii care să protejeze populaţia şi companiile în condițiile creşterii foarte ridicate 
a preţurilor la poliţele de răspundere civilă auto. Acestea pot fi adoptate de Guvern, Parlament, ASF şi Consiliului Concurenţei 
în regim de urgență. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
 

PSD este alături de fermierii români! 
Stimate colege/Stimați colegi,  
De fiecare dată când s-a aflat la guvernare, PSD dovedit că are soluţii pentru micii producători din zona de agricultură. 

Și acum, încă din momentul intrării la guvernare, PSD a căutat modalități prin care să îi susțină pe agricultori. După doi ani 
dificili, agricultura trebuie să primească atenția cuvenită.   

Nu o dată am auzit de la fermierii din Neamț următoarele cuvinte: „Întotdeauna când a fost PSD la putere ne-a fost mai 
bine. Am fost sprijiniți, producătorii și ei. Aveam parte de înțelegere. Sperăm ca acum, după ce PSD a revenit la guvernare să 
țină seama de problemele noastre și să acorde o atenție mai mare agriculturii, pentru că pământul pe care noi îl lucrăm ne pune 
mâncare pe masă”. 

La câteva luni de la intrarea la guvernare, proiectele asumate de PSD în programul de guvernare încep să prindă contur.  
Astăzi voi face referire la măsurile din Agricultură. Guvernul României a avizat pentru acest an două programe necesare 

pentru susținerea sectorului agricol, în forma agreată împreună cu fermierii. Vorbim de programul Tomata și de cel privind 
susținerea producției de legume în spații protejate, pentru anul 2022.  

Programul ”Tomata” și de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 va avea un buget de 225 
milioane lei. Se va acorda suma de 4000 euro/beneficiar pentru producțiile de tomate valorificate în perioada 1 martie - 10 
iunie și 15 octombrie - 9 decembrie și 1000 euro/beneficiar pentru producția de  ardei, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac și 
ceapă verde valorificate în perioada 15 octombrie - 9 decembrie. În același timp, pentru programul de susținere a usturoiului 
românesc a fost alocat un buget de 22,2 milioane de lei. Se va acorda suma de 3000 euro/cultură/ha/beneficiar pentru producția 
de usturoi valorificată în perioada 1 iunie - 21 decembrie. 

De asemenea, Guvernul a aprobat continuarea și în 2022 a subvenționării prețului motorinei utilizate în agricultură. Mai 
mult, a fost reluată plata la timp a subvenţiilor şi a ajutoarelor de stat cu care deja i-am obișnuit pe agricultori. 

Mai mult, programul Rural Invest, un program de garanţii pentru cei care lucrează în domeniul agricol este unul care ne 
dorim să funcționeze și să aducă beneficii cât mai curând. Rural Invest se încadrează în sfera celor patru programe pe care PSD 
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le-a gândit înainte de a intra la guvernare, împreună cu Consiliul Naţional al IMM-urilor, dar și cu fermierii români. El vizează 
acordarea unor garanţii de stat în valoare de până la 50 la sută din creditul pe care fermierii îl accesează.  

Prin intermediul programului RURAL INVEST se asigură capital de lucru, refinanțarea creditelor fermierilor, achiziția 
de terenuri agricole, automatizare si retehnologizare pentru industria alimentară, capital pentru asigurarea independentei 
energetice a fermelor si unităților de producție. 

Ministrul PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu acționează pentru binele fermierilor, nu contra lor. Dacă îl mai țineți 
minte pe ministrul Oros, care acum s-a refugiat politic în tabăra dlui Orban, acesta anula programele de sprijin pentru 
agricultorii români. În timp ce viziunea dlui Oros era de a închide piețelor agricole în România, cea a PSD este tocmai de a 
sprijini micii producători locali. 

Agricultura este despre oameni, despre bunăstare economică și despre viitor, motiv pentru care trebuie sprijinită cu 
viziune și hotărâre. Domeniul agricol are nevoie de o abordare strategică, pentru creșterea eficienţei și pentru valorificarea 
oportunităţilor de dezvoltare existente. România este obligată, în contextul crizelor actuale, energetică şi economică, să îşi 
sprijine producţia internă de alimente şi servicii, astfel încât să evite falimentul comunităţilor rurale. 

PSD a demonstrat că este alături de fermierii români, o categorie extrem de importantă, oameni care susțin economia 
României în orice condiții și care au nevoie de un sprijin clar pentru a putea să își susțină micile afaceri. Agricultura 
românească nu trebuie lăsată nici un moment deoparte, ci dimpotrivă. Iar social democrații au arătat de fiecare dată care sunt 
prioritățile românilor. 

În calitate de parlamentar de Neamț am încercat, alături de colegii consilieri locali din PSD Roman, să venim în sprijinul 
micilor producători din zona noastră. Însă, e doar o mică parte. Obiectivul nostru, al PSD, este acela de a susține producătorii 
locali, consumul de produse din gospodăria țărănească. De asemenea, este foarte important să încurajăm adoptarea la nivel 
local de soluții pentru sprijinirea fermierilor. Este de datoria noastră a tuturor să ne asigurăm că producătorii, care muncesc de 
dimineața până seara în ferme, au condiții pentru valorificarea muncii lor. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

 

Plafonarea prețurilor la polițele RCA 
 

După intrarea în faliment a celui mai mare asigurător, polițele RCA s-au scumpit consistent, s-au dublat sau chiar triplat. 
Așa că, a devenit o povară tot mai grea pe umerii celor care au mașini să-și facă aceste asigurări obligatorii. Mai ales în 
contextul majorărilor de preț de pe toate planurile, de la alimente, energie și până la carburanți, ca să nu mai spunem de faptul 
că, am ajuns în ianuarie 2022 la o rată uriașă a inflației de 8,4%.  

În tot acest peisaj dezolant, este absolut necesară reglementarea prețurilor la RCA. Lucru care, în scurt timp, va fi pus în 
practică. Un proiect în acest sens a fost deja elaborat de Ministerul de Finanțe și de Autoritatea de Supraveghere Financiară și 
este posibil ca în scurt timp Guvernul să dea și horătârea.  

Plafonarea prețurilor la RCA va fi făcută pentru o perioadă de șase luni, iar societățile de asigurare nu vor mai face 
prețurile după bunul plac, ci vor fi nevoite să se orienteze în funcție de niște tarife bine stabilite de către un auditor 
independent. Practic, firmele de pe piața RCA nu trebuie să depășească aceste tarife maxime, în caz contrar fiind amendate. 
Societățile care depășesc tarifele de referință plafonate vor primi amenzi de la 1.000 lei la 50.000 lei. 

Să ne raportăm și la un exemplu. Un șofer care are vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani și care are o mașină cu o 
capacitate cilindrică de 1801-2000 de centimetri cubi ar trebui să plătească maxim 1.140 de lei pe o asigurare RCA, odată cu 
intrarea în vigoare a plafonării prețurilor la RCA.  

Această reglementare din domeniul asigurărilor este doar un prim pas în ceea ce privește echilibrarea pieței. Este nevoie 
de măsuri în așa fel încât, după ce trece perioada de șase luni, prețurile să nu o ia razna. De asemenea, consider că este 
necesară o mai bună supraveghere a societăților de asigurare, pentru a evita falimentul altor companii. Pentru că, ne amintim 
de o companie care deținea o bună parte din piața RCA și avea peste trei milioane de clienți. Mulți suferă și acum de pe urma 
falimentului, pentru că au de așteptat până să fie despăgubiți.  

Pe lângă acestea, cred că trebuie să luăm măsuri urgente și legate de combustibili. Benzina și motorina au ajuns să se 
vândă la cele mai mari prețuri din istorie, au trecut de 7 lei pe litru, așa că trebuie să analizăm dacă și în acest sector se impune 
o reglementare a prețurilor.  
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În concluzie, doresc să salut inițiativa privind plafonarea RCA și mă bucur că Ministerul de Finanțe și Autoritatea de 
Supraveghere Financiară au venit cu o asemenea propunere menită să le ușureze viața românilor.  

Vă mulţumesc.      
Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

 

Guvernul limitează tarifele RCA la nivelul tarifelor  
de referință, pentru a proteja românii în faţa tendinţelor speculative 

 

La propunerea PSD, Guvernul vine cu noi decizii în vederea protejării populației, propunând plafonarea pentru șase luni 
a prețurilor RCA și rezolvând astfel situația dificilă cu care se confruntă milioane de români, din cauza creșterii alarmante a 
cuantumurilor polițelor de răspundere civilă auto. Proiectul de Hotărâre de Guvern, elaborat în acest sens de Ministrul 
Finanțelor, a fost deja pus în procedura de transparență publică decizională, actul normativ prevăzând nu doar limitarea valorii 
RCA-ului, dar și a comisioanelor pentru revânzători, la 5% din valoare. 

Împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și în urma dialogului cu transportatorii și Consiliul Concurenței, s-
a decis promovarea unei hotărâri de guvern pentru stabilirea de tarife de primă maxime, plafonate pentru o perioadă de șase 
luni, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completarile ulterioare. 

PSD se pronunță în mod clar pentru adoptarea acestei HG în regim de urgență de către Guvern, astfel încât efectele ei să 
se reflecte rapid în piața de asigurări RCA și să conducă la un nivel sporit de suportabilitate din partea asiguraților. 

Demn de remarcat este faptul că documentul prevede diferențierea modului de calcul al tarifului maximal aplicat 
persoanelor fizice și juridice, luându-se în considerare discrepanțele dintre cele două categorii, mai ales în ceea ce privește 
puterea de cumpărare. În acest context, s-a ținut cont de impactul major pe care creşterea prețurilor înregistrate la nivelul 
economiei naţionale îl are asupra bugetului persoanelor fizice. Totodată, în elaborarea proiectului de HG, s-a avut în vedere și 
faptul că frecvenţa daunelor înregistrate pe categoria de risc a persoanelor fizice este considerabil mai scăzută decât cea 
înregistrată pentru persoanele juridice. 

În consecință, limitarea tariful maximal pentru persoanele fizice este justificată prin plafonarea la nivelul tarifului de 
referinţă publicat de către ASF, iar pentru persoanele juridice limitarea la tariful utilizat la încheierea contractelor RCA, prin 
intermediul mecanismului asiguratului cu risc ridicat. În această situaţie, asiguraţii nu vor mai fi nevoiţi să apeleze la acest 
mecanism şi îşi vor putea alege mult mai rapid asiguratorul RCA. 

În concluzie, sunt convinsă că soluţia temporară propusă în acest moment de ministrul PSD al Finanțelor va veni în 
sprijinul tuturor categoriilor de asiguraţi și va asigura o dispersie a riscurilor la nivelul pieţei de asigurări, în vederea unei mai 
bune funcţionări a acesteia.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Situația de securitate de la granițele României 
Stimaţi colegi, 
Situația de securitate de la granițele României este extrem de îngrijorătoare, iar datele arată că o invazie la scară largă a 

Rusiei în Ucraina este foarte probabilă. 
Duminică, 20 februarie, ar fi trebuit să se încheie exercițiile militare comune din Belarus, dar administrația de la 

Kremlin a decis să prelungească efectuarea acestor exerciții după data stabilită, din cauza tensiunilor cu Ucraina.  
Săptămâna treută a avut loc la Parlament ședința comună a Comisiilor de politică externă din Camera Deputaților și din 

Senat pentru audierea domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe.  
În cadrul audierii domnul Aurescu a dat din nou asigurări cu privire la faptul că România este în afara oricărui pericol 

privind implicarea noastră într-o potențială confruntare militară. 
De asemenea, am votat pentru promovarea unei declarații comune prin care să ne arătăm solidaritatea cu Ucraina, 

precum și susținerea independenței și integrității teritoriale a statului vecin. 
Am observat că unii se întreabă de ce susținem Ucraina, având în vedere inclusiv modul în care aceștia tratează 

minoritatea română de acolo. 
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Desigur, protejarea drepturilor minorității române din Ucraina rămâne un punct important de pe agenda relațiilor 
bilaterale cu Ucraina, dar acum riscurile de securitate sunt mult prea mari pentru a presa asupra acestui aspect. Vă garantez că 
se fac eforturi diplomatice constante în acest sens, iar susținerea noastră va ajuta la deblocarea negocierilor. 

Într-un scenariu negru, poate mai puțin probabil, ar trebui să facem un efort imaginativ pentru a înțelege ce ar putea 
însemna pentru noi o graniță comună de 650 km cu Rusia. Nu cred că și-ar dori cineva așa ceva. 

În altă ordine de idei, vreau să salut solidaritatea aliaților NATO care au avut poziții comune. Dacă Putin și-a dorit mai 
puține trupe NATO în Europa Centrală și de Est, prin acțiunile lui, a obținut exact contrariul. 

Astfel, Statele Unite ale Americii vor trimite în România un contingent suplimentar de 1000 de soldați, plus 
echipamente militare moderne, iar Franța va conduce un batalion NATO de 1000 de soldați în România. De asemenea, au fost 
trimiși 3000 de soldați americani suplimentari în Polonia. 

Aceste acțiuni arată cât de angajată este Alianța în măsuri de reconfirmare a angajamentului lor față de statele membre, 
precum și în adoptarea unor măsuri de descurajare față de acțiunile ostile ale Rusiei.  

În încheiere aș dori să subliniez declarațiile președintelui SUA, Joe Biden, care a menționat public că Alianța NATO va 
proteja fiecare centimetru de pâmânt al statelor membre. 

Românii și România sunt în siguranță sub umbrela NATO, iar aderarea țării noastre la NATO în 2004, sub Guvernul 
Năstase a fost cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla din punct de vedere al securității.   

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Mirela Furtună 
*** 

 

Recunoștința pentru marele român Constantin Brâncuși trebuie să dăinuiască peste veacuri 
 

Constantin Brâncuși a fost sculptorul român cu cele mai determinante contribuții la înnoirea limbajului și viziunii 
plastice în sculptura contemporană.  

Marele nostru artist, ales postum membru al Academiei Române, a fost şi este în continuare recunoscut la nivel mondial, 
ca o somitate în domeniul sculpturii, creaţiile sale fiind inestimabile.  

Născut la 19 februarie 1876, la Hobița, Gorj, Constantin a fost al șaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuși (1833-1885) 
și Maria Brâncuși (1851-1919).  

La moartea sa, în 1957, statul român a refuzat să primească moştenirea lăsată de Brâncuşi - atelierul său parizian -, 
considerându-l pe sculptor un reprezentant al burgheziei decadente, atelierul revenind astfel statului francez. 

În opera sa, Brâncuşi a exprimat viziunea ţăranului român asupra lumii înconjurătoare, renunţând la elementele 
secundare prezente până atunci în sculpturi, în favoarea evidenţierii esenţei lucrurilor.  

Sursa principală de inspiraţie a artistului o reprezintă arta populară românească, el reuşind să îmbine simplitatea acesteia 
cu rafinamentul avangardei pariziene.  

Personalitate marcantă în mişcarea artistică modernă, Constantin Brâncuşi a acordat o importanţă deosebită luminii şi 
spaţiului, acestea devenind trăsături caracteristice ale lucrărilor sale.  

Începând din 2016, data de 19 februarie este marcată oficial drept „Ziua Brâncuşi”, sărbătoare naţională legală 
lucrătoare, ca o reparaţie morală faţă de refuzul şi umilirea sculptorului de către statul român atunci când a vrut să doneze toată 
opera sa poporului nostru.  

După exemplul aducerii în ţară, în anul 1992, a rămăşiţelor pământeşti ale marelui om politic şi diplomat român Nicolae 
Titulescu, consider că ar fi necesar ca statul român să demareze acțiunile privind aducerea în România şi a rămăşiţelor trupeşti 
ale altor mari oameni de cultură şi artă decedaţi dincolo de hotarele ţării, între care şi cele ale imensului Constantin Brâncuşi.  
 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Problema abandonului școlar trebuie tratată ca o vulnerabilitate a securității naționale 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Capacitatea instituțiilor statului de a evalua şi diminua impactul riscurilor şi amenințărilor este limitată de persistența 

unor vulnerabilități în alocarea şi gestionarea fondurilor publice, respectiv în accesarea fondurilor europene, în normarea, 
organizarea și implementarea de politici publice în domenii esențiale precum sănătatea și educația. În opinia mea trebuie să 
tratăm de asemenea și problema abandonului școlar ca pe o vulnerabilitate a securității naționale, având în vedere că se pierde 
aproape un sfert dintr-o generație, în 8 ani de școală, în mediul rural, conform analizelor recente realizate de Ministerul 
Educației.Așadar, nu mai e deloc timp de pierdut, mai ales că abandonul școlar a crescut la toate nivelurile de învățământ, din 
școala primară până la universitate în special în ultimii doi ani, pe fondul pandemiei, a scăderii accesului la cursuri și a 
creșterii cheltuielilor familiilor cu transportul și pregătirea copiilor pentru școală. 

Așa cum știți, abandonul școlar are efecte catastrofale pe termen mediu și lung și anume: șomaj, excluziune socială, 
sărăcie și probleme de sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce foarte mulți copii și tineri renunță la studii: probleme 
personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socioeconomică precară. Însă aici trebuie să intervenim noi 
oamenii politici, parlamentarii, miniștrii, administrațiile locale, dar și ceilalți reprezentanți ai comunităților, astfel încât să 
identificăm soluții pe termen lung pentru fiecare generație de elevi, nu doar pentru unul, doi sau trei ani școlari de acum încolo. 

Datele statistice evidențiază faptul că ratele cele mai ridicate ale abandonului se înregistrează la clasele de început de 
cicluri de școlaritate: clasa pregătitoare și clasa I, respectiv clasa a V-a. Rata abandonului școlar a crescut în 2020 din cauza 
pandemiei și a imposibilității de a urma cursuri online, înregistrându-se 15,6% la nivel național și 26% în mediul rural. 
Această analiză ne arată că vom avea generații întregi care nu vor ști să citească, să scrie sau să facă minime socoteli sau 
raționamente de bază. Deci este foarte grav, dacă vom ajunge să avem tineri fără niciun fel de pregătire educațională pentru că 
acest lucru se transferă în economie și la nivel social sub formă de forță de muncă necalificată sau slab calificată, șomaj, 
delincvență juvenilă și în esență ajunge să reprezinte, așa cum am spus mai devreme o vulnerabilitate la adresa securității 
naționale. 

În concluzie vă propun să tratăm cu maximă seriozitate problema abandonului școlar, să căutăm să legiferăm măsuri cât 
mai clare și cât mai urgent pentru a combate această vulnerabilitate. Este esențial să implicăm toți factorii de decizie și 
responsabili și să generăm o strategie coerentă pe termen lung, care să nu se refere doar la anumite programe cu finanțare 
nerambursabilă, ci să fie realizate permanent până reușim să reducem cât mai mult acest fenomen care afectează nu doar 
sistemul de învățământ, ci întreg sistemul nostru social. 

Consider că la nivel local, fiecare dintre noi avem responsabilitatea să ne implicăm în desfășurarea unor activități şi 
campanii de informare şi promovare la nivel județean, privind prevenirea şi combaterea abandonului şi absenteismului școlar 
prin intervenții ce vizează elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii, familiile acestora şi cadrele didactice care se implică în 
predarea cursurilor de ore remediale. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
Exploatarea gazelor din platoul continental al Mării Negre va aduce un plus de securitate României! 

 

Stimați colegi parlamentari, 
Într-o declarație politică recentă susținută în Parlamentul României vorbeam de faptul că țara noastră se află în cea mai 

bună situație de securitate posibilă. Îmi permit să vă reamintesc câteva din argumentele expuse anterior: 
✅Suntem membri cu drepturi depline ai celei mai puternice alianțe militare din istorie! 
✅Avem baze militare și soldați aliați ai NATO care oferă un semnal de securitate extrem de important pentru orice 

amenințare la adresa noastră. 
✅Conducătorii NATO și ai țărilor membre acordă foarte multă atenție protecției tuturor țărilor din alianță. 
✅Un român, Mircea Geoană, este al doilea om în conducerea NATO. 
✅Uniunea Europeană din care facem parte oferă mecanisme de sprijin economic și social pentru zonele în care ar putea 

veni refugiați din calea războiului (sistemul FRONTEX). 
✅Prim ministru al României este fostul șef al Statului Major al Armatei Române, un om care are experiența teatrelor de 

război. 
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✅Prezența la guvernare a PSD conferă siguranța și stabilitatea politică necesare în aceste momente dificile. 
Consider că trebuie adăugată încă o circumstanță care poate fi transformată din vulnerabilitate în avantaj strategic al 

României: dependența de gazele din afara țării. În condițiile geostrategice actuale, foarte sensibile și volatile, este cel puțin 
îngrijorător faptul că anul trecut România a crescut cu aproape 300% importurile de gaze naturale din Federația Rusă. Mai 
mult, prețurile la care a cumpărat țara noastră sunt printre cele mai mari din Europa. 

Înțelegem foarte bine dinamica pieței de resurse naturale din lume, însă acum, cu toate tensiunile paroxistice de la 
granița Ucrainei, dependența României față de gazul rusesc este clar o vulnerabilitate. 

Din fericire, țara noastră are șansa enormă de a deveni nu doar independentă energetic, dar chiar un exportator de gaze 
naturale. Acest lucru este posibil prin iminenta exploatare a gazelor din platoul continental al Mării Negre. Investitorii 
americani și austrieci, în participațiune cu Statul Român au afirmat că în maxim 2 ani țara noastră va avea un excedent de gaze 
naturale care va trebui vândut la export. 

Aceste resurse pot securiza România din punct de vedere energetic și, în același timp, să o transforme într-un jucător 
strategic în Europa din acest punct de vedere. Însă, în orice relație cu investitorii care exploatează aceste zăcăminte ale 
României trebuie să pună în prim plan consumul intern. Nevoile de consum ale populației și companiilor din țară trebuie să fie 
prioritare în mod explicit, prin legi și contracte fără echivoc și fără portițe de a ocoli această necesitate strategică și vitală 
pentru România. 

Trebuie să atrag atenția, în același timp, și asupra implicării mai pregnante a Statului Român în reducerea 
vulnerabilităților din sistemul energetic, unul vital pentru stabilitatea economică și socială a țării. Aceste vulnerabilități variate 
cuprind nu doar entitățile care controlează distribuția și producția din domeniul energetic, dar și politicile de investiții și de 
prețuri care pot afecta major economia și populația României. Suntem deschiși pentru o piață liberă și deschisă însă, rolul 
reglatoriu al Statului trebuie să se impună atunci când economia sau populația țării sunt vulnerabilizate de fluctuațiile din piață. 
Nu putem asista neputincioși la sărăcirea populației și distrugerea industriei și agriculturii românești mai ales că suntem, ca 
țară, un posibil producător important de gaze naturale și energie electrică. Avem zăcăminte, avem râuri pentru hidrocentrale, 
avem centrale nucleare, dezvoltăm capacități de producție eoliană și solară. Prin urmare, lucrurile în piața internă ar trebui să 
fie clare. Iar dacă nu sunt, ele trebuie puse la punct cât mai rapid! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

Găștile useriste și ”consultanța” 
Stimați colegi, 
Reacțiile furibunde ale diverșilor lideri ai USR, venite ca urmare a informațiilor apărute despre ”consultanța” aberantă 

prevăzută de ei în PNRR, arată că dezvăluirea realității despre adevărata față a celor care se lăudau că salvează România îi 
deranjează și-i doare foarte tare! Reacțiilor lor sunt dovada că acuzațiile au un temei cât se poate de real! Disperarea liderilor 
USR, care simt cum le fuge pământul de sub picioare, se transformă-n panică și-i îndeamnă să arunce cu tot felul de mizerii în 
spațiul public. 

Dincolo de propaganda useristă, faptele rămân însă fapte! De exemplu, primarul general al capitalei a dispus efectuarea 
unui studiu cu privire la cele mai bune modalități de a neutraliza ciorile din Parcul Cișmigiu. În acest caz, consultanța a costat 
mai mult decât va costa operațiunea în sine. Desigur, neutralizarea păsărilor nu o vor face consultanții, ci angajații primăriei!  

Miniștrii USR din guvernul anterior așa de ”bine” au pregătit Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
încât au prevăzut o consultanță de 25 de milioane de euro pentru a obține fonduri europene în valoare de 5 milioane de euro! 
Mai mult chiar, pentru elaborarea capitolului privind ”Sănătatea” din PNRR s-au achitat zeci de milioane de euro unor 
consultanți din BERD, BEI și OMS, care erau funcționari sau foști funcționari de rang înalt în Ministerul Sănătății, unul dintre 
ei chiar secretar de stat.  

Miniștrii USR care s-au zgârcit cu anvelopa de pensii cuprinsă în PNRR au fost extrem de generoși cu bugetul alocat 
consultanților. Nici nu e de mirare, când unul dintre ”consultanții” care vor încasa cei mai mulți bani din acest buget este 
nimeni altul decât ex-ministrul USR care a „negociat” acest PNRR!  

Prin PNRR, România vrea să atragă la buget aproximativ 15 miliarde de euro fonduri nerambursabile de la UE. Prin 
același PNRR, consultanții USR vor să ”atragă” la bugetul lor personal nu mai puțin de 2 miliarde de euro! Ați citit bine! 2 
miliarde! Cu acești bani s-ar putea construi 10 spitale ultradotate, 500 km de autostradă sau 1000 de km de cale ferată de mare 
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viteză. Foștii miniștri USR s-au gândit însă să îi dea mai bine pentru ”consultanță”, de fapt o nouă metodă ordinară de-a lor de 
a sifona banii publici!  

Oricât ar țipa unii (care se pricep doar să țipe și să facă circ), nu au cum să ascundă adevărul. Iar adevărul este că nu le-a 
păsat deloc de proiectele de dezvoltare, nu le-a păsat de oameni, așa cum se băteau cu pumnii în piept. I-a interesat doar 
consultanța și cum să încaseze cât mai mulți bani din contractele cu statul date pe ochi frumoși. Lumea începe însă să se 
lămurească și să înțeleagă cât de mare este lăcomia de bani publici a liderilor USR. Măștile false de așa-ziși reformatori au 
început să cadă și vedem din ce în ce mai bine chipul sinistru al unor găști unite doar de interesul personal. 

Vă mulțumesc pentru atenție! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 
Imposibilitatea structurilor SALVAMONT România de a folosi mijloace de semnalizare  

pentru circulație în regim prioritar pe drumurile publice 
Stimați colegi,  
Declarația mea politică de azi se referă la o situație anormală din România pe care, chiar noi, ca deputați o putem 

îndrepta. Este vorba despre imposibilitatea structurilor SALVAMONT din țara noastră de a folosi mijloace de semnalizare 
acustice și luminoase pentru deplasare în regim prioritar pe drumurile publice în caz de urgență.   

Diferența față de restul Europei, doar în România, echipele Salvamont nu se pot deplasa la accidente și nu pot transporta 
accidentați circulând pe drumurile publice în regim prioritar cu ajutorul mijloacelor de semnalizare acustică și vizuală.  

Acest lucru se datoreaza necorelarii legislației, un act normativ asigură structurilor Salvamont caracterul de servicii de 
urgență, permite achiziția de ambulante și autospeciale de intervenție, vehicule dotate prin construcție și omologare cu 
mijloace de semnalizare acustica și vizuala, dar alt act normativ nu nominalizează Salvamont între serviciile de urgență care au 
voie sa le folosească. Este singurul serviciu de urgență din România care se confruntă cu acest paradox, pot cumpăra și deține 
vehicule de intervenție și transport accidentați, dar nu le pot folosi în acțiunile care impun regim de urgență.  

8.265 de persoane au fost salvate de Salvamont România numai în anul 2021, dintre acestea peste 3.000 necesitând 
transport de urgență la unitățile spitalicești.  Împreună putem sprijini activitatea de salvare a persoanelor accidentate în munți, 
prin includerea serviciilor Salvamont în rândul instituțiilor care au dreptul să folosească mijloace de semnalizare acustice și 
luminoase pentru deplasare în regim prioritar pe drumurile publice în caz de urgență.   

Practic este necesară doar corelarea prevederilor legale care nominalizează structurile Salvamont ca servicii de salvare și 
urgență medicală, coordonate operațional de Departamentul pentru Situații de Urgență al M.A.I., prevederi prin care pot 
achiziționa, deține și utiliza legal autospeciale de intervenție și ambulanțe - dotate din fabricație și omologate cu mijloace de 
semnalizare acustică și luminoasă, cu legislația care nominalizează instituțiile care au dreptul de a utiliza aceste mijloace de 
semnalizare pentru deplasarea în regim prioritar pe drumurile publice în situații de urgență. Chiar dacă aparțin administrativ și 
organizatoric administrației publice județene sau locale, structurile Salvamont sunt și acționează ca servicii de salvare în regim 
de urgență și se află în structura operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne.  

În desfășurarea activității, echipele de salvare montană întâmpină întotdeauna mari dificultăți, pe drumurile publice, în 
deplasarea de la bazele de salvare către locațiile accidentelor sau de la acestea către unitățile spitalicești, cu autovehiculele de 
intervenție, fără posibilitatea de a folosi semnalele acustice sau vizuale pe care le au în dotare și care pot să le asigure prioritate 
în trafic, timpul de răspuns la eveniment, sau cel de transport a accidentaților fiind mult întârziat, acest lucru putând avea 
efecte negative ireversibile asupra persoanelor accidentate în munți.  

Cu toții vrem dezvoltarea turismului, vrem un turism desfășurat în cele mai bune condiții și care sa atragă cât mai mulți 
turiști dar trebuie sa ținem cont că una dintre aceste condiții este asigurarea la cel mai înalt nivel profesional și organizatoric al 
serviciilor de prim ajutor și salvare a turiștilor.  

 
Deputat 

Claudia Manta 
*** 
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Lipsa de asumare a unor decizii guvernamentale nu poate fi mușamalizată prin critici  
tardive, de pe margine, și nici prin deturnarea banilor europeni din PNRR 

Dragi colegi, 
V-am vorbit, în mai multe rânduri, despre Planul Național de Redresare și Reziliență încă din perioada în care acesta era 

”plăsmuit” în mare secret de către fosta guvernare PNL-USR. Pe lângă numeroasele mele declarații politice pe această temă, 
făcute atât din calitatea de deputat, cât și din cea de președinte al Comisiei pentru afaceri europene din această Cameră, am 
efectuat și o serie de demersuri pe linie parlamentară pentru ”desecretizarea” din timp a PNRR, necesară corecției, astfel încât, 
prin aportul și consensul tuturor forțelor politice autohtone, să ajungă la Comisia Europeană într-o formă optimă și în folosul 
real al tuturor românilor.  

Vă reamintesc că l-am invitat pe artizanul principal al PNRR, domnul fost ministru de la USR, Cristian Ghinea, la 
audieri în cadrul Comisiei tocmai pentru a le dezvălui tuturor românilor care este strategia pe care a creionat-o pentru viitorul 
țării având în vedere oportunitățile financiare de care urmează să beneficiem până în 2026. Din nefericire, am fost acuzați de 
către cei care au însăilat acest PNRR, strict în folosul clientelei lor politice partizane, după cum începe să iasă deja la iveală, și 
în detrimentul modernizării și progresului României, că, la acea vreme, adică în debutul anului trecut, exact pe vremea aceasta, 
eram prea insistenți și chiar i-am fi hărțuit cu stăruința noastră pe foștii guvernanți, în loc să-i lăsam să-și facă treaba lor 
nestigheriți, după cum își doreau! Exact cu acești termeni am fost puși la colț, noi, cei de la PSD, de către parlamentarii de la 
USR! Dar, din păcate pentru toți românii, dar și pentru domniile lor, s-a demonstrat cu probe concludente că am avut dreptate!  

Timpul a trecut și a scos la iveală adevărul despre varianta diletantistă și clientelară în care Planul a fost realizat. Mai 
întâi am pierdut mai multe miliarde de euro, cât i-ar fi revenit României din cauza unei proiecții slabe, apoi a întârzierilor în 
valuri, apărute peste termenele clare de predare către conducerea Uniunii. Ni s-au servit tot felul de scuze, care mai de care mai 
penibile și, totodată volatile, justificări ce au fost plătite cu sume de-a dreptul astronomice din banii pe care România îi ia prin 
PNRR pentru consultanță! 

Vorbele cu care s-a încercat încă de anul trecut să fim duși cu zăhărelul și noi, parlamentarii PSD, dar și toți românii, s-
au dovedit goale, dar exorbitant de scumpe! Spre exemplu, ministrul Alexandru Rafila a devoalat cum USR, în mod arbitrar și 
în secret, a planificat servicii de consultanță la prețuri de cinci ori mai mari decât valoarea proiectului în sine pentru Agenția 
Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Peste 25 de milioane de euro pentru consultanță pe sănătate, a 
prevăzut USR, în timp ce toate cheltuielile de dotare și funcționare ale acestei Agenții, ce ar urma să se ocupe de infrastructura 
în sănătate, abia dacă ating 5 milioane de euro! Interesant paradox din care rezultă clar că nu sănătatea românilor este 
importantă pentru USR, ci consultanța oferită de firmele de casă ale acestei formațiuni politice! Să tot votezi cu multă 
”încredere” acest USR pentru că ”merită”!  

Dincolo de sarcasmul dureros al acestei concluzii, rezultată din faptele foștilor factori decizionali de la conducerea 
Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, se vede clar de ce au insistat cu atâta secretomanie o perioadă așa de lungă 
de timp! Ba mai mult, fără pic de responsabilitate, chiar și acum cei care se fac vinovați și de irosirea pe viitor a acestor 
fonduri rambursabile, la care se adaugă și niște dobânzi aferente, pe măsura împrumuturilor contractate, vin și încearcă să 
manipuleze perfid opinia publică, afirmând că ei s-au transformat din lupi în paznicii oilor, adică ei supraveghează cum vor fi 
cheltuiți banii. Și asta în condițiile în care se mai și opun cu vehemență procesului de identificare a unor soluții optime, 
aplicabile unor capitole din PNRR, tratative de altfel mai mult decât legitime și care ar și stopa furtul real și la vedere din 
buzunarele noastre, ale tuturor românilor, pentru consultanții USR! 

Dar, dragi români, până la insituțiile europene cu care se vor duce noi discuții pentru optimizarea anumitor puncte ale 
Planului Național de Redresare și Reziliență, în primă fază, PSD a sesizat Corpul de Control al premierului pentru rezolvarea 
acestei situații revoltătoare.  

Țin să subliniez că noi, în coaliţie, ne asumăm să facem tot posibilul pentru binele cetăţenilor români și nu ne dorim sub 
nicio formă să pierdem bani sau să-i aruncăm direcționat pe fereastră, așa cum a făcut-o fosta guvernare de dreapta.  

Noi nu ne dorim sub nicio formă să punem în pericol implementarea PNRR. Din contră, noi, cei de la PSD, suntem 
extrem de determinaţi să implementăm acest PNRR şi reformele legate de el. Tocmai din aceste raționamente, cât și în 
completarea lor, Guvernul a aprobat, deja, înfiinţarea Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor 
finanţate din fonduri publice şi europene, care va funcţiona în subordinea premierului. Principalele atribuţii ale 
departamentului vor fi analizarea şi urmărirea asigurării unei abordări integrate asupra proiectelor şi investiţiilor din fonduri 
publice şi europene în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare stabilite la nivel naţional şi european. Acest organism este 
într-adevăr îndrituit să supravegheze chletuielile din fonduri UE, și nu vreun fost ministru care și-a probat, public, 
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incompetența și interesele subterane cât a fost pe funcție, iar acum, de pe margine, în loc să-și facă o onorabilă mea culpa, stă 
și aruncă și cu mocirlă în cei care sunt determinați să repare ceea ce el a stricat în cunoștință de cauză!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Lista spitalelor din PNRR 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Lista spitalelor din PNRR a fost total incorect alcătuită! Ne aflăm într-o situație inacceptabilă, cu o distribuție 

geografică anormală și inechitabilă. Există mai multe obiective în același județ, în timp ce altele nu au nici unul.  
Aș dori să le adresez fostilor ministri ai Investițiilor și Proiectelor Europene și Sanatate  o întrebare simplă: ce criterii au 

folosit pentru alegerea celor 49 de spitale? Studiul de fezabilitate nu este suficient. Trebuie să existe criterii clare, trebuie 
determinată nevoia de servicii medicale, trebuie să existe o distribuție teritorială echitabilă, astfel încât nici o regiune a țării să 
nu fie lipsită de un spital care ar salva viețile locuitorilor din județele respective.   

În calitate de deputat de Sălaj, nu am putut să nu observ că județul Sălaj nu se află pe această listă. Alături de multe 
altele. În timp ce unele orașe au chiar și 4 spitale. Următorul pas este selectarea a 25 de spitale și unități  din lista celor 49. 
Cum se va face această selecție?  

România are nevoie de spitale noi, de echipamente medicale performante. Am încredere că domnul ministru Rafila va 
reuși să clarifice situația de la Ministerul Sănătății și să remedieze haosul pe care fosta guvernare l-a creat. 

În calitate de membru în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, aș dori să solicit pe această cale Comisiilor de 
Sănătate din Parlamentul României să ceară mai multe informații care să clarifice pentru toți românii cum a fost făcută 
selecția, de ce au fost cerute sume colosale pentru construcție și consultanță, dar și să încercăm să sprijinim actualul Minister al 
Sănătății și să venim cu soluții la multiplele probleme care se regăsesc în PNRR în materie de sănătate.  

Valul 4 a adus cel mai mare număr de decese pentru România. 24.000 de români au pierdut lupta cu viața din cauza 
coronavirusului. Sistemul medical trebuie reformat, iar activitatea de la Ministerul Sănătății denotă faptul că Sănătatea este o 
prioritate pentru PSD.  

Vă mulţumesc!          Deputat 
Florian-Claudiu Neaga 

*** 
 

Fabricat în România și Cumpărăm românește - programe asumate de PSD  
și susținute în plan guvernamental 

Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește ”Fabricat în România și Cumpărăm Românește - programe asumate de PSD și 

susținute în plan guvernamental, și se referă la măsurile și programele propuse de Partidul Social Democrat pentru susținerea 
companiilor românești și a producției naționale. 

Prin măsurile lansate de Partidul Social Democrat se dorește creșterea și dezvoltarea producătorilor și antreprenorilor de 
la nivel local, din fiecare judet al țării. 

Astfel, în programul economic al guvernării actuale Partidul Social Democrat a propus o serie de soluții și scheme de 
ajutor pentru IMM-uri, în special pentru cele care vizează activități de producție în țară. 

Partidul Social Democrat vine în sprijinul fermierilor români cu o serie de programe de sprijin și anume: IMM PROD, 
RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION. 

Programul IMM PROD va permite fermierilor să achiziționeze echipamente și utilaje, inclusiv pentru alinierea la 
obiectivele de mediu, achiziția de terenuri pentru construcția/amenajarea de hale de producție, achiziția sau amenajarea de hale 
de producție. 

În plus programul permite achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, 
refinanțarea creditelor acordate inclusiv de alte instituții de credit decât cea pentru care se solicită garanția, asigurând și capital 
de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru 
internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție. 
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Programul RURAL INVEST va avea ca beneficiari fermierii și unitățile de producție din mediul rural și urban mic, 
inclusiv piscicultură și acvacultură. Acest program asigură garanții de până la 90% din valoarea creditului pentru: capital de 
lucru și investiții, refinanțarea creditelor fermierilor, achiziția de terenuri agricole, automatizarea și tehnologizarea pentru 
industria alimentară, dar și capital pentru asigurarea independenței energetice a fermelor și unităților de producție. 

Programul GARANT CONSTRUCT vizează susținerea IMM-urilor din domeniul construcțiilor pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice. 

Programul INNOVATION constă în sprijinirea realizării invențiilor, susținerea activităților la export ale IMM-urilor 
(constând în stimularea exporturilor româneşti, susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate), 
stimularea comerțului online și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, 
strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014. 

Ministrul PSD al Agriculturii a anunțat și continuarea programului AGRO IMM INVEST. Anul acesta, plafonul de 
garanții pentru acest program va fi de 5 miliarde de lei, față de doar 1 miliard de lei anul trecut, când PSD nu se afla la 
guvernare. 

Astfel, pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii suma este de 
345.000 euro, pentru întreprinderile care își desfăsoară activitatea în industria alimentară suma este de 2.300.000 euro, iar 
pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produce agricole suma este de 290.000 
euro. 

Partidul Social Democrat susține înființarea cât mai multor ferme și fabrici care să asigure românilor produse sănătoase 
și de calitate. În prezent, alimentele produse în România și pe care le găsim pe rafturile din magazine sunt în scădere de la un 
an la altul. Prin măsurile propuse de PSD se dorește ca produsele aduse din import să scadă, iar românii să găsească cât mai 
multe alimente românești la raft, produse în fermele și fabricile din România. 

Programele propuse au fost realizate atât din experienţa guvernărilor PSD, dar şi a consultării cu reprezentanţii 
fermierilor şi federaţiilor din industria alimentară, cei care cunosc cel mai bine realităţile din agricultură. 

Partidul Social Democrat va veni în permenență cu programe naționale care să aibă continuitate și care să pună pe 
primul plan interesul producătorului și al cumpărătorului. Un produs fabricat în România înseamnă locuri de muncă pentru 
români, creșterea producției interne și scăderea prețurilor. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Nicu Niță 

*** 
 

Avem nevoie de măsuri urgente pe piața energiei 
 

În ultima perioadă, am asistat la un adevărat haos pe piața românească a energiei. 
Prețurile au crescut simțitor la gaze naturale și la energie electrică și au dus la încetinirea economiei și la pierderea de 

putere de cumpărare. Românii au ajuns să-și dea toți banii pe facturi, ba chiar unii sunt în situația în care nu-și mai pot plăti 
facturile și au rămas cu restanțe.  

Într-adevăr, s-au luat măsuri în domeniul energiei și mă refer aici la plafonare și compensare. Acestea însă sunt valabile 
până la sfârșitul lunii martie. 

 Începând din aprilie 2022, dacă nu se iau măsuri concrete, vom asista la un dezastru pentru că vor fi din ce în ce mai 
mulți români în imposibilitatea de a-și plăti facturile, la fel cum se va întâmpla și cu firmele care, din cauza prețurilor uriașe la 
energie, vor intra în faliment.  

Data de 1 aprilie 2022 reprezintă momentul decisiv pe piața energiei. Așa că toți cei care au putere de decizie trebuie să 
aplice cele mai bune soluții pentru a-i proteja pe români.  

O variantă ar fi plafonarea prețurilor la energie, măsură susținută și de președintele PSD. Acesta, i-a propus deja 
premierului, ca soluție, un preț reglementat la gazele naturale și energia electrică timp de un an, pentru a putea ține în frâu 
tarifele la energie, soluție care a fost deja aplicată în Franța. 

S-a mai vehiculat că de la 1 aprilie TVA-ul în energie să fie redus  de la 19% la 5% și că vor fi eliminate și certificatele 
verzi. Efectul nu va fi unul spectaculos. Spre exemplu, la o factură de 119 lei, am ajunge să plătim 98 de lei, după ce TVA-ul 
va fi de doar 5% și vor dispărea și certificatele verzi de pe factură.  

Nu a mai rămas mult timp așa că fac un apel pentru a acționa cât mai repede pentru că situația este una îngrijorătoare, 
iar prețurile au dezechilibrat toți contribuabilii. Vorbim atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. Vedem cum 
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facturile îi sărăcesc tot mai mult pe români. Într-un singur an, gazele naturale s-au scumpit de cinci ori, iar energia electrică de 
4 ori.  

De aceea trebuie să luăm măsuri cât mai repede pentru a nu risca să intrăm pe o pantăa din care nu vom putea reveni 
prea ușor. România are nevoie de măsuri concrete pe acest domeniu al energiei, un adevarat domino al scumpirilor în lanț. 

 

Deputat 
Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

Teleorman înseamnă doar comunități cu edili PNL?! 
Stimați colegi,  
În Teleorman, aleșii județeni PNL, fără să țină seama de interesele și problemele celor care i-au trimis să-i reprezinte în 

Consiliul Județean, împart județul în comunități conduse de primari PNL și altele. 
După mai mult de o lună de amânări și absențe de la ședințele Consiliului Județean, aleșii PNL iau o decizie politică fără 

precedent și adoptă hotărârea care lasă 65% din cetățenii județului să sufere de pe urma repartizării discreționare a sumei 
provenite din fondul aflat la dispoziţia CJ corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de 
stat în 2022, PRIORITAR, către localitățile conduse de edilii liberali.  

Cele 4 procente care au făcut diferența în preferințele electoratului la alegerile locale din 2020 între PNL și PSD nu 
justifică modul discreționar, lipsit de criterii obiective, prin care majoritatea PNL din CJ Teleorman a direcționat sumele de 
bani către localitățile cu edili PNL, fără să țină seama că banii trebuiau împărțiți echitabil atât pentru susținerea programelor de 
dezvoltare locală, cât și pentru cheltuielile de funcționare ale tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ. 

Prin hotărărea aleșilor PNL, comunitățile conduse de primari PSD primesc doar 30% din sumă, deși au o populație care 
reprezintă 65% din cea a județului. 

Colegi de guvernare, așa doriți să „DEZVOLTĂM TELEORMANUL”, lăsând fără bani pentru dezvoltare și funcționare 
municipiile, orașele și comunele din județ, doar pentru că sunt conduse de primari PSD?  

Prin repartizarea sumei de doar 200 mii lei municipiilor Alexandria, Roșiorii de Vede sau orașului Zimnicea, adică 
jumătate din suma repartizată unei comune cu mai puțin de 1000 de locuitori, dar cu edil liberal, ”aliații” noștri din PNL, pun 
în dificultate aceste autorități care trebuie să aleagă în a ignora povara facturilor la iluminatul public, sau a renunța la 
finanțarea lucrărilor de reparații, investiții și dotarea unităților de învățământ, derularea proiectelor în execuție, siguranța 
cetățenilor, parcurile, curățenia pe străzi, locurile de joacă, asfaltarea străzilor. 

Teleormănenii din comunitățile cu primari PSD nu au dreptul la dezvoltare, la siguranță, educație, sănătate, servicii 
sociale? 

Votul de încredere primit din partea teleormănenilor ne responsabilizează pe toți și ne obligă la echilibru și rațiune.  
Aleși locali, județeni, parlamentari sau miniștri, cu toții am depus un jurământ de credință pentru binele cetățenilor 

acestei țări și cu toții suntem responsabili pentru viitorul comunităților noastre. 
 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

Partidul Social Democrat - partenerul întreprinzătorilor și fermierilor 
Stimați colegi, 
În cadrul declarației mele de astăzi voi aborda modul în care PSD a pus în aplicare cel mai ambițios proiect național 

dedicat susținerii și dezvoltării afacerilor mici și mijlocii. 
Ne aducem aminte de perioada de tristă amintire când ministrul USR al economiei - din incompetență și rea voință - a 

„lucrat” cu obstinență contra întreprinderilor mici și mijlocii, contra capitalului românesc, blocând sau anulând multe din 
schemele de ajutor de stat destinate IMM-urilor, concepute și promovate de guvernarea PSD anterioară. 

PSD a intrat la guvernare pentru a sprijini în mod real firmele românești și pentru a putea pune în aplicare proiectul său 
de sprijin a producției interne realizată de fermierii și întreprinzătorii români. 

În acest context, sunt de evidențiat cele 4 programe noi prin care sprijinim creditarea și dezvoltarea afacerilor IMM-
urilor din domeniul agricol, din construcții precum și pe acelea care promovează proiecte inovative, bazate pe noi tehnologii, 
respectiv: 
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● Programul IMM PROD 
● Programul RURAL INVEST 
● Programul GARANT COSTRUCT 
● Programul INNOVATION 
Ajutorul de stat sub formă de garanții va acoperii până la 90% creditele luate de IMM-uri pentru investiții sau pentru 

susținerea activității curente. De asemenea vor fi acoperite dobânzile și comisioanele prin ajutor de stat sub formă de grant. 
Chiar și în cazul programelor existente, miniștrii PSD au întreprins măsuri de amplificare și simplificare. În acest fel tot 

mai multe IMM-uri vor beneficia de ajutor de stat pentru a putea trece peste dificultățile produse de criza sanitară și cea 
energetică. 

Este vorba despre Programul IMM INVEST și subprogramul AGRO IMM INVEST, pentru care Ministerul Finanțelor a 
luat toate măsurile ca antreprenorii să beneficieze de finanțare încă de la început de an. Antreprenorii pot depune deja proiecte 
pentru aceste programe. 

Ediția 2022 a acestor programe aduce câteva noutăți de maxim interes pentru antreprenori: 
● majorarea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 345 mii euro pentru o întreprindere din domeniul pescuitului și 

acvaculturii și la 290 mii euro pentru cele care se ocupă de producția primară de produse agricole; 
● prelungirea perioadei de înscriere și contractare până la 30 iunie 2022, cu plata până la 30 iunie 2023; 
● stabilirea unui plafon de garantare pentru anul 2022 în valoare de 10 miliarde de lei, din care jumătate pentru 

subprogramul AGRO IMM INVEST; 
● creșterea bugetului schemei de ajutor de stat la aproape 500 milioane euro. 
Așa cum s-a angajat, PSD este și va rămâne partenerul întreprinzătorilor români, continuînd să pună în aplicare, cu 

urgența dată de situația economică dificilă, programe care să-i ajute să-și dezvolte afacerile. Acesta este drumul corect pe care 
trebuie să așezăm economia, pentru că IMM-urile reprezintă principala sursă de creare de locuri de muncă. 

Dacă întreprinderile românești vor prospera se vor crea astfel mai multe locuri de muncă și mai bine plătite și în final 
mai multe venituri la buget. 

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
 

Oare cine a lăsat „varza” din Ministerul Sănătății? 
Domnule președinte de sedință, 
Stimați colegi, 
Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene a ieșit la atac. Cristian Ghinea a lansat atacuri furibunde în toate 

mediile, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a scos la iveală consultanța aberantă din PNRR. Domnul Ghinea ne 
transmite că este nevoie de cele 25 de milioane de euro, pentru că Ministerul Sănătății nu știe „să facă spitale”, că ministerul pe 
care îl conduce Rafila „este varză la chestia asta”. Probabil că aceeași atitudine arogantă a avut-o domnul Ghinea și în 
momentul în care a pregătit PNRR și lista extinsă a celor 49 de propuneri de spitale noi, din care să fie alese 25 pentru 
finanțare. Nu a explicat nici cum au fost stabilite cele 49 de proiecte, nici cum vor fi alese cele 25. Sau poate că ministrul de 
atunci al Sănătății, doamna Ioana Mihăilă - despre care dumnealui spune că i-a fost alături când s-a negociat cu Comisia 
Europeană alocarea sumei de 1,37 miliarde de euro pentru capitolul Sănătate din PNRR - nu știa exact ce a propus.  

Haideți să vă dau exemplul de la Brașov, unde în PNRR se regăsesc 3 dintre cele 49 de proiecte. Pe lista extinsă se 
regăsește Spitalul Clinic Regional de Urgență Brașov. Cu toate acestea, la Brașov, ministrul Ioana Mihăilă a declarat că „am 
ales ca spitalele regionale să nu le finanţăm prin PNRR pentru că durata de realizare a acestor investiţii este foarte mare şi 
există riscul să fie depăşit termenul stabilit prin PNRR, respectiv 31 decembrie 2026”. Adică, una scrie Ghinea în PNRR, alta 
gândește, înțelege și spune doamna Mihăilă. Și mă tem că nu este singurul caz, pentru că, tot la Brașov, apare pe lista celor 49 
de proiecte un „pavilion politraumă”, despre care nimeni din Brașov nu știe ce este și unde este. Dar, apare pe hârtie. Cred că 
înainte de a arunca în stânga și în dreapta cu noroi, ar fi mai bine ca ce doi foști miniștri să clarifice situațiile de acest gen. 
Informațiile vor fi utile și pentru viitoarea Agenție Națională pentru Investiții în Sănătate, gândită de Ghinea, care are alocate 5 
milioane de euro pentru funcționarea propriu-zisă. Informațiile vor fi utile și pentru consultanții care vor încasa cele 25 de 
milioane de euro.   

De altfel, dacă e să folosesc limbajul domnului Ghinea, după anul 2020 proiectul Spitalului Regional Brașov a fost făcut 
„varză”. Și vorbim de un spital care, în prima parte a anului 2020 era „la cheie”. Ulterior, a fost încuiat într-un seif și, sporadic, 
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mai apărea câte un parlamentar de la USR care spune că mai sunt 30 de metri pătrați de teren, pe care vrea să-i mute de aici 
dincolo.  

Probabil că anul trecut, din tot Ministerul Sănătății, doar doamna Mihăilă este cea care știa ceva despre investițiile din 
PNRR și a uitat că din minister nu se pleacă pur și simplu, ci se semnează niște acte de predare primire. În urma celor din USR 
a rămas numai „terenul pregătit” pentru niște consultanți plătiți regește. Nici un proiect concret lăsat „la cheie”, care să fie luat 
de la punctul A și dus la punctul B. Spune domul Ghinea că Rafila trebuie să facă. Sunt sigur că va face, chiar dacă are un 
minister „varză”. 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
 

Birocraţia de stat trebuie să rămână în slujba cetăţenilor 
 

Birocraţia nu salvează România, dar o poate îngropa în trecut. Ultima experienţă personală de acest fel am avut-o 
discutând direct cu primari din judeţul Hunedoara despre problemele comunităţilor.  

Aşa am aflat că primarii a trei comune hunedorene Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Băiţa de pe traseul noului gazoduct 
tronsonul Mintia-Brad au decis să îşi unească eforturile într-un parteneriat şi să realizeze împreună un proiect comun de 
dezvoltare a reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru cetăţenii lor.  

De ce? Pentru că în zona respectivă, consumatorii obişnuiţi - casnici, instituţii, agenţi economici - utilizează combustibil 
solid, lichid sau butelii, respectiv cisterne GPL, pentru încălzire, prepararea hranei sau activităţi economice. 

A contribuit decisv la demararea acestei iniţiative şi obligativitatea de a reduce tăierile din material lemnos şi înlocuirea 
lui cu alte tipuri de combustibil sau utilizarea de energii neconvenţionale. 

Parteneriatul este format din Comuna Luncoiu de Jos - lider - şi Comunele Vălişoara şi Băiţa - membri. 
Obiectivul principal în raport cu oamenii care ar fi trebuit să beneficieze de pe urma realizării acestui proiect   este 

racordarea a peste 3.400 de gospodării şi a clădirilor administrative la magistrala de gaz metan nou construită. 
Foarte succint drumul birocratic a debutat în 31 decembrie 2020, cu depunerea cererii de finanţare. Numele proiectului 

“Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Băiţa, judeţul 
Hunedoara”. Valoarea estimată a lucrărilor a fost de circa 15 milioane de euro. 

Dar visul cetăţenilor celor trei comune hunedorene de a avea o viaţă mai bună s-a frânt repede. În 15 octombrie 2021, 
prin grila de verificare administrativă şi de eligibilitate, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Infrastructură Mare din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene decide respingerea proiectului. Contestaţia depusă de 
cei trei primari în data de 12 noiembrie pentru ca procesul de evaluare a proiectului să continue a primit de asemenea o decizie 
negativă în 17 decembrie 2021. 

Până aici totul nu pare altceva decât un proces birocratic banal în care o solicitare nu îndeplineşte toate criteriile 
solicitate şi de aceea este respinsă. 

Dar în textul deciziei finale stă scris negru pe alb că: “Oraşul Uricani (lider) în parteneriat cu oraşul Aninoasa 
(membru)” care ar fi depus proiectul “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Vălişoara, 
Luncoiu de Jos şi Băiţa, judeţul Hunedoara”.   

Însă oraşul Uricani şi oraşul Aninoasa sunt în Valea Jiului şi nu au nicio legătură cu parteneriatul celor trei comune de 
pe malul opus al Mureşului. 

De pincipiu, o astfel de eroare prin care instituţia care este destinatarul de drept al răspunsului este înlocuită cu un altă 
instituţie, fără nicio calitate legală în context, anulează de drept legalitatea deciziei în sine şi toate nenumăratele argumente 
înşirate doct în foarte elaboratul text devin fără valoare. 

Dar întrebările rămân. Cum a fost posibil ca o astfel de eroare să treacă neobservată de o întreagă comisie adunată 
tocmai ca să soluţioneze contestaţia? Cum a fost posibil ca o astfel de eroare să fie girată şi prin semnătura unui director 
general din minister? În ce măsură ne mai putem baza pe restul observaţiilor că sunt făcute cu rigoare şi competenţă, când de 
fapt întregul proces de evaluare este pus astfel sub semnul întrebării? Câte astfel de erori birocratice au mai fost făcute, dar 
solicitanţii au abandonat bătălia cu birocraţia ministerelor, cuprinşi de un sentiment de neputinţă în faţa unui sistem birocratic 
central atât de artificial şi atât de superficial? 

Şi sunt înclinat să dau dreptate unui alt primar care spunea recent că nu este vorba aici despre “funcţionari din ministere 
care îţi arată pixul” ca pe simbol al puterii pe care şi-o arogă individual, unilateral şi abuziv. Este vorba despre sistem. Un 
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sistem în aşa fel conceput încât nu numai primarii dar şi preşedinţii de consilii judeţene sunt nevoiţi să bată drumul 
ministerelor pentru a se plânge de diverse blocaje birocratice ce îi împiedică să finalizeze proiecte importante pentru cetăţenii 
din comunităţile sau judeţele pe care le conduc. 

Ce rămâne de făcut în astfel de situaţii? Putem lăsa interesele legitime ale comunităţilor să fie anihilate de funcţionari 
publici care şi-au uitat menirea? 

Răspunsul meu este: NU. Dacă sistemul birocratic nu funcţionează cum trebuie, atunci el trebuie ajustat. Factorii de 
decizie care îl coordonează trebuie să cunoască situaţia şi să ia măsuri în consecinţă, cât mai repede. 

Nu putem lăsa oamenii în situaţia absurdă de a vedea cum o magistrală de gaz metan le trece prin faţa porţii, dar ei nu 
pot beneficia pentru că funcţionarii din ministere au uitat ce menire au.  

De aceea, am făcut ieri un prim pas concret şi am adresat o întrebare minstrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene 
legată de necazul oamenilor din judeţul Hunedoara.  

Este datoria noastră nu numai să luăm atitudine, ci să şi sprijinim concret schimbarea în bine, în favoarea cetăţenilor.  
 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
Prețul energiei electrice și al gazelor, o problemă care implică în mod egal partenerii de coaliție 

 
PSD a fost preocupat de rezolvarea problemei prețurilor la energie și gaze încă de la apariția ei, iar măsurile luate prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului reprezintă doar o rezolvare de moment. 
Ca partid aflat la guvernare am făcut ceea ce trebuia inițiind dezbaterea în Coaliție pentru compensarea facturilor, 

oferind soluții viabile care au fost prinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului, respectiv: diminuarea plafonului prețurilor și 
creșterea pragului de consum pentru acordarea compensațiilor, prin care 90% dintre consumatorii casnici beneficiază de 
compensare la energie electrică, și peste 40% la gaze naturale. 

Rămânem în continuare fideli convingerii că amendamentul care prevedea și  includerea lunii ianuarie 2022  în 
Ordonanța de Urgență a Guvernului era perfect constituțional, așa cum a fost și  anul trecut, într-o situație similară, la finalul 
lunii ianuarie,  când s-a aplicat același tip de măsură retroactiv.  

PSD a ales să intre la guvernare în această perioadă critică pentru țară nu pentru spectacol, nici pentru câștig politic sau 
electoral, ci pentru a veni cu soluții care să reechilibreze și să permită societății noastre revenirea la normalitate.  

Noi social-democrații pledăm pentru un mix de soluții care să includă reglementarea, astfel încât facturile la electricitate 
și gaze să redevină și să rămână suportabile pentru populație și economie, inclusiv iarna viitoare. Plafonarea făcută prin 
ordonanță de urgență își va face efectul până la 31 martie. Trebuie să existe puterea de achitare a facturilor și după această 
perioadă. Avem nevoie de soluții reale și viabile pe termen lung.  

Nu excludem nici o variantă care atacă și rezolvă problema de fond: extinderea plafonării, respectiv a compensării, 
reducerea TVA, eliminarea din costuri a certificatelor verzi, reglementarea pe o perioadă limitată.  

Soluțiile PSD pentru momentul în care va înceta efectul actualei Ordonanțe de Urgență au fost trasmise și guvernului, 
însă ministrul Energiei Virgil Popescu are responsabilitatea propunerii oficiale a unui întreg pachet, așa după cum inclusiv 
premierul i-a cerut, în mod repetat. 

Acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede pentru că liberalizarea haotică a pieței de energie s-a reflectat în 
creșterea economică, ce a fost frânată, fiind doar 5,6% real, în 2021 față de 6,3% anticipat. 

Miza e prea importantă pentru a lasă acum disputele politice să ne domine. Trebuie să ne facem datoria de a lucra în 
folosul populației. 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 4 - 2022  
Săptămâna 21 – 25 februarie 2022  

 

 

33 
 

Reglementarea și investițiile în noi capacități de producție sunt soluțiile PSD la criza energiei, care afectează toți 
românii, însă decizia e la ministrul Energiei și la premier 

 
Stimate colege și stimați colegi, 
PSD a prezentat public încă de anul trecut cele mai importante soluții care pot fi implementate imediat, astfel încât să se 

oprească tăvălugul scumpirilor la energie, care a generat o sarabandă de creșteri ale prețurilor în toate domeniile, cu efecte 
catastrofale în domeniul industriei alimentare. 

Așadar, dacă Ministerul Energiei, care este direct responsabil de politicile din acest domeniu și premierul nu acționează 
imediat asupra cauzei fundamentale, respectiv prețul scăpat de sub control al energiei, inflația va exploda și o dată cu aceasta 
toate celelalte prețuri vor continua să crească. Cel mai mult vor avea de suferit tinerii și familiile aflate la început de drum și 
pensionarii. Dar, totodată și antreprenorii și IMM-urile de la nivel local sunt și vor fi lovite din ce în ce mai rău de această 
majorare a prețurilor la gaze și curent, care le afectează direct prețul la materia primă și apoi pe tot lanțul de producție. 

Încă de la începutul acestei sesiuni legislative, parlamentarii PSD au venit cu soluția de a finaliza lucrările și de a pune 
în funcțiune hidrocentralele abandonate. PSD susține protejarea mediului, dar în egală măsură susține că nu pot fi abandonate 
proiecte de peste 350 de milioane de euro, din banii românilor, mai ales acum când România are atât de multă nevoie de 
creșterea capacității de producție de energie ieftină și curată. Proiectul de lege al PSD prevede asigurarea unei zone de 
protecție între hidrocentrale și restul ariei protejate. 

Astfel sunt avute în vedere următoarele investițiile majore: la Răstolnița – hidrocentrală realizată în proporție de 92%, la 
care s-au cheltuit peste 200 de milioane de euro și care poate produce peste 9,000 MWH/lună și pe Valea Jiului – 
hidrocentralele Bumbești – realizată 90%, Dumitra-realizată 98%, pentru care s-au cheltuit deja peste 155 de milioane de euro 
și care pot aduce în sistem peste 2.1000 de MWH/ lună. Peste 300.000 de locuințe ar putea fi alimentate cu energie electrică, 
tot timpul, prin producția acestor hidrocentrale. Cele trei hidrocentrale care pot fi finalizate rapid pot asigura 5% din energia 
care acum este importantă și pot oferi marilor consumatori din țară posibilitatea de a încheia contracte bilaterale, la prețuri 
mici, pe termen lung. 

PSD este în actuala coaliție dintr-un motiv simplu: pentru a ajuta oamenii și companiile din România și pentru a 
contribui la rezolvarea crizele grave cu care se confruntă țara. PSD a înțeles să lase deoparte diferențele politice și să asigure o 
guvernare stabilă, dar PNL trebuie să înțeleagă că răbdarea oamenilor are limite, mai ales când e vorba de asigurarea căldurii și 
a curentului electric în propria locuință, de siguranța locului de muncă sau a propriei afaceri în cazul companiilor care au 
închis sau au în vedere să oprească activitatea. 

PSD susține că pentru rezolvarea problemei prețurilor la energie trebuie intervenit concomitent pe două direcții: 
reglementarea temporară a pieței pentru temperarea creșterilor și realizarea de investiții pentru creșterea capacității de 
producție internă de energie ieftină și curată cum sunt și aceste hidrocentrale. Miniștrii PNL și premierul trebuie să ia cât mai 
repede decizia și să adopte măsurile PSD, precum și alte soluții, dacă se dovedesc că vor contribui la scăderea prețurilor 
energiei pe termen mediu și la asigurarea independenței energetice a României pe termen lung. 

Este clar pentru toți românii că dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare astăzi nu am fi vorbit nici de plafonarea pe termen 
scurt, nici de reglementarea pieței și nici de investiții pe termen mediu și lung. Acesta este motivul intrării PSD la guvernare: 
oprirea dezastrului lăsat de guvernările de dreapta și protejarea cetățenilor și a economiei naționale. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

PSD la guvernare înseamnă identificarea de soluții pentru salvarea antreprenorilor  
și IMM-urile de la faliment din cauza liberalizării haotice a pieței energiei și a lipsei de sprijin din ultimii 2 ani 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Creșterea economică din 2021 sub așteptări de la 5,6% în realitate versus 6,3% cât se anticipa, precum și scăderea 

puterii de cumpărare a populației sunt efecte directe ale liberalizării haotice a pieței energiei, dar și a lipsei de sprijin, în ultimii 
doi ani, din partea guvernărilor de dreapta față de tot ce înseamnă mediul de afaceri. 

Având în vedere că în 2021 numărul firmelor care și-au închis activitatea a crescut față de anul precedent, iar în 2022 
asistăm la o majorare a prețurilor la toate produsele și serviciile, PSD prin miniștrii săi a lansat săptămâna trecut programul 
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IMM Invest într-o variantă care cu adevărat să sprijine capitalul autohton și forța de muncă din țară. Este cel mai ambițios 
program național de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii autohtone și de păstrare a locurilor de muncă. IMM Invest a 
fost și rămâne un program prioritar pentru PSD. Ministrul Finanțelor Adrian Câciu a reușit să transforme în fapte un 
angajament politic. Astfel, a alocat banii necesari,10 miliarde lei, de care vor beneficia IMM-uri dar și firme din agricultură și 
din industria alimentară, grav afectate în ultimii doi ani de criza sanitară și de criza prețurilor la energie.  

Ori de câte ori a fost la guvernare, PSD a luat măsuri concrete de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii autohtone 
şi a ajutat producătorii locali să-şi dezvolte afacerile. Așa se întâmplă și acum prin toate programele inițiate de miniștrii social-
democrați și anume: AGRO IMM Invest, IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT şi INNOVATION, 
totalizând peste 7,5 miliarde de lei. 

În actualul context economic, ținta strategică a PSD este aceea de a oferi stimuli economici pentru companiile 
românești, astfel încât până la finalul primului trimestru să poată fi accesate toate programele de sprijin. 

Voi face o prezentare sumară a fiecărei măsuri și program pe care PSD l-a inițiat și l-a propus mediului de afaceri prin 
garanții guvernamentale și scheme de ajutor de stat.  

Așadar este vorba de Programul IMM Invest și Agro IMM Invest în valoare de 10 miliarde de lei de care pot beneficia 
întreprinderile mici și mijlocii și companiile din agricultură și industria alimentară pentru finanțarea capitalului de lucru.  

Apoi avem Programul IMM PROD prin care se asigură lichidități și se finanțează investițiile realizate de IMM-urile 
locale pentru activități de producție, inclusiv start-up-uri din zona urbană, fiind eligibile peste 2.550 de companii cu plafoane 
de garanții de 1,5 miliarde de lei și scheme de ajutor de stat de 268 de milioane de lei.  

În domeniul agriculturii va funcționa Programul Rural Invest de care pot beneficia până la 4.286 de companii care își 
localizează producția în mediul rural și urban mic și vor avea la dispoziție un plafon de garanții de 2,5 miliarde de lei și 
schemă de ajutor de stat de 530 de milioane de lei. 

În vederea susținerii sectorului construcțiilor, Programul Garant Construct va finanța investiții destinate îmbunătățirii 
eficienței energetice și investiții în energie verde pentru 4.165 de companii cu un plafon de garanții de 2,5 miliarde de lei și o 
schemă de ajutor de stat în valoare de 495 milioane de lei. 

Nu în ultimul rând vor fi sprijinite și realizarea invențiilor și activităților de export ale IMM-urilor cu activitate în 
comerț și servicii, fiind eligibile 1835 de companii cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion de euro care activează în industria 
exportatoare, nepoluantă. Vor fi oferite garanții în valoare de1 miliard de lei și ajutor de stat de 214 milioane de lei. 

Cel mai important pentru mine și toți colegii din PSD, din Parlament, din Guvern, din administrațiile locale este să 
rezolvăm problema foarte gravă a companiilor românești și a cetățenilor români, care au fost loviți puternic de creșterea 
prețurilor și de interdicțiile din perioada pandemiei. De aceea, PSD insistă că prioritară este implementarea rapidă a 
programelor de susținere a IMM-urilor și antreprenorilor de la nivel local, cât și a populației pentru a face față acestei perioade, 
în paralel cu măsurile luate în domeniul fiscalității pentru reducerea inflației și reglementarea prețurilor la energie. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 
*** 

Solidaritate socio-economică prin dialog permanent și măsuri gândite cu bună-credință și aplicate rapid și țintit pe 
nevoile fiecărei categorii socio-economice a României 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Pandemia de COVID-19 a schimbat fundamental întreaga lume. Peste noapte, indiferent de vârstă, de statutul social și 

de profesie, am fost copleșiți de provocări fără precedent cărora trebuie să le facem față. 
De doi ani, zilnic, suntem supuși presiunilor de tot felul. Trăim în teamă și nesiguranță și parcă nicicând nu a fost mai 

mare nevoia de reacție rapidă, asumată și competentă, care să aducă lumină și sprijin într-un context din care pare că până și 
speranța a dispărut. 

Acum puțină vreme, social-democrația românească și-a asumat față de toți românii uriașa responsabilitate de a guverna. 
Și nu oricum. Ci în vremuri fără precedent ca dificultate. Am făcut acest pas conștienți atât de greutatea momentului, cât și de 
responsabilitatea uriașă care ne revine pentru fiecare cetățean al acestei țări care așteaptă de la guvernanții săi măsuri reale de 
sprijin. 
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Nepermis de multă vreme, s-a lăsat de către unii impresia unui rol complet greșit al statului și al guvernanților săi, 
deteriorând relația sănătoasă și absolut esențială dintre ei și cetățeni.  

A venit momentul să schimbăm asta. Odată pentru totdeauna. A venit vremea să arătăm din practică, nu din declarații, 
că guvernanții sunt și trebuie să fie partenerii fiecărui cetățean din această țară.  

Cerem solidaritate din partea oamenilor. Dar, oare, până acum, oamenii au beneficiat de solidaritate din partea celor care 
au guvernat România?! Eu, stimați colegi, doamnelor și domnilor, spun că nu. Și mai spun că, înainte de a cere ceva din partea 
celor care ne-au învestit cu încredere și așteptări, trebuie ca noi să fim capabili să oferim ceea ce cerem. Relația guvernanți-
cetățeni nu este și nu trebuie să fie una unilaterală. Iar de când ne-am asumat guvernarea arătăm acest lucru zilnic. Prin 
propriul exemplu de a guverna. Pentru oameni și pentru acel firesc de care au nevoie orice popor și țară. Și facem aceasta 
conștienți că, fără a asculta cu adevărat nevoile cetățeanului, fără a-i lua în considerare interesele superioare în orice decizie și 
măsură luată, fără dialog și consultare permanentă, guvernarea își pierde sensul și devine doar un șir de acte și acțiuni nu doar 
formale, ci de-a dreptul dăunătoare. 

De aceea, la începutul acestei sesiuni, vă invit să reflectăm cu toții asupra rolului pe care îl avem și, dincolo de orice 
conotație ideologică sau doctrinară, să nu pierdem niciodată din vedere valoarea și responsabilitatea rolului pe care îl deținem. 
Acelea că, în tot ceea ce facem, trebuie să ne raportăm la cei pe care îi reprezentăm.  

De două luni, noi, social-democrații români, am arătat că se poate. Atât timp cât ești conștient de responsabilitate și nu 
fugi de ea, atât timp cât în tot ceea ce faci pornești de la realitatea nevoilor și dorințelor cetățenilor, iată, stimați colegi, că este 
posibil. Este posibil să adopți măsuri rapide și eficiente. Este posibil să rezolvi probleme. Este posibil să faci bine. Și toate 
acestea prin corectitudine, competență și conștiința solidarității dintre reprezentanții statului și cetățean. 

Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Sunt momente dificile. Sunt numeroase probleme care își așteaptă rezolvarea. Însă depinde de noi să înțelegem că ne stă 

în putere să le depășim și să le rezolvăm. Într-un timp foarte scurt, am demonstrat că putem face. Atât timp cât nicio persoană 
cu rol de decizie din acest stat nu uită că prima și marea sa responsabilitate este de a fi partenerul cetățeanului, nu inamicul 
său. 

Vă mulțumesc și vă doresc ca această sesiune să fie începutul de care cu toții avem nevoie în relația cu cei care ne-au 
mandatat să îi reprezentăm. 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Fabricile de arme de la Cugir au nevoie urgentă de o conducere competentă și profesionistă 
 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Ne aflăm astăzi în fața unuia dintre cele mai periculoase momente ale istoriei de după al doilea război mondial, un 

conflict care mocnește lângă granițele țării noastre de mai bine de 8 ani și care în acest moment este pe cale să degenereze în 
diferite situații politico-militare pe care nici o cancelarie occidentală nu le poate anticipa, preveni sau stopa.  

Într-un context atât de delicat, în care observăm o escaladare a raportului de forțe, în care Europa încearcă să acționeze 
ca un facilitator de consens între autoritățile ucrainiene, liderii pro-ruși din regiunile autoproclamate și ruși, România este în 
postura de a deveni un actor principal în regiune, atât prin poziția geostrategică cât și prin capabilitățile militare de care 
dispunem în acest moment, asigurând flancul estic al N.A.T.O. și bazinul Mării Negre.  

Dragi colegi,  
În județul din care provin, România se mândrește cu două fabrici producătoare de armament cu o veche tradiție și 

anume Uzina Mecanică din Cugir și Fabrica de Arme Cugir.  
Din păcate, din cauza lipsei de profesionalism a conducerii acestor două fabrici, deși industria de armament prosperă în 

toate statele membre U.E. și nu numai, cugirenii au de suferit de pe urma conducerii deficitare. Cugirenii au tras un semnal de 
alarmă prin greva lor din ultimele zile pentru a semnala condițiile de muncă existente în acest moment și salariile prea mici 
pentru o viață normală.  
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Lipsa de viziune și managementul defectuos pe parcursul ultimilor 2 ani, a pus în pericol nu doar locurile de muncă ale 
unui oraș întreg ci și capabilitatea Armatei Române de a se înzestra cu armament produs în România, crescând dependența de 
importuri.  

Având în vedere contextul geopolitic, actuala degringoladă de la Uzina Mecanică și Fabrica de Arme din Cugir trebuie 
să ia sfârșit cât mai curând.  

Dragi cugireni,  
Prin încrederea pe care mi-ați acordat-o votându-mă deputat de Alba, vreau să vă asigur că vocea voastră se va face 

auzită. Miniștrii Partidului Social Democrat își doresc investiții, stabilitate și sustenabilitate în domeniile pe care le 
coordonează. Ministrul Economiei, domnul Florin Spătaru, își dorește la fabricile din Cugir o conducere profesionistă, cu 
viziune și cu experiență în administrare astfel încât investițiile care se vor face în retehnologizarea liniilor de producție să 
genereze performanță și creșterea competitivității, iar în final posibilitatea creșterii salariilor muncitorilor la nivelul binemeritat 
pentru tot efortul depus.  

Cu respect pentru locuitorii din județul Alba,    Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
 

Declarație politică 
Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Pandemia se apropie de sfârșit, iar România mai are pe stoc 7.810.000 de doze de vaccin, de toate cele patru tipuri. 
În 14 iulie 2021, Florin Cițu declara că România a comandat 120 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, în baza unei 

strategii asumate la nivelul Uniunii Europene. 
Fostul ministru USR PLUS al Sănătății spunea că: ,,în urma deciziilor precipitate, tot prin decizia lui Florin Cițu, 

România a comandat irațional vaccinuri fără număr, a cumpărat doze peste necesar și a ajuns în situația de a vinde și a dona 
mai multe milioane de vaccinuri decât orice altă țară din Europa, nu din rațiuni umanitare, ci pentru că altfel ar fi expirat”. 

Și Cîțu, și Voiculescu, și Orban, și Mihăilă au fost parte la aceeași mojicie, au cumpărat doze de vaccin de aproximativ 
9 ori mai mult decât populația României. De ce?  

Sigur nu pentru că și-au dorit din adâncul sufletului imunizarea populației, eradicarea pandemiei și revenirea la 
normalitate, ci pentru că toți sunt susținători ai bigpharma, iar pentru ei este important interesul financiar al marilor companii 
străine, nicidecum interesul economic sau sanitar al românilor. 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

PSD repară efectele liberalizării haotice a pieței energiei! 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Așa cum bine știți, în ultima perioadă, nu puțini au fost primarii care și-au manifestat indignarea și și-au arătat neputința 

legat de acoperirea subvenției pentru energie termică din bugetul local, atât pentru furnizarea agentului termic cât și pentru cea 
a apei calde, în urma a ceea ce s-a constituit într-o liberalizare fără pic de logică a pieței de energie. În nenumărate localități 
din țară, școlile, spitalele, instituțiile publice s-au confruntat cu mari probleme, cu incapacitatea de a plăti niște facturi 
astronomice.    

Lucrurile nu puteau rămâne așa! Nu pentru asta a intrat PSD la guvernare, pentru a asista impasibil la închiderea 
școlilor, la abandonarea bolnavilor din spitale în frig, în condițiile în care Coaliția din care facem parte se numește „pentru 
dezvoltare, reziliență și prosperitate”. Și de această dată, ca de altfel ori de câte ori s-a aflat la guvernare, PSD a venit cu 
soluții! Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a identificat și a deblocat resursele financiare necesare pentru a se acorda 
ajutor primăriilor pentru plata facturilor la gaze, creându-se astfel o nouă formă de sprijin pentru UAT-urile înscrise în 
programul de subvenționare. Actul normativ deja adoptat în Guvern prevede posibilitatea acordării unui sprijin suplimentar de 
cel mult două ori subvenția inițială, pentru facturile din lunile ianuarie și februarie 2022, precum și includerea în această 
schemă a autorităților locale care au sisteme de termoficare pe bază de păcură. Banii necesari vor fi virați de Ministerul 
Finanțelor către Ministerul Dezvoltării, pentru suplimentarea plafonului de 400 de milioane de lei, acordat inițial prin legea 
bugetului de stat.  
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Dar, în contextul actual al creșterii haotice a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, acest tip de măsuri nu vor fi 
suficiente, iar PSD consideră că este necesară continuarea intervenției statului prin măsuri de reglementare pentru menținerea 
unui nivel de trai decent al populației care este afectată în mare măsură de costurile de subzistență, inclusiv de cele ale 
utilităților aferente locuinței, fără a afecta însă investițiile în domeniul energiei. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 

 
 Întrebări 

 
 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Situația problemelor de mediu pentru protejarea sănătății mediului și a cetățenilor României 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere continuarea dumneavoastră la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în actualul guvern vă rog să-mi 

comunicați ce soluții ați adoptat până în prezent și ce strategie pe termen mediu și lung ați adoptat pentru următoarele 
probleme de mediu:  

• Ce prevede noua Strategie Națională a României privind Schimbările Climatice, având în vedere faptul că în ultimii 
doi ani, țara noastră a fost puternic afectată de fenomene precum secetă, inundații sau furtuni?  

• De ce România nu are o strategie pe termen lung (2050) pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, deși avem 
un angajament față de partenerii europeni și avem alocate fonduri prin mecanismele de finanțare ale Pactului Verde European.  

• Au fost revizuite cele două programe, Strategia Energetică Naționale și Planul Național Integrat Energie și Climă în 
urma observațiilor transmise de Comisia Europeană, având în vedere că ambele erau în contradicție cu obiectivele climatice 
asumate prin semnarea Acordului de la Paris.  

• Care sunt acțiunile întreprinse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru protejarea climei, rezultate în urma 
semnării acordurilor internaționale și a finanțărilor europene primite de țara noastră. • România are 5 proceduri de 
infringement pe subiectul calității aerului, unele începute încă din 2009 și nerezolvate până acum, iar altele începute recent. 
Care sunt soluțiile pe care le veți adopta pentru a rezolva aceste probleme împreună cu autoritățile locale?  

• Care este situația privind monitorizarea calității aerului înconjurător pentru care România avea prevăzută realizarea 
unei rețele de monitorizare și informare a populației asupra nivelului de poluare?  

• România are un alt infringement din cauza lipsei unui Program Național de Control al Poluării Atmosferice. Care sunt 
soluțiile adoptate până în prezent?  

• Care va fi modalitate de desfășurare a sesiunilor din 2022 pentru implementarea programului Casa Verde Fotovoltaice, 
având în vedere că în 2020 și în 2021 aproape jumătate dintre cei care au aplicat au fost respinși din cauza neconcordanțelor 
comunicate de AFM, iar cei admiși beneficiază în foarte mică măsură de sistemele fotovoltaice pentru că instituția nu a făcut 
deconturile în timp util.  

• Care este situația privind întârzierea operaționalizării programului SUMAL 2.0 și la ce termen ați prevăzut că această 
platformă va deveni funcțională?  

• Care este stadiul privind realizarea procedurilor de licitație publică pentru identificarea pădurilor virgine, a instalării de 
camere video în puncte cheie din rețeaua rutieră pentru verificarea legalității transporturilor de lemn și preluarea de imagini din 
satelit de înaltă rezoluție pentru monitorizarea fondului forestier.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 
*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația PNRR pentru domeniul sănătății 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul uneia dintre declarațiile pe care le-ați avut în spațiul public cu privire la modul batjocoritor în care miniștrii 

USR au realizat PNRR pe domeniul sănătății, ați precizat că sudul și estul țării sunt vitregite în ceea ce privește investițiile în 
domeniul sanitar prevăzute în PNRR. Potrivit PNRR, pentru domeniul sănătății au fost selectate inițial 49 de spitale din țară, 
fără un criteriu clar.  

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerați, aș dori să îmi transmiteți care sunt variantele pe care țara 
noastră le are la îndemână pentru a putea îndrepta catastrofa lăsată în urmă de USR în privința PNRR pe sănătate? Județele 
Moldovei, inclusiv Neamțul pe care îl reprezint, are nevoie de investiții în infrastructura sanitară, iar banii din PNRR erau 
văzuți ca fiind o oportunitate.  

De asemenea, domnule ministru, din declarațiile publice pe care le-ați avut a rezultat că niciunul dintre departamentele 
din Ministerul Sănătății nu a fost implicat în elaborarea PNRR pe sănătate. Din cunoștințele dumneavoastră cine a elaborat 
PNRR pe domeniul sănătății?  

Solicit răspunsul în scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!         Oana-Gianina Bulai 

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

Voucherele de vacanță acordate în anul 2022 
Stimate domnule ministru,  
Voucherele de vacanță au mai salvat turismul intern în 2021. Datele colectate de agențiile de turism arată că românii au 

alocat între 1.000 şi 1.500 lei pentru un sejur în ţară. Cum în 2020 nu au putut călători din cauza pandemiei, au folosit anul 
trecut tichetele de vacanță pentru a merge în concediu.  

 21% dintre cei care au participat la studiile realizate de agențiile de turism, au declarat ca au calatorit în Romania 
datorită tichetelor de vacanță oferite de stat. Stațiunile montane și cele de pe litoralul românesc sunt destinațiile în care turiștii 
români au folosit voucherele de vacanță cel mai des.  

De asemenea, voucherele de vacanţă emise în perioada 2019 - 2020 au creat peste 45.000 de locuri de muncă, arată 
datele primite de la Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism. În plus, aceste tichete de vacanţă asigură dezvoltarea 
turismului intern și reprezintă aproximativ 30% din vânzările agenţiilor de turism, dacă ne raportăm la pachetele vândute în 
România. Voucherele de vacanţă ne aduc un turism fiscalizat, pentru că acestea pot fi folosite numai în unităţi de cazare 
clasificate sau în agenţii de turism licenţiate.  

Din păcate însă, în 2021 nu s-au mai acordat vouchere de vacanță. Și, evident, am avut de pierdut pentru că au existat 
cetățeni care, în lipsa lor, s-au orientat către vacanțele în străinătate.   

În acest an însă, aceste tichete se acordă din nou. De altfel, la sfârşitul anului trecut, Guvernul a adoptat Ordonanţa de 
Urgenţă privind acordarea voucherelor de vacanță pentru bugetari, până la data de 31 decembrie 2026. Așa cum știm, valoarea 
unui voucher e de 1.450 de lei, iar în perioada 2022-2026, acestea vor fi emise doar pe suport electronic.   

Având în vedere situația existentă, aș dori să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Când vor fi acordate voucherele de vacanță în acest an? Vă rugăm să ne spuneți o perioadă exactă în care vor fi 

acestea date angajaților din sistemul bugetar.   
2. Câți angajați vor beneficia în acest an de vouchere de vacanță, din datele pe care le deține Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului?  
3. În ceea ce priveşte voucherele de vacanţă pentru mediul privat, ați declarat că doriți stimularea agenţilor economici, 

în așa fel încât aceștia să le ofere angajaților vouchere. Totuși, numărul angajatorilor care oferă tichete de vacanță este foarte 
mic. Cum anume se gândește Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să schimbe situația?  

4. Vouchere acordate angajaților din sistemul privat vor fi decontate de la bugetul de stat? Există sumele necesare?   
Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!                 Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 
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Adresată domnului Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Reluarea Programului „Start-Up Nation România” 
Stimate domnule ministru,  
Ați anunțat recent realuarea Programului „Start-Up Nation România”, inițiat în urmă cu câțiva ani de către Guvernul 

PSD. În forma inițială, acesta viza acordarea unui ajutor în sumă maximă de 200.000 leibeneficiar, respectiv 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile acestui demers, unui număr de maxim 10.000 de beneficiari anual, finanţarea acestui program 
urmând a fi efectuată din bugetul statului.  

Potrivit OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile ce vor fi înfiinţate 
în baza acestui program vor trebui să facă dovada angajării cu contract de muncă a minimum doi salariaţi, precum şi 
menţinerea acestora încă cel puţin trei ani după decontarea ajutorului de minimis din partea statului.    

Pentru informarea corectă a potenţialilor beneficiari ai Programului „Start-Up Nation 2022”, vă rog să îmi răspundeţi:  
1. Când va fi operaţional acest proiect, respectiv când se pot depune cererile de finanţare?  
2. Care este modalitatea de înscriere a planurilor de afaceri necesare accesării acestor fonduri?  
3. Care este situaţia actuală a întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv câte au dispărut şi câte s-au înfiinţat în ultimul 

an, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Giurgiu?  
Solicit răspuns scris.          Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Lipsa cadrelor calificate din învăţământul rural 
Stimate domnule ministru,  
Multe localităţi rurale din România se confruntă cu situaţii nefireşti referitoare la sistemul naţional de educaţie. Practic, 

în unele sate, locul cadrelor didactice calificate este ocupat de diferite alte persoane - ingineri, oameni cu studii medii, 
pensionari, şi chiar preoţi - , care însă nu au modulul psihopedagogic necesar meseriei de dascăl. Aceste realităţi sunt 
consecinţa faptului că niciun cadru didactic calificat nu vrea să ocupe postul de învăţător în acele localități, în majoritate 
izolate. Vă întreb respectuos, domnule Ministru:  

1. Care este deficitul de cadre didactice specializate, atât în ţară, cât şi în judeţul Giurgiu?  
2. Aveţi o evidenţă clară referitoare la cazurile în care dascălii sunt înlocuiţi la catedră de persoane necalificate în 

învăţământ, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul judeţului Giurgiu?  
3. Ce măsuri aveţi în vedere pentru rezolvarea crizei de cadre didactice specializate, îndeosebi în mediul rural?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

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

 

Evoluţia plăţilor on-line din România 
Stimate domnule ministru,   
Informaţiile furnizate de specialişti indică faptul că comerţul electronic cu plata online a crescut sensibil în ultimii doi 

ani de pandemie. În ciuda faptului că anul trecut a fost unul de instabilitate economică, industria comerţului electronic este 
printre puţinele care şi-a păstrat un ritm de creştere accelerat şi are şanse mari de dezvoltare.  Vă întreb cu respect:  

1. Are ministerul pe care îl conduceţi date oficiale referitoare la adevăratul cuantum al comerţului electronic din 
România?  

2. Care sunt cifrele din 2021, comparativ cu anii trecuţi?  
3. Cum apreciaţi tendinţele din industria comerţului electronic privind diversificarea coşului de cumpărături?   
4. Care sunt estimările privind creşterea pieţei comerţului electronic cu plata online pentru anul 2022?  
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale   
 
Numărul actorilor, cetățeni români înregistrați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv 

determinată în România 
Domnule ministru, 
Având în vedere multitudinea formelor de activitate prestate de actorii care activează în  România, precum și a 

diverselor forme de angajare pe care le au aceștia pentru exercitarea profesiei, în acest moment avem o situație incertă în ceea 
ce privește numărul total al actorilor, cetățeni români care activează în România.   

O parte din categoria actorilor raportează contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, o altă categorie include 
angajații cu contract pe o perioadă determinată iar o alta vizează actorii din sectorul cultural independent. În funcție de forma 
de angajare sau colaborare cu instituțiile de cultură, actorii pot sau nu pot beneficia de mecanismele sistemului de asigurări de 
sănătate, de sistemul de asigurări sociale și alte drepturi garantate prin lege.   

În vederea unei mai bune cunoașteri a fiecărei categorii de actori ce activează în România, a formei de angajare sau 
colaborare prin care își prestează activitatea și a ansamblului de drepturi sociale de care beneficiază vă adresez următoarea 
întrebare:   

Care este numărul actorilor cetățeni români înregistrați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 
respectiv determinată?   

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,   Ileana-Cristina Dumitrache 

*** 
 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

 

Necesitatea unor structuri operaționale defensive în regiunea Mării Negre 
Domnule ministru,  
După Summitul NATO de la Bucureşti din 2008, unde Ucrainei şi Georgiei li s-a refuzat deschiderea unui parcurs de 

aderare la NATO, a devenit clar că doar implicarea Statelor Unite ale Americii nu este suficientă pentru a garanta o decizie 
NATO în acest spaţiu. Şi nu vorbesc despre extindere, ci despre o consolidare a prezenţei aliate unitare şi echilibrate în cele 
două capete ale flancului estic, respectiv prezenţă „întărită” (enhanced) în Marea Baltică şi în Marea Neagră.   

Privită dintr-un unghi mult mai realist, consider că de atunci și până în prezent s-a produs o deteriorare majoră a situației 
de securitate în regiunea Mării Negre. După anexarea ilegală a Crimeei, Rusia a desfășurat capacități militare (terestre, navale 
și aeriene) în peninsulă și în Marea Neagră, fapt ce pune în pericol securitatea din regiune.   

Astăzi, ținând cont de evoluţiile curente de securitate din Vecinătatea Estică a Alianţei şi necesitatea continuării 
eforturilor pentru consolidarea posturii aliate de descurajare şi apărare în mod coerent şi cuprinzător pe întreg Flancul Estic, 
inclusiv în regiunea Mării Negre, consider că este nevoie, mai mult decât oricând, ca actorii relevanţi UE din cadrul NATO să 
se implice în mod mult mai consistent la Marea Neagră.   

Salut faptul că Franța, de exemplu, are o strategie de securitate la Marea Neagră, este prezentă cu nave la Marea Baltică 
și va trimite trupe în România pentru a-şi întări aliaţii esteuropeni pe fondul tensiunilor dintre Ucraina şi Rusia. În același timp, 
eu consider că trebuie să depunem și noi mai multe eforturi diplomatice pentru asumarea raţională şi rece a unor proiecte 
punctuale/generale cu Turcia și Bulgaria, în ceea ce privește securitatea la Marea Neagră.  

Având în vedere cele de mai sus, dar și declarația pe care ați făcut-o la ministeriala apărării NATO, vă rog să-mi 
spuneți:  

1) Luați în calcul să inițiați discuții diplomatice cu omologii dumneavoastră din Turcia și Bulgaria în vederea închegării 
unei structuri operaționale defensive la Marea Neagră - România, Bulgaria și Turcia - în pregătirea negocierii Noului Concept 
Strategic al NATO, precum şi al Summitului NATO de la Madrid din 2022?  

Vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie transmis în scris.  
Vă mulțumesc!  
Cu deosebit respect,        Deputat 

Nicolae Georgescu 
*** 
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Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Programul de burse pentru etnicii români din Ucraina în 2022 
Stimate domnule prim-ministru, 
În 2018, Guvernul Româniai a inițiat programul de burse pentru etnicii români din ucraina, care a acoperit nevoile 

elevilor români din clasele I. În 2019, am dezvoltat acest proiect, acordând burse celor din clasele I şi a II-a. În 2020, Guvernul 
liberal de la vremea respectivă a recunoscut importanţa acestui proiect şi a decis să îl continue, bursele ajungând la 
aproximativ 5.500 de elevi din clasele I-III. Însă, în 2021, din motive necunoscute, deși era un proiect de importanță strategică, 
acesta a fost întrerupt.   

Constituţia României menţionează importanţa românilor de pretutindeni în esenţa statului nostru. Articolul 7 spune 
astfel – „Statul 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". 
Având în vedere cele menționate anterior, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Va continua Guvernul României să acorde burse etnicilor români din Ucraina în 2022 și în anii următori?   
2. Dacă răspunsul la prima întrebare este unul pozitiv, care este bugetul alocat acestui proiect și care este calendarul de 

implementare? Dacă răspunsul la prima întrebare este unul negativ, care sunt motivele pentru care s-a renunțat la acest proiect?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  
 

Evaziunea fiscală în România 
Stimate domnule ministru,  
Potrivit rapoartelor de specialitate, România ocupă primele poziții în Uniunea Europeană în ceea ce privește evaziunea 

fiscală. Unele surse estimează că România pierde aproximativ 35% din TVA într-un an financiar. Având în vedere cele 
menționate, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care sunt motivele pentru care procentul eviaziunii fiscale este atât de ridicat în România, comparativ cu alte state 
membre UE?  

2. Care sunt soluțiile pe termen lung, pentru rezolvarea problemelor privind neîncasarea Taxei pe Valoarea Adăugată?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei  
 

Consecințele situației din Ucraina asupra sistemului energetic 
Stimate domnule ministru, 
Întregul continent privește cu îngrijorare situația în curs de escaladare dintre Ucraina și Rusia. Pe lângă implicațiile 

militare și geopolitice, este realist să presupunem că un conflict armat în regiune și eventualele sancțiuni economice care vor fi 
luate în detrimentul Federației Rusiei pot afecta inclusiv piața energetică din România. În acest context, vă adresez următoarele 
întrebări:  

1. În cazul deteriorării situației din estul Ucrainei, consumatorii din România vor fi supuși unui nou val de creșteri la 
prețul energiei?  

2. Care sunt măsurile pe care le veți lua pentru prevenirea unor noi creșteri de preț, în contextul anterior menționat?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

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

Situații românilor din Ucraina 
Domnule ministru,  
Consider că este clar pentru toate forțele politice responsabile faptul că retorica, dar mai ales acțiunile agresive ale 

Rusiei trebuie combătute cu hotărâre și cu forță atât la nivelul UE dar și al NATO, iar în acest context România poate juca un 
rol important.    

Totuși, în același timp, consider că situația actuală, tensionată și volatilă, nu trebuie să reprezinte o scuză pentru ca 
Statul român să nu își apere confrații care locuiesc dincolo de granițe. Astfel, până în acest moment, nu am putut constata, la 
nivel public, o reacție a MAE față de omiterea de către președintele ucrainean, în cadrul unei așa numite zile a unității, a 
minorității române din țara vecină, despre care se spune că este, încă, a treia ca număr.  

Date fiind, cel puțin în ultimul deceniu, abuzurile la care sunt supuși permanent românii din Ucraina, indiferent de 
contextul regional ei fiind tot români, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați ce reacții oficiale a avut ministerul pe care 
îl conduceți față de incidentul prezentat mai sus.   

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.      Deputat 
Ioan Mang 

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

Modificările și completările aduse la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195  
din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

Domnul ministru,  
Elaborarea unei noi legi privind circulaţia pe drumurile publice reprezintă un moment important în evoluţia legislativă a 

statului, având în vedere aria largă de aplicare şi consecinţele ce le poate produce.  
De aceea, decizia de a se trece la modificarea și completarea Codului rutier nu trebuie să fie doar o manifestare a voinţei 

conducerii ministerului responsabil cu aplicarea legislației în acest domeniu. Ea trebuie să fie, în egală măsură, o consecinţă a 
evoluţiei economico-sociale, dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei în domeniu, raportate la nevoile de corectare rezultate în urma 
unor studii aprofundate a fenomenului ce se doreşte a fi combătut.  

Noile modificări trebuie să răspundă, atât nevoilor determinate de necesitatea corelării cu alte acte normative dar şi de 
modificările structurale, cât şi pretenţiilor societăţii pe această linie, ele fiind necesare a interveni pentru corectarea 
deficienţelor printr-un întreg ansamblu de mijloace, metode şi măsuri şi nu doar prin înăsprirea sistemului sancţionator (cum s-
a procedat cu recentele modificări).  

Pentru modificarea și completarea acestui act normativ era necesară efectuarea unor studii şi analize de specialişti 
cunoscători ai întregii problematici legate de traficul rutier, din care să rezulte cauzele, mijloacele şi metodele cele mai 
eficiente de reducere a riscului rutier. Aceste analize, trebuiau puse la dispoziţia specialiştilor familiarizaţi cu normele de 
tehnică legislativă, cunoscători ai domeniului rutier, respectiv practicieni, reprezentanţi ai ministerelor cu atribuţii pe linie 
rutieră şi ai organizaţiilor profesionale ce pot fi atinse de modificările acestui act normativ care, împreună, să propună 
Parlamentului spre dezbatere cele mai bune soluții.  

Nu s-a procedat în acest mod, iar rezultatul a dus la promovarea unor modificări și completări ale acestui act normativ 
care, prin prevederile sale, nu face altceva decât să crească pedepsele și să instituie noi contravenții de un subiectivism total.   

Continuarea acestor bâlbâieli colective în ce priveşte completările Codului rutier din ultimul timp, nu fac decât să scadă 
încrederea cetăţenilor în Poliţia Română şi în capacitatea statului de a interveni pentru reducerea riscului rutier.  

Aceste modificări și completări ale Codului rutier îndepărtează, cetăţenii de organele de aplicare a legii şi expune 
poliţiştii unor riscuri în ce privește aplicarea. Modificările propun aplicarea unor sancţiuni exorbitante, fără a se urmări, mai 
întâi, realizarea atribuţiei esenţiale a Poliţiei Române - prevenirea criminalităţii și reducerea riscului rutier prin măsuri de ordin 
administrativ, tehnic, logistic etc. Un management al structurilor responsabile şi un mod de acţiune direcţionat exclusiv spre 
constatare nu poate da rezultate în planul prevenirii şi reducerii riscului rutier. Poliţiştii rutieri trebuie să se afle şi să acţioneze 
în mod proactiv, acolo unde există un risc, acolo unde e nevoie de ei, nu lângă o linie continuă ori la capătul unei zone de drum 
în aliniament unde s-ar putea circula cu viteză mai mare, cum se întâmplă astăzi.    

În opinia mea, noile modificării și completări aduse OUG nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice nu va 
conduce la atingerea obiectivelor urmărite. Modificările și completările acestui act normativ este necesar să aibă în vedere:   
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1. Aşezarea în limite normale a tratamentului sancţionator  
Practica ultimilor ani a demonstrat că nu mărirea exagerată a limitelor de pedeapsă este soluţia eficientă pentru 

combaterea criminalităţii. Astfel, în urma studiilor efectuate în ce priveşte pedepsele, s-a stabilit că, deşi pedepsele pentru 
anumite fapte au crescut sistematic, aceste sancţiuni nu au condus la scăderea numărului lor.   

Soluţia de dorit nu este deci, o majorare dusă la absurd a limitelor de pedeapsă, care, aşa cum sunt ele propuse tot mai 
des în legislația specifică circulaţiei pe drumurile publice, nu fac decât să nesocotească ierarhia valorilor sociale într-o 
societate democratică şi nu respectă consecvenţa legislativă a statului. Exemplific aici amenzile stabilite prin modificările 
aduse care prevăd sancţiuni de până la trei mii de lei amendă, ce cresc constant, odată cu creşterea salariului minim pe 
economie. În acest caz se poate ajunge la situaţia, în care o persoană ce conduce un autoturism cu o vechime de 7-10 ani (cum 
dealtfel sunt multe din autovehiculele ce formează parcul auto naţional), care în majoritatea cazurilor au o valoare de patru - 
cinci mii de lei, să plătească o sancţiune ce depăşeşte valoarea autoturismului.  

Într-un stat de drept, întinderea şi intensitatea represiunii trebuie să rămână în limitele de demnitate, în primul rând, prin 
raportare la importanţa valorilor sociale lezate pentru cei care înfrâng pentru prima oară legea, urmând să crească progresiv 
pentru cei care comit mai multe fapte sau repetă săvârșirea acestora.  

De aceea limitele de pedeapsă contravenţională dar şi penală prevăzute în Codul rutier, în opinia mea, nu trebuie 
exagerate. Astfel, se ajunge în situaţia în care pentru unele contravenții mai puțin grave amenda şi măsura complementară a 
suspendării permisului de conducere (patru sau mai multe luni), să fie mai aspre decât în cazul unor infracţiuni.   

O asemenea pedeapsă, exagerată atât în ce priveşte sancţiunea principală a amenzii, dar şi în ce priveşte sancţiunea 
complementară, ar putea duce şi la alte consecinţe deosebit de grave pentru autorul contravenţiei, pentru familia acestuia şi 
implicit pentru statul român.   

Astfel, o sancţiune de trei mii de lei sau mai mult, aplicată cetăţenilor români, care în proporţie de circa 2/3 realizează 
venitul minim pe economie, este evident că nu va putea fi achitată niciodată, contravenientul neavând la îndemână nicio 
posibilitate de achitare, dat fiind veniturile mici realizate.   

 O altă problemă socială gravă la care s-ar putea ajunge prin aplicarea sancţiunilor complementare prin modificările 
aduse, este aceea că sancţiunile de suspendare a permisului de conducere pentru perioade de timp mult exagerate (4  luni sau 
mai mult) ar conduce, implicit şi inevitabil, la pierderea locului de munca a multor angajaţi ce depind de permisul de 
conducere, dar şi la „condamnarea” practic a familiilor ce depind de acel loc de muncă, cunoscut fiind faptul că măsura 
complementară a suspendării se dispune pentru toate categoriile de autovehicule indiferent de fapta săvârșită. Această situaţie 
conduce la costuri deosebite şi pentru statul român, respectiv neîncasarea unor impozite pe venitul realizat de persoanele ce 
anterior aplicării sancţiunii aveau un loc de muncă, plata unor sume necesare ajutorului de şomaj sau ajutorului social pentru 
conducatorul auto ramas fără permis şi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea sa.  

O consecinţă deosebită ar putea să rezulte şi în ceea ce priveşte creşterea criminalităţii, (fiind dovedit că în condiţiile 
creşterii şomajului creşte criminalitatea).   

Alte modificări, cel puțin excesive, sunt cele prin care s-a stabilit că în cazul unor contravenții se instituie obligativitatea 
ca dovada înlocuitoare a permisului de conducere să se elibereze fără drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile (art. 102 
ali. (4), lit.a,b,c). În opinia legiuitorului, dacă conducătorul unui autoturism, în care se află împreună cu familia, a săvârșit 
acele categorii de contravenții trebuie să lase autoturismul pe loc, indiferent unde a fost sancționat și să continuie deplasarea pe 
jos, indiferent că până la prima localitate pot fi zeci de kilometri, că este zi sau noapte sau vreme nefavorabilă.  

Prin aplicarea unor pedepse exagerate, fără a interveni asupra legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor, se va 
ajunge la aceeaşi situaţie ca şi în prezent, când sancţiunile contravenţionale nu pot fi încasate.  

2. Corelarea proiectului de act normativ cu politicile naţionale în ce priveşte sistemul sancţionator.  
Răspunzând cerinţelor procesului de monitorizare al Comisiei Europene, noul Cod penal a preluat elementele ce pot fi 

susţinute din vechiul cod şi le-a integrat pe baza unei concepţii unitare alături de elementele preluate din alte sisteme de 
referinţă.  

Astfel, una dintre modificările importante ce au fost aduse Codului penal este aceea că regimul sancţiunilor a fost supus 
unor modificări în ce priveşte reaşezarea în limite normale a tratamentului sancţionator, practica demonstrând că nu mărimea 
exagerată a limitelor de pedeapsă este soluţia eficientă pentru combaterea criminalităţii. Codul penal a procedat la 
depresurizarea pedepselor, sistemul sancţionator fiind reaşezat în jos punandu-se accent pe aplicarea unor măsuri de reeducare 
a persoanelor ce au săvârşit fapte penale. Acest procedeu este de dorit a fi urmat şi în ce privește eventualele modificări aduse 
la OUG privind circulaţia pe drumurile publice.  
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În legislaţia penală, aşa cum rezultă din Codul penal, pedepsele au scăzut. Este necesar a exista o proporționalitate şi în 
legislaţia contravenţională. Condiţiile de aplicare a principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, prevazute de articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie respectate şi în cazul modificărilor la legislaţia privind circulaţia pe drumurile 
publice.  

Văzând cele arătate mai sus, consider că este obligatorie realizarea şi menţinerea unei consecvenţe în ce priveşte 
legislaţia statului, evitându-se promovarea unor măsuri sancţionatorii extreme. El trebuie să urmărească aplicarea unitară şi cu 
celeritate a sancțiunilor ţinând seama de realităţile sociale şi de legislația privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la 
care România este parte.   

Este cunoscut că tot ce este exagerat atrage probleme mai mari. De aceea, în opinia mea, sistemul sancţionator al OUG 
nr. 195/2002 era unul îndestulător şi dinamic atâta timp cât sancţiunile pot creşte constant, datorită prevederii care statuează că 
punctul amendă este 10 % din salariul minim pe economie.   

3. Elaborarea unei strategii în domeniu, care să puna în prim plan activitatea de educare şi prevenire a riscului rutier.  
Activitatea de elaborare a normelor juridice nu trebuie să fie un scop în sine, nefiind suficientă pentru instituirea ordinii 

juridice şi creşterea gradului de siguranţă. Intervenţia organelor abilitate ale statului presupune o serie de activităţi de educare 
și prevenție și doar apoi, dacă acestea nu dau rezultate, se trece progresiv, la aplicarea unui regim sancţionar. Toate aceste 
activităţi implică o latură teoretică, educativă, tehnică şi abia apoi una sancţionatorie. Numai prin îmbinarea acestor măsuri, 
prin adoptarea unor reglementări echilibrate vor fi satisfacute cerinţele vieţii sociale.  

Nu trebuie să absolutizăm, să acţionăm ca şi cum unica măsură de reducere a riscului rutier este aplicarea unor pedepse 
exorbitante. Dimpotrivă, pentru reducerea riscului rutier, ar trebui să se realizeze unitatea acţiunii ştiinţifice şi a celei tehnice, 
unitate în care aprecierile ştiinţifice asigură cadrul necesar de raţionalitate ce previne şi reduce riscul, eliminând sau reducând 
totodată intervenţia subiectivă a legiutorului. Doar împreună, acţiunea ştiinţifică, tehnică și legislativă pot duce la rezultate 
pozitive.   

În concluzie, reducerea accidentelor rutiere poate fi realizată doar printr-un ansamblu de mijloace, procedee şi 
operaţiuni tehnice, preventive şi juridice, componente ce realizează un ansamblu de acţiune.  

Înăsprirea pedepselor este necesară doar atunci când măsurile tehnice şi preventive nu au dat rezultate, dar şi atunci se 
ţine seama de politicile legislative ale statului, fiind cunoscut că legislaţia unui stat reprezintă un sistem în cadrul căruia fiecare 
act normativ nu coexistă pur şi simplu, ci se corelează cu celelalte. De aceea, înainte de modificarea acestui act normativ, 
iniţiatorul trebuia să ţină seama de existenţa acestor corelaţii, să ia în considerare toate implicaţiile unor asemenea modificări şi 
de eventualele conflicte ce ar putea fi create.   

Normele funcţionale ale sistemului legislativ, depind de corelarea şi armonia părţilor sale componnete, a noilor 
reglementări cu cele existente şi cu politicile legislative ale statului. Este necesar a se verifica dacă modificările făcute sunt 
conforme cu cerinţele sociale precum şi eficienţa unor asemenea modificări.      Aceste modificări nu fac decât să crească 
regimul sancţionator, Codul rutier neputând să se substituie Ordonanţei Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, în baza căreia nu se reuşeşte, decât în mici procente, colectarea sumelor rezultate din sancţiunile 
contravenţionale aplicate.    

 Soluţiile de adaptare a reglementărilor juridice la nevoile sociale, în vederea satisfacerii mai depline a intereselor 
privind colectarea acestor sume, ar trebui căutate în altă parte, respectiv în modificarea legislaţiei în domeniul colectării 
sumelor rezultate în urma aplicarii sancţiunilor (în acest sens pe fluxul parlamentar se află o inițiativă legislativă ce poate 
corecta problema). Aceasta ar fi o justă măsură necesară ce, cu siguranţă, alături de o activitate intensă pentru luarea unor 
măsuri tehnice şi preventive moderne, ar însemna o corectă şi echitabilă acţiune şi ar produce efecte pozitive în ce priveşte 
reducerea riscului rutier.  

4. Corectarea modului de realizare a activităţii de prevenire.  
Pentru reducerea riscului rutier consider necesar ca, în primul rând, organele cu responsabilități în domeniu să privească 

în propria „grădină”. Să observe că se elaborează programe şi se propun măsuri greşite, se formulează explicaţii simpliste, 
risipindu-se fără rost puținele resurse aflate la dispoziţie. Deseori, se încearcă depozitarea problematicii legate de siguranţa 
rutieră, în sarcina altora, canalizându-se atenţia spre responsabilitatea individuală ori spre lipsa de cooperare a cetaţenilor, 
stabilind vinovăţii doar în sarcina acestora. La acestea, se adaugă mobilizările temporare de forţe în „zonele sensibile”, doar în 
scopul crearii unei imagini de suprafaţă privind preocuparea pentru siguranţa rutieră. Sunt ocolite sistematic soluţiile pe termen 
lung:   

- îmbunătăţirea infrastructurii;   
- folosirea resurselor în functie de acest imperativ: prevenirea riscului rutier;  
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- promovarea unor tehnologii moderne pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere;  
- îmbunătăţirea serviciilor de intervenţie şi recuperare a victimelor;  
- protejarea participanţilor vulnerabili la trafic;  
- reanalizarea oportunităţii menţinerii unor limitări de viteză care nu fac decât să ştranguleze şi să împiedice fluenţa 

traficului rutier;  
- cooptarea specialiştilor şi a instituţiilor depozitare de inteligenţă în domeniu pentru identificarea şi punerea în practică 

a celor mai bune soluţii etc.  
Statele europene, cu mulţi ani în urmă, au trecut la strategii de prevenire a criminalităţii, elaborând programe temeinic 

fundamentate. Totodată, au înfiinţat structuri organizaţionale menite să asigure o prevenire eficientă. Și România recunoaște 
prevenirea ca pe o activitate însemnată, dar din păcate, acestei activităţi nu i se acordă atenţia cuvenită şi în practică. Strategia 
naţională este axată pe măsuri reactive, prevenirea fiind o prioritate doar la modul declarativ. Lipsa unei strategii axate pe 
prevenire, cu obiective, acţiuni şi evaluări ce iau în calcul aspectul preventiv, precum şi lipsa resurselor, fac ca la nivel 
naţional, prevenţia să fie aproape inexistentă.  

Cele arătate mai sus, creionează o imagine de ansamblu asupra problematicii din acest sector și indică unele linii de 
acţiune ce pot fi urmate pentru prevenirea şi reducerea riscului rutier.   

Vă rugăm să ne comunicați care a fost raționamentul modificărilor și completărilor aduse OUG 195/2002 cunoscând 
faptul că de-a lungul timpului statisticile ne-au arătat că înăsprirea sistemului sancționator nu a condus la scădere riscului 
rutier, și respectiv la reducerea numărului de accidente rutiere.  

Totodată, vă solicităm să ne comunicați, ce alte categorii de soluții ați întreprins pentru scăderea riscului rutier?  
Solicităm de asemenea, să ne comunicați, care sunt rezultatele așteptate de dumneavoastră, ca urmare a modificărilor 

aduse legislației rutiere și în sarcina cui va reveni răspunderea în eventualitatea unui eșec în ce privește rezultatul scontat?  
 

Deputați 
Eugen Neață, Adrian Solomon, Eduard-Andrei Popică, Nicu Niță 

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

Pregătirea României în cazul unui conflict militar în Ucraina 
Domnule ministru, 
Tensiunea crescută de la granița de est a României, ne-a pus într-o situație dificilă încă de la începutul acestui an. 

Comasarea a tot mai multe trupe rusești la granițele Ucrainei, ne-a facut pe noi, dar și pe celelalte țări membre NATO, să 
înțelegem faptul că: este necesar să avem un dialog diplomatic extins cu Federația Rusă, astfel încât să putem menține pacea în 
Europa de Est.   

Însă, problema cea mai mare a țării noastre, în cazul unui conflict militar, se datorează unui număr mare de refugiați, de 
origine română, care ar putea să vină din regiunea Cernăuți. În această zona este concentrată cea mai mare minoritate de 
români de pe teritoriul Ucrainei, iar mulți dintre aceștia vor prefera să traverseze prin punctul de graniță Siret, județul Suceava, 
pentru a ajunge în România.   

În aceste condiții, trebuie să ne pregătim, ca să putem oferi românilor proveniți din Ucraina, dar și ucrainienilor: o masă 
caldă și un loc de cazare, până la momentul în care situația militară din țara vecină se va stabiliza. De asemenea, este vital să 
avem pregătit un pachet de măsuri economice prin intermediul cărora vom încerca să-i integrăm pe aceștia, oferindu-le: o casă, 
un venit garantat până la găsirea primului loc de muncă, dar și oportunități de angajare pe piața muncii de la noi. Nu putem 
rămâne nepăsători la dramele acestor familii și să ne prefacem că ne pasă de ei, dar în realitate să nu facem nimic. Este 
important să ne pregătim din timp, pentru un eventual conflict militar la granițele României și să nu uităm de românii din 
Ucraina, care din cauza unor decizii politice nu au reușit să mai facă parte din România.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați stadiul în care se află centrele de primire refugiați din 
județul Suceava? Și în același context, vă rog să-mi precizați care sunt măsurile economice și sociale, pe care le aveți în 
vedere, pentru refugiații care vor veni din Ucraina?  

Solicit răspuns scris.   
Vă mulţumesc!        Deputat 
Cu deosebită consideraţie,      Vlad Popescu-Piedone 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Situația marcajelor rutiere de pe drumurile ce țin de competența Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
 

Stimate domnule ministru, 
Statisticile oficiale ale Poliției Române arată că în primele șapte luni ale anului 2021 au avut loc 2.586 de accidente, 

soldate, din nefericire, cu decesul a 932 de persoane şi rănirea gravă a altor 2.004. 
Domnule ministru, mă prevalez de această oportunitate pentru a vă supune atenției, dincolo de viteza neadaptată la 

condițiile de drum, traversarea neregulamentară a pietonilor și prezența pietonilor pe partea carosabilă, o altă cauză care pune 
în pericol viața a mii de șoferi atunci când conduc pe drumurile României, respectiv lipsa marcajelor rutiere. 

Potrivit art. 75. alin. (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 (regulamentul Codului Rutier), „Marcajele 
servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea participanților la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau 
împreuna cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completeaza sau le precizează semnificația.” 

Din păcate, lipsa marcajelor drumurilor devine o reală problemă, cu precădere pe drumurile unde au avut loc lucrări de 
asfaltare și nu există linii de marcaj refăcute care să ghideze conducătorii auto, situație ce poate crea accidente sau ieșirea de pe 
carosabil, în condiții de ploaie sau ceață. 

Domnule ministru, vă rog să îmi prezentați punctul de vedere al Ministerului pe care îl coordonați cu privire la situația 
prezentă și planul de măsuri privind marcajele drumurilor care intră în administrarea instituției pe care o conduceți, 
exprimându-mi pe această cale convingerea că în mandatul dumneavoastră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va 
contribui prin aceste măsuri la salvarea multor vieți și la diminuarea riscului producerii accidentelor rutiere. 

Mult succes în activitatea dumneavoastră! 
Vă mulțumesc anticipat și vă rog să prezentați răspunsul în scris. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
 

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

Referitor la blocarea finanţării prin Submăsura 15.1 “Plăţi pentru angajamente de silvomediu”  
pentru oraşul Geoagiu, judeţul Hunedoara 

Stimate domnule ministru,  
În ultimele săptămâni am purtat o serie de discuţii cu autorităţile locale ale oraşului Geoagiu. Ca urmare a acestor 

discuţii purtate mi-a fost prezentată existenţa unui blocaj apărut ca umare a accesării Submăsurii 15.1 “Plăţi pentru 
angajamente de silvomediu”.  

Reprezentanţii Primăriei Geoagiu mi-au relatat că, în anul 2019, au facut demersul necesar pentru Submăsura 15.1 “Plăţi 
pentru angajamente de silvomediu” la suprafaţa de 386,78 hectare de pădure proprietate publică a oraşului Geoagiu.  

La data solicitării sprijinului, Amenajamentul Silvic era în vigoare, încheindu-şi valabilitatea în decembrie 2019.  
Conform legislaţiei în vigoare, Primăria Geoagiu a întocmit un nou amenajament silvic, care a parcurs toate etapele 

necesare fiind aprobat şi devenind operaţional începând cu anul 2020.  
La solicitarea sprijinului pentru anul 2021, Primăria Geoagiu a transmis ca documentaţie anexată noul amenajament 

silvic, atât ITRSV cât şi APIA confirmând că totul este în regulă.  
Cu toate acestea, Primăria Geoagiu nu a primit nici până în prezent sprijinul financiar pentru anul 2021,  iar la 

întrebările adresate către APIA, de fiecare dată s-a răspuns că totul este în regulă doar ca aplicaţia informatică nu a permis 
încărcarea noului amenajament silvic, fiind vorba despre o problemă tehnică, ce va fi rezolvată în cel mai scurt timp.  

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, aş dori să îmi comunicaţi care sunt cauzele pentru care încă există acest blocaj 
financiar, dacă mai sunt şi alte unităţi administrative teritoriale în aceeaşi situaţie şi când va fi soluţionată situaţia?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Viorel Salan 
*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Referitor la proiectul “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale  
în comunele Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Băiţa, judeţul Hunedoara” 

Stimate domnule ministru,  
Primarii a trei comune hunedorene Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Băiţa de pe traseul noii magistrale de gaze naturale 

Mintia - Brad au decis să îşi unească eforturile într-un parteneriat şi să realizeze împreună un proiect comun de dezvoltare a 
reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru cetăţenii lor.    

A contribuit decisv la demararea acestei iniţiative şi obligativitatea de a reduce tăierile din material lemnos şi înlocuirea 
lui cu alte tipuri de combustibil sau utilizarea de energii neconvenţionale.   

Obiectivul principal în raport cu oamenii care ar fi trebuit să beneficieze de pe urma realizării acestui proiect este 
racordarea a peste 3.400 de gospodării şi a clădirilor administrative la magistrala de gaz metan nou construită.     

Foarte succint drumul birocratic a debutat în 31 decembrie 2020, cu depunerea cererii de finanţare. Numele proiectului 
“Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Băiţa, judeţul 
Hunedoara”.   

Valoarea estimată a lucrărilor a fost de circa 15 milioane de euro.   
Dar visul cetăţenilor celor trei comune hunedorene de a avea o viaţă mai bună sa frânt repede. În 15 octombrie 2021, 

prin grila de verificare administrativă şi de eligibilitate, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Infrastructură Mare din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene decide respingerea proiectului. Contestaţia depusă de 
cei trei primari în data de 12 noiembrie pentru ca procesul de evaluare a proiectului să continue a primit de asemenea o decizie 
negativă în 17 decembrie 2021.   

Dar în textul deciziei finale stă scris negru pe alb că: “Oraşul Uricani (lider) în parteneriat cu oraşul Aninoasa 
(membru)” care ar fi depus proiectul “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Vălişoara, 
Luncoiu de Jos şi Băiţa, judeţul Hunedoara”.     

Însă oraşul Uricani şi oraşul Aninoasa sunt în Valea Jiului şi nu au nicio legătură cu parteneriatul celor trei comune de 
pe malul opus al Mureşului şi nici cu acest proiect.   

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, aş dori să îmi comunicaţi:   
Cum a fost posibil ca o astfel de eroare să treacă neobservată de o întreagă comisie adunată tocmai ca să soluţioneze 

contestaţia? Cum a fost posibil ca o astfel de eroare să fie girată şi prin semnătura unui director general din minister? În ce 
măsură ne mai putem baza pe restul observaţiilor că sunt făcute cu rigoare şi competenţă, când de fapt întregul proces de 
evaluare este pus astfel sub semnul întrebării? Cum poate ministerul de resort să remedieze situaţia?   

Vă mulţumesc.   
Solicit răspuns în scris.          Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 

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

Referitor la clarificarea situaţiei proprietăţii pentru unele terenuri aparţinând domeniului public  
şi privat al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

Stimate domnule ministru, 
În ultimele săptămâni am purtat o serie de discuţii cu autorităţile locale ale oraşului Geoagiu. Ca urmare a acestor 

discuţii purtate mi-au fost prezentate mai multe probleme legate de aplicarea Legii fondului funciar.   
Principala dificultate cu care se confruntă Primăria Geoagiu este imposibilitatea de a fi emise acte de proprietate de 

către comisia judeţeană de fond funciar pentru terenuri aparţinând domeniului public şi privat al oraşului, ca urmare a depăşirii 
suprafeţei validate.  

Conform legilor fondului funciar, în perioada anilor 1991 şi 2000, comisia locală a solicitat, iar comisia judeţeană de 
fond funciar a validat, suprafeţe de terenuri care în fapt au aparţinut şi aparţin domeniului public sau privat al oraşului.  

Ulterior, pe suprafeţele validate s-au emis acte de proprietate.  
Există terenuri care aparţin în fapt domeniului public sau privat al oraşului, însă aceste suprafeţe nu au fost validate, pe 

motiv că nu sunt justificate cu acte doveditoare ale proprietăţii.  
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Aceste terenuri care nu pot fi justificate cu acte doveditoare ale proprietăţii au devenit de domeniu public sau privat, 
urmare a necesităţii acestui fapt, fiind ocupate cu drumuri, parcuri, zone verzi, trotuare, parcări, diverse utilităţi. Terenurile au 
fost preluate în perioada comunistă, iar foştii proprietari au fost compensaţi în vreun fel, inclusiv după Revoluţia din 
decembrie 1989, sau nu au solicitat acest lucru.  

În unele cazuri aceste terenuri publice nu sunt cuprinse în inventarul domeniului public sau privat şi nici nu pot fi 
introduse tot datorită lipsei actelor de proprietate, caz în care pe aceste terenuri nu pot fi efectuate nici investiţii, nici iniţiate 
alte proiecte.  

Faţă de cele prezentate mai sus, aş dori să îmi comunicaţi ce soluţie legislativă există pentru ca unităţile administrative 
teritoriale să îşi poată clarifica situaţia proprietăţii în astfel de cazuri, în condiţiile în care terenul este, în fapt, domeniu public 
sau privat, iar pentru suprafaţa respectivă nu sunt solicitări nesoluţionate conform legilor fondului funciar şi nici litigii, iar 
vecinii terenului semnează procesul-verbal de vecinătate, recunoscând astfel limitele terenului.  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 
Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 
Care sunt motivele pentru care doriți să anulați actul normativ prin care cele opt Agenții  

de Dezvoltare Regională primesc atribuții și rol de Autorități de Management? 
 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere declarațiile dumneavoastră din ultimele zile privind intenția de a plasa cele opt ADR-uri sub o 

Autoritate de Management aflată în subordonarea Ministerului Dezvoltării sau Ministerului Investițiilor, consider că este 
nevoie de o consultare și dezbatere publică amplă la care să invitați Consiliul de Dezvoltare Regională, din care fac parte 
președinți de Consilii Județene și primari, întrucât aceștia sunt principalii beneficiari ai fondurilor europene pe care le folosesc 
pentru investiții în comunitățile locale.  

Am constatat că primarii și președinții de Consilii Județene știu cel mai bine ce probleme au de rezolvat în fiecare 
unitate administrativ locală și au demonstrat că pot aduce finanțări și face investiții mult mai eficient și mai rapid, cu mai 
puțină birocrație și dependență de avize și ordine de ministru, decât dacă ar fi sub o singură autoritate a unui minister. Altfel, 
ADR-urile își vor pierde din autonomie și în loc să avem programe de investiții locale decise de fiecare autoritate locală, vom 
avea un colos, care decide de la București ce se face și ce nu se face în fiecare județ și în fiecare localitate.   

Mai mult decât atât, vă aduc aminte că Guvernul Orban a adoptat în 2020 un proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care 
cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională din regiunile de dezvoltare ale României primesc atribuţii şi rol de Autorităţi de 
Management. Atunci, această măsură a fost prezentată inclusiv de PNL drept „o reformă profundă a sistemelor de gestionare a 
fondurilor europene, care permite descentralizarea modului de gestionare a programelor operaţionale, facilitarea accesului” la 
nivelul Agenţiilor de Dezvoltare Regională.  

În același timp, atât eu, cât și colegii mei din teritoriu au constat că, de exemplu, înlocuirea fostei Măsuri 3 - granturi de 
investiții pentru IMM-uri, anulată de guvern, cu Acțiunea 4.1.1 - investiții în activități productive, prin care 
microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii românești vor putea obține fonduri nerambursabile de maximum 1 milion euro 
pe proiect, a fost amânată de Ministerul Investițiilor și proiectelor europene. Am înțeles că s-a întârziat pentru că s-a trimis 
schema de ajutor de stat la Comisia Europeană, fără o consultare prealabilă a patronatelor IMM-urilor, pentru ca în final să se 
organizeze o dezbatere și să se retrimită documentul la forurile europene.   

Așadar, este clar că decizia trebuie să rămână descentralizată și fiecare ADR, respectiv fiecare consiliu județean și 
primărie să-și stabilească prioritățile pentru dezvoltarea propriilor comunități locale.  

Solicit răspuns în scris.  
Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 
*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Măsuri de asigurare a capacității de absorbție a fondurilor europene  
nerambursabile destinate României 

Stimate domnule ministru, 
Așa cum probabil știți foarte bine, din momentul în care țara noastră a devenit membru cu drepturi depline a Uniunii 

Europene și până în prezent, unul dintre cele mai importante aspecte a vizat capacitatea României de a absorbi fondurile 
nerambursabile puse la dispoziție. Capacitate care înseamnă implicit capacitatea și posibilitatea țării noastre de a beneficia de 
oportunități uriașe de dezvoltare în toate domeniile sale.  

În prezent, ne aflăm într-o situație unică. Aceea a unui buget fără precedent pus la dispoziție prin exercițiul financiar 
multianual european 2021-2027, precum și prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. O ocazie unică așa cum spuneam 
pentru toată România nu doar de a recupera pierderile produse de pandemie, ci și de a-și continua dezvoltarea.  

Sunt sigur că, în calitatea pe care o dețineți, nu doar că împărtășiți precuparea noastră a tuturor în ceea ce privește 
capacitatea României de a absorbi fondurile puse la dispoziție, ci și că vă ocupați în mod activ de această chestiune, motiv 
pentru care, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați setul de măsuri și acțiuni pe care le aveți în vedere pentru a 
vă asigura de monitorizarea și creșterea capacității României de a absorbi fondurile europene nerambursabile.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!          Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
      domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Digitalul și digitalizarea, ca potențial și oportunitate atât pentru economia  
clasică, cât și pentru economia 4.0 ale României 

 
Stimați domni miniștri,  
Așa cum bine știți și dumneavoastră, ne aflăm în plină Revoluție tehnologică care aduce cu sine nu doar schimbări și 

procovări uriașe, ci și oportunități pe măsură.   
În plus, mai vorbim de faptul că, alături de mediu, digitalizarea constituie unul dintre obiectivele fundamentale ale 

Uniunii Europene, România putând beneficia în acest sens de finanțări fără precedent care să sprijine adoptarea și 
implementarea tuturor soluțiilor digitale care să ne ajute nu doar să ne adaptăm acestei epoci, cât și să ne dezvoltăm.   

În acest context, vorbim atât de ocaziile create pentru susținerea economiei clasice, cât și pentru dezvoltarea economiei 
4.0 sau cea digitală care poate constitui în acest sens un factor uriaș de suport în dezvoltarea țării.  

De asemenea, studiile în domeniu arată că, în România, există un potențial extrem de mare în ceea ce privește 
posibilități majore de dezvoltare în acest sens.  

În acest context, fiind sigur de preocuparea pe care o aveți în privința acestui subiect căruia îi acordați importanța 
cuvenită și valorizând colaborarea interinstituțională dintre ministerele pe care le reprezentați, ca factori cheie pentru aspectul 
adus în discuție, vă rog, stimați domni Miniștri, să îmi comunicați următoarele:  

1. Care sunt măsurile, precum și calendarul lor de implementare pe care la nivelul Ministerelor pe care le conduceți, cât 
și împreună, le aveți în vedere pentru susținerea și dezvoltarea economiei clasice a României prin posibilitățile aduse de 
digitalizare, precum și pentru dezvoltarea economiei 4.0?  

2. Care sunt măsurile de sprijin pe care le acordați antreprenorilor și angajaților lor în vederea accesului la oportunitățile 
oferite de digitalizare, aatât din perspectivă economică, cât și a formării și perfecționării abilităților și instrumentelor necesare?   

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Facturile distribuitorilor de electricitate ajung la gunoi 
Domnule ministru,  
Liberalizarea sălbatică a energiei electrice a aruncat țara într-o criză fără precendent. Soluțiile de rezolvare a problemei 

cu care se confruntă milioane de români sunt la Ministerul Energiei și dumneavoastră, domnule ministru, sunteți cel care 
trebuie să urgentați rezolvarea acestei situații care distruge economia și efectiv îngroapă oamenii sub povara facturilor uriașe.   

Cunoașteți propunerile pe care PSD vi le-a transmis, trebuie doar aplicate de către ministerul pe care îl conduceți. 
Interpelarea de față, însă, prezintă o problemă la fel de gravă ca și creșterea aberantă a tarifelor. Zilele trecute, în Baia Mare, 
lângă un container aflat pe strada Vasile Alecsandri din municipiu s-au găsit sute de facturi de gaz, curent și înștiințări bancare 
aruncate la gunoi, facturi și informări care ar fi trebuit să ajungă în cutiile poștale ale cetățenilor care locuiesc pe mai multe 
străzi din acea zonă, dar și în alte părți ale orașului Baia Mare.   

Potrivit site-ului online Emaramureș, facturile au fost găsite de băimăreanca Monica Pop care locuiește în cartierul 
Vasile Alecsandri, zona în care a găsit facturile aruncate la gunoi. Băimăreanca a și realizat o postare pe Facebook, în speranța 
că cei care își văd numele pe plicurile aruncate vor merge să le ridice, iar video-ul s-a viralizat extrem de repede pe site-urile 
de socializare și în presa locală. Detalii și imagini găsiți la link-ul: https://www.emaramures.ro/sute-deplicuri-cu-facturi-
instiintari-de-la-banci-scrisori-aruncate-la-gunoi-in-cartierul-vasile-alecsandrivideo/. 

Domnule ministru, știu că nu este în apanajul Ministerului Energiei să transmită facturi, dar stă în puterea 
dumneavoastră să cereți furnizorilor să urmească traseul facturilor pe care le emit spre cetățeni. Nu este suficient că prețurile 
sunt de trei, patru sau chiar cinci ori mai mari decât iarna trecută? Că oamenii așteaptă cu inima grea să vadă cât li se va 
factura pentru consumul de energie electrică și gaze naturale? Acum îi supunem și umilinței de a-și căuta facturile la gunoi?  

Facturile care nu ajung la oameni nu pot fi plătite. Dacă nu sunt plătite, furnizorul adaugă penalități de întârziere și 
poate trece la măsura debranșării de la energie electrică și gaze naturale. Cei care suferă sunt tot consumatorii, pentru că 
aceștia nu pot dovedi că facturile nu ajung în cutiile lor poștale. În acest sens vă cer, domnule ministru, să transmiteți o adresă 
către toți furnizorii de energie să urmească parcursul facturilor pe care le emit, pentru a nu umili și mai mult românii.   

Prin urmare, domnule ministru, am rugămintea să îmi răspundeți următoarelor întrebări:   
1. Ce sancțiuni veți aplica furnizorilor care nu se asigură că facturile emise au ajuns la consumatorul final?  
2. Ce măsuri veți lua față de cetățenii care nu ajung în posesia facturilor din cauza proastei livrări, însă sunt nevoiți să 

plătească penalități de întârziere sau chiar taxe de debranșare și rebranșare?  
3. Ce mesaj aveți pentru românii care așteaptă cu nerăbdare soluții clare privind scăderea semnificativă a prețului la 

facturile care le vor fi emise după 31 martie?    
În speranța că veți trata interpelarea mea cu maximă seriozitate, aștept să îmi comunicați, în termenul cel mai scurt, 

măsurile pe care le veți lua pentru ca românii să beneficieze de un trai decent.  
Solicit răspuns scris și oral.   
Cu respect,         Deputat 

Gabriel-Valer Zetea 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Urgentarea procedurilor de emitere a permisului de exploatare al ANMR 
Domnule ministru,  
Mă adresez dumneavoastră în speranța că veți interveni promt și rapid în rezolvarea situației pe care v-o semnalez și 

care este una vitală și urgentă pentru comuna Repedea din județul Maramureș, dar probabil și pentru alte unități administrativ-
teritoriale.   

Potrivit primarului din Repedea, județul Maramureș, în urma rapoartelor întocmite de către Comitetul Local pentru 
Situații de Urgență și în care sunt consemnate pagubele produse în urma unor fenomene meteorologice, Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență Maramureș a delegat, prin ordin al prefectului județului Maramureș, o comisie alcătuită din 
reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Maramureș, 
Inspectoratului Județean pentru Construcții, Sistemului de Gospodărire al Apelor, Direcției Județene pentru Agricultură și 
Agenției pentru Protecția Mediului, care au constatat și consemnat într-un proces verbal toate pagubele produse.   
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Vă informez, domnule ministru, că în urma cererii depuse de UAT comuna Recea către Agenția Națională Apele 
Române, în baza Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, aceasta a emis un Aviz de Gospodărire a 
Apelor care a stabilit un perimetru de decolmatare de unde se pot extrage maxim 2.000 mc agregate minerale, în vederea 
reabilitării în general a acceselor calamitate la viituri.   

În conformitate cu prevederile L. 85/2003 art. 5 alin. 2, Agenția Națională pentru resurse minerale a catalogat această 
activitate de extragere a agregatelor minerale ca fiind infracțiune, datorită lipsei permisului sau licenței de exploatare emise de 
către ANMR. Așa cum aveți știință, domnule ministru, obținerea unui permis ANMR se realizează într-un timp foarte 
îndelungat, în primul rând datorită procedurilor, iar în cazul UAT-urilor situate în perimetrul Parcurilor Naturale sau 
Naționale, obținerea avizului pentru astfel de lucrări este aproape imposibilă.   

Este imperios necesar ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să dispună o corelare între Legea Apelor nr. 107/1996 
și prevederile Legii 85/2003 art. 5 alin. 2 în vederea urgentării procedurilor de emitere a permisului de exploatare emis de către 
ANMR.   

Vă informez, domnule ministru, că în prezent UAT Repedea este parte într-un proces penal privind exploatarea de 
agregate minerale datorită lipsei permisului ANMR, iar în această situație sunt, cu siguranță, și alte UAT-uri la nivel național. 
Am speranța că veți verifica această situație și veți dispune măsuri urgente fapt pentru care vă întreb:   

1. Veți aplica corelarea necesară între Legea Apelor nr. 107/1996 și prevederile Legii 85/2003 art. 5 alin 2, în vederea 
urgentării emiterii permiselor de exploatare de către ANMR?  

2. Cum veniți în sprijinul UAT-urilor care sunt parte în dosare penale tocmai din lipsa acestui permis pe care ANMR îl 
emite atât de greu?  

Solicit răspuns oral și scris.         Deputat 
Cu respect,         Gabriel-Valer Zetea 

*** 
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 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: doamna Mirela-Elena Adomnicăi, deputat  
Obiectul interpelării: Măsurile întreprinse de reprezentanții Ministerului Energiei din consiliile de administrație ale 
Hidroelectrica SA și Nuclearelectrica SA în vederea temperării creșterii prețurilor la energie electrică 

 
Stimate domnule ministru,  
Ministerul Energiei pe care îl conduceți este acționarul principal la companiile de stat producătoare de energie ieftină 

Hidroelectrica (80,05%) și Nuclearelectrica (82,49%). În momentul de față ambele companii sunt conduse în baza principiilor 
de guvernanță corporativă care stimulează echipa de management, prin bonusuri și alte beneficii, să maximizeze profiturile 
obținute de aceste două companii.  Pe de altă parte, este evident că cele două companii nu pot funcționa doar pe baza 
principiului maximizării profitului, întrucât ambele au o funcție importantă în plan social, economic și de siguranță națională.   

Cu toate acestea, cele două societăți de stat au vândut energia electrică la prețuri foarte mari, apropiate de cele care au ca 
sursă combustibilii fosili, ceea ce a condus la o creștere generală a prețurilor atât pentru populație, cât și pentru companiile din 
România. Efectele au un impact negativ foarte puternic asupra societății în ansamblul ei. Guvernul a fost nevoit să intervină cu 
măsuri temporare pentru a compensa creșterile halucinante ale prețurilor la energie pentru consumatorii casnici și pentru IMM-
uri. Inflația a intrat într-o spirală accelerată, având ca sursă principală exact creșterile de prețuri din sectorul energetic. 
Industriile energointensive se apropie cu pași repezi de faliment, ceea ce va produce efecte negative în lanț, precum creșterea 
șomajului, deficit de materii prime, prăbușire economică și, implicit, mai puține venituri la bugetul de stat. Este pusă în 
pericol, la propriu, securitatea națională și economică a României! Toate aceste lucruri se întâmplă în prezent și din cauza 
faptul că managementul celor două companii producătoare de energie electrică ieftină se comportă ca două companii private, 
fără nicio răspundere în plan social, economic sau al siguranței naționale.   

În aceste condiții, vă rog să precizați care au fost măsurile luate de reprezentanții Ministerului Energiei din consiliile de 
administrație ale Hidroelectrica SA și Nuclearelectrica SA, pentru a impune managementului să adopte o conduită 
responsabilă, cu o marjă de profit pozitivă, dar semnificativ mai mică, astfel încât să se evite dezechilibrele sociale și 
economice la care a asistăm în prezent. Subliniez faptul că, din perspectiva Curții de Conturi, plafonarea marjei de profit de 
către Consiliul de Administrație nu este considerată o practică neconformă, atâta timp cât această marjă este pozitivă.  

Solicit răspuns oral și în scris.  
Cu deosebită stimă,   

*** 
 
Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României  
De către: Oana-Gianina Bulai, deputat  
Obiectul interpelării: Situația PNRR pentru domeniul sănătății  

 
Stimate domnule prim-ministru,  
În spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora sudul și estul țării sunt vitregite în ceea ce privește 

investițiile în domeniul sanitar prevăzute în PNRR. Din câte rezultă din PNRR-ul pe sănătate, au fost selectate inițial 49 de 
spitale din țară, fără un criteriu clar.  

De aceea, domnule prim-ministru, aș dori să îmi transmiteți care sunt investițiile avute în vedere pentru județele din 
Moldova, în special din județul Neamț, în domeniul sănătății prin PNRR.   

În același timp, domnule prim-ministru, având în vedere informațiile prezentate de ministrul Alexadru Rafila, potrivit 
cărora niciunul dintre departamentele din Ministerul Sănătății nu a fost implicat în elaborarea PNRR pe sănătate, aș dori să îmi 
transmiteți cine a elaborat PNRR pe domeniul sănătății?  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!              *** 
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Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: domnul Radu-Mihai Cristescu, deputat 
Obiectul interpelării: România are nevoie de măsuri urgente pentru a reduce mortalitatea pe șosele 

 

Stimate domnule ministru,  
Vă adresez această interpelare pentru că ne aflăm într-o situație critică, o situație care persistă de ani de zile: suntem pe 

primul loc la numărul de decese în urma accidentelor rutiere. Conform datelor Eurostat, România înregistrează anual cea mai 
mare mortalitate, cu mult peste media Uniunii Europene. În ultimul deceniu, statistica deceselor a înregistrat o ușoară 
ameliorare, însă suntem departe de a vorbi despre România ca fiind o țară sigură din punctul de vedere al traficului rutier.  

Datele pe care le avem la dispoziție, la nivel european, evidențiază următoarele aspecte: „În 2019, aproximativ 22 800 
de persoane au murit în accidente rutiere în UE: 44,2 % dintre decese au fost șoferi de autoturisme sau pasageri; 20,2 % erau 
pietoni”. În plus, „România a înregistrat 96 de morți la un milion de locuitori în accidente rutiere, cel mai mare din UE.” Ca o 
comparație, media Uniunii Europene se situează la 51 de decese/milion de locuitori și, în afara Bulgariei, suntem la o distanță 
considerabilă față de toate celelalte țări la acest capitol.  

E rușinos că nu suntem în stare să ne protejăm cetățenii nici măcar la acest capitol. Da, s-au făcut progrese în ultimul 
deceniu, dar acest trend s-a înregistrat la nivelul întregului continent.  

Îmi este clar că e nevoie de soluții rapide și la fel de clar că nu s-au luat măsurile necesare până în prezent pentru a 
transforma drumurile din România în drumuri sigure.  

Ca să anticipez unul dintre răspunsuri, lipsa infrastructurii rutiere reprezintă una dintre principalele cauze pentru care am 
ajuns codașii Europei la capitolul siguranței rutiere, dar am convingerea că nu este unicul motiv.  

Analizând măsurile și declarațiile oficiale de până acum, am constatat că, măcar la nivel declarativ, există o preocupare 
față de acest subiect. Așadar, aș dori să vă adresez următoarele întrebări:  

1) Care este stadiul implementării „Planul de reducere cu 50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul 
Uniunii Europene 2020-2030” și care au fost măsurile concrete aplicate până în prezent?  

2) Vă solicit o statistică detaliată cu privire la numărul de decese rezultate din accidente rutiere pentru anii 2020 și 2021 
și cauzele aferente pentru fiecare: Alcool; Viteză excesivă; Depășire neregulamentară;  

Nerespectarea regulilor de circulație; Conducere fără permis; Substanțe interzise; Lipsa de experiență; Utilizarea 
telefonului mobil la volan și altele. Vă rog așadar să precizați numărul de morți pentru fiecare cauză și cât la sută reprezintă 
fiecare cauză din total.  

3) Care sunt principalele cauze identificate la nivelul ministerului pentru situația gravă privind mortalitatea pe șoselele 
din România?  

4) În ce măsură intervine Ministerul Afacerilor Interne pentru a preveni accidentele rutiere? Care sunt soluțiile aplicate 
în prezent?  

Vă mulțumesc!  
Solicit răspuns oral și scris.     *** 
 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat  
Obiectul interpelării: Modul sau stadiul de soluționare a unor sesizări penale sau disciplinare 

 
În baza Raportului de control nr. 4692/BT/06.05.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a înaintat Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o sesizare penală înregistrată la cabinetul dvs. sub nr. 4692/BT/03.06.2021, prin 
care ați solicitat cercetarea, sub aspectul săvârșirii unor posibile infracțiuni de neglijență în serviciu, fals intelectual, uz de fals 
și abuz în serviciu, principalilor reprezentanți ai Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea: inspectorul șef Gheorghe Poenaru, 
directorul Direcției de Implementare și Avizare, Eugen Simionescu, și juristul Constantin Bulacu. În esență, sesizarea în cauză 
este legată de neaplicarea unei hotărâri definitive și executorii, respectiv a Deciziei Curții de Apel Craiova nr. 231/31.01.2019, 
conform căreia Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Gorj a pierdut dreptul de a gestiona fondul 
cinegetic nr. 21 Dănești din județul Gorj, care trebuia predat în gestiune temporară către Direcția Silvică Gorj. S-a apreciat că 
sus numiții au favorizat astfel gestionarul AJVPS Gorj să gestioneze în mod ilegal fondul cinegetic nr. 21 Dănești, la un tarif 
minim de gestionare, fără să efectueze diligențele legale de predare în gestiune temporară către Direcția Silvică Gorj și de 
intrare în circuitul legal de atribuire prin licitație publică, prin care ar fi fost adjudecat la un tarif de gestionare mai mare.  
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Tot legat de neaplicarea hotărârii mai sus menționate, a Curții de Apel Craiova, în baza aceluiași raport de control, 
Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție a înaintat Comisiei de Disciplină din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor o sesizare, înregistrată sub nr. 4692/DCCIA/15.07.2021, prin care a fost solicitată cercetarea disciplinară a 
inspectorului șef al Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, Gheorghe Poenaru, pentru încălcarea mai multor atribuții legale 
conferite.  

 Pe de altă parte, Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție a înaintat Comisiei de Disciplină a Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor o sesizare, înregistrată sub nr. 4603/DCCIA/21.07.2021, prin care a fost solicitată cercetarea 
disciplinară a inspectorului șef al Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, Gheorghe Poenaru, și a directorului Direcției de 
Implementare și Avizare, Eugen Simionescu, pentru încălcarea mai multor prevederi legale constatate prin Raportul de control 
nr. 4603/BT/23.06.2021, care a avut ca obiect activitatea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea.  

 Referitor la cele expuse, vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați modul de soluționare a celor două sesizări 
disciplinare, de la înregistrarea cărora au trecut peste 7 luni, precum și modul sau stadiul de soluționare a sesizării penale 
formulate împotriva reprezentanților Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, inclusiv dacă aveți știință dacă a fost începută 
urmărirea penală in rem sau in personam împotriva acestora. Totodată, vă solicit sămi comunicați dacă reprezentanții Gărzii 
Forestiere Râmnicu Vâlcea au fost suspendați din funcție, având în vedere neregulile grave constatate, precum și că, potrivit 
surselor noastre, cel puțin domnul Eugen Simionescu ar avea calitatea de suspect într-un dosar al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Târgu Jiu, în care este cercetat pentru abuz în serviciu și purtare abuzivă.  

Solicit răspuns scris si oral.  
*** 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Situația școlilor din județul Botoșani privind aprobarea finanțării în cadrul Programului Național pentru 
Reducerea Abandonului Școlar 

 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că rata abandonului școlar a crescut în 2020 din cauza pandemiei și a imposibilității de a urma cursuri 

online, înregistrându-se 15,6% la nivel național, și 26% doar în mediul rural, vă rog să-mi comunicați termenul la care veți 
emite ordinul de ministru pentru primele 750 de școli din cele 3.235 de unități școlare eligibile identificate prin utilizarea 
Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație.  

De asemenea, vă rog să-mi transmiteți câte din cele 750 de școli din prima etapă a Programului Național pentru 
Reducerea Abandonului Școlar vor fi din județul Botoșani, având în vedere situația critică cu care se confruntă unitățile din 
mediul rural în privința lipsei echipamentelor IT, dar și nevoia cursurilor remediale?  

În prezent în județul Botoșani sunt 11 școli cu risc ridicat de abandon școlar, 50 cu risc mediu și 26 cu risc scăzut.  
Care este situația granturilor complementare pentru formarea celor 45.000 de angajați din învățământul preuniversitar 

care să participe la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, întrucât fără aportul acestor specialiști nu pot fi 
realizate niciun fel de activități pentru sprijinirea elevilor aflați în risc ridicat de abandon școlar. În acest moment câte cadre 
didactice se califică pentru a intra în acest program de identificare, monitorizare și pregătire a copiilor care au nevoie de 
cursuri remediale?  

În cadrul Jalonului 462, asumat prin Componenta 15 - Educație din PNRR, Reforma 3 - Reforma sistemului de 
învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, Investiția 4 - Sprijinirea unităților de 
învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, îmi puteți detalia care este componența procentuală a fiecărei activități din cele 
trei mari direcții asumate prin Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, în special pentru unitățile școlare 
din mediul rural, respectiv activități pedagogice și de sprijin; activități extra curriculare; achiziții de echipamente IT, software, 
precum și amenajări de spații pentru laboratoare și biblioteci.  

În condițiile în care România şi-a propus pentru anul 2020 atingerea unui prag maxim de 11,3% abandon școlar, prag ce 
nu a fost atins din cauza pandemiei, care a fost situația în 2021? Așa cum știți, România este, din această perspectivă, pe 
ultimele locuri din Europa. Pentru acest an, care este ținta pe care șio propune România pentru reducerea ratei abandonului 
școlar, având în vedere programele finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență? În acest context, îmi puteți 
spune dacă Ministerul Educației va avea capacitatea de a reduce și menține o rată foarte scăzută a abandonului școlar pe 
termen lung, adică după ce se finalizează programele și măsurile prevăzute în Programul Național de Redresare și Reziliență?  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
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Vă mulțumesc.  
Cu deosebită stimă,      *** 
 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: Motivele pentru care nu adoptați soluțiile PSD de reglementare și investiții în noi capacități de 
producție pentru a rezolva criza energiei pe termen mediu și lung 

 

Stimate domnule ministru,  
PSD a intrat la guvernare pentru a rezolva problemele grave ale populației și economiei, nu pentru dispute politice. PSD 

este și va rămâne parte a soluției și nu a problemei. Aceasta este abordarea politică profundă a PSD care, în mod evident, 
impune și o atitudine în consecință, de apărare și sprijinire a coaliției și guvernului din care PSD face parte. Cu toate acestea, 
nici eu și nici colegii mei nu înțelegem de ce nu acceptați și nu puneți în aplicare de îndată cumulul de soluții propus de mai 
multe săptămâni de PSD, care să readucă facturile de energie la un nivel suportabil, nu doar în prezent ci și în perspectiva 
iernii viitoare. Propunerile noastre, care au fost prezentate atât în spațiul public, cât și la nivelul Coaliției sunt: reglementarea și 
investiții în noi capacități de producție.  

Vă rog în numele botoșănenilor care m-au trimis în Parlament să-mi spuneți de ce amânați și vă eschivați de mai multe 
săptămâni de la luarea unei decizii concrete prin care să se oprească tăvălugul scumpirilor la energie, care afectează toți 
românii, indiferent că sunt tineri, pensionari, angajați, angajatori, că locuiesc la casă sau la bloc.  

Nici eu și nici colegii mei nu ne putem substitui ministrului Energiei, care prin fișa postului, este obligat să vină cu 
soluțiile necesare. Pe de altă parte noi cei de la PSD am pregătit un întreg set de măsuri, pe care, evident, le-am susținut în 
interiorul coaliției și insistăm pentru promovarea lor, astfel încât să avem cât mai repede o reglementare și apoi o revenire a 
prețurilor la energie similară cu cele din perioada de dinaintea liberalizării haotice.  

Domnule ministru nu este corect să aruncați vina pe unii sau alții pentru că așa nu vom rezolva nimic și nici românii 
afectați nu sunt interesați de jocuri politice, ci așteaptă de la dumneavoastră soluții concrete și imediate.   

Cunoașteți faptul că peste jumătate dintre români dau o treime din venit pentru plata utilităților iar în economie, din 
cauza prețurilor la energie, o companie din 10 intră faliment, iar una din 3 a început să concedieze salariații? Ce le spuneți 
fiecăruia dintre acești oameni? Cât mai așteptați să luați măsuri? Este deja ceasul al doisprezecelea și dacă se mai întârzie 
câteva săptămâni s-ar putea să fie prea târziu pentru că oamenii vor fi datori vânduți la companiile de utilități, alții vor fi pe 
drumuri, iar antreprenorii vor falimenta rând pe rând, astfel încât economia va intra într-o prăpastie de unde cu greu își va mai 
reveni.  

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  
Cu stimă,  

*** 
 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri urgente pentru rezolvarea crizei facturilor la energie 

 
Stimate domnule ministru,  
În ciuda avertismentelor și semnalelor de alarmă de la acea vreme, vă numărați printre promotorii liberalizării prețurilor 

la energie din România. O măsură care, așa cum s-a preconizat de la bun început, s-a dovedit a fi nu doar una complet 
neproductivă, ci și absolut dăunătoare pentru toți consumatorii români, care se află acum în plină criză și incapacitate de a-și 
putea plăti facturile ce înregistrează prețuri uriașe la gaze și electricitate.  

Persoanele fizice au ajuns în situația de a alege să facă rabat de la coșul zilnic și produsele de bază pentru a putea susține 
prețurile la energie, firmele înregistrează pierderi uriașe, unele aflându-se în situația disperată de a fi obligate să renunțe la 
angajați sau să declare falimentul, spitalele și școlile se află în incapacitate, la fel și alte instituții și administrații publice locale, 
în timp ce prețurile, de la alimente și produse de bază, până la servicii și altele, au explodat ca urmare a creșterii necontrolate a 
prețurilor la energie.  

În repetate rânduri, de la populație, până la Premier, vi s-a solicitat să acționați de urgență pentru a găsi și aplica soluțiile 
pentru rezolvarea acestei situații. În calitatea pe care o dețineți, sunteți principalul responsabil de a identifica și aplica soluțiile 
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care se impun, însă, din nefericire, până acum acțiunile dumneavoastre nu numai că au fost insuficiente, ci aproape că au lipsit 
cu desăvârșire.  Sper și cred că sunteți conștient atât de rolul și responsabilitate pe care le dețineți, cât și de necesitatea de a 
acționa de urgență pentru ca prețurile la energie să nu ajungă să falimenteze o întreagă populație aflată acum într-o situație de 
o gravitate fără precedent. Așa cum sper și cred că nu mai aveți nevoie de niciun argument care să vă determine să acționați în 
folosul și beneficiul direct al populației și, implicit, al României, motiv pentru care vă rog să îmi comunicați următoarele:  

1. Care este motivul lipsei dumneavoastre de acțiune în vederea rezolvării crizei provocate de facturile uriașe la gaze și 
electricitate?  

2. Care sunt soluțiile pe care le-ați identificat până în prezent pentru rezolvarea acestei crize și care este calendarul de 
implementare a acestora pe care vi-l asumați?  

3. Care sunt impactul, respectiv pierderile la zi produse de fiecare zi în care amânați deciziile și soluțiile pentru 
rezolvarea acestei crize asupra persoanelor fizice și juridice din România, precum și asupra economiei țării?  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!       *** 
 

 
Adresată: domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Fenomenul cerșetoriei 

 

Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

În multe zone intens circulate observăm frecvent persoane care practică cerșetoria și vânzarea ilegală de diverse mărfuri 
contrafăcute sau de slabă calitate, mai ales în intersecții cu parametrii crescuți de circulație și nu se poate ignora faptul că 
prezența lor afectează imaginea orașelor.  

Atât copii cât și adulți, cu astfel de preocupări, devin deseori recalcitranți în caz de refuz, iar șoferii sunt puși în situația 
de a întreprinde reale eforturi de a scăpa de ei și, mai ales, de a nu-i lovi cu autoturismul când se reia traficul rutier. Numărul 
persoanelor care cerșesc crește constant, mai ales în aglomerările urbane, fiind direct influențat de situația socio-economică a 
populației și de cei care le oferă bani din milă și care ar putea direcționa acei bani spre organizații care se ocupă de prevenirea 
și combaterea fenomenului cerșetoriei.  

Obținerea de venituri din mila publică și vânzarea de mărfuri în regim nefiscalizat aduc prejudicii la Bugetul de Stat și 
astfel de practici ar trebui descurajate prin acțiuni de control în scopul prevenirii lor, concomitent cu sprijinirea și integrarea 
socială și profesională a celor care trăiesc din activități de cerșetorie.    

Prin urmare, domnule ministru vă rog să-mi comunicați răspunsurile la următoarele întrebări:  
- Ce măsuri veți lua pentru a reduce fenomenul cerșetoriei?  
- Ce strategii de lucru aplicați pentru combaterea cerșetoriei și a împiedicarea activităților de comerț a mărfurilor în 

regim nefiscalizat desfășurate în intersecții?   
- Aveți campanii de informare referitoare la combaterea cerșetoriei?   
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,              *** 
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Adresată: domnului Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Industria de armament din România 

 

Stimate domnule ministru, 
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina scot în evidență faptul că oricând pot izbucni conflicte armate și fiecare țară a Uniunii 
Europene trebuie să fie capabilă să își apere independența bazându-se prioritar pe propriile resurse.  Pentru a fi respectați ca 
partener în situații de conflict, România ar trebui să participe de la egal la egal cu resurse de apărare, pe lângă factorul uman.   

 În timp ce tensiunile cresc la granița între Rusia și Ucraina, noi ne remarcăm cu greve ale angajaților din industria de 
armament. Revendicările oamenilor fac referire la condițiile de muncă și la salarii. Solicitarea majorării salariilor este 
justificată din moment ce facturile la utilități, prețurile la alimente, dobânzile bancare și inflația înregistrează un salt vertiginos 
de la o zi la alta și nu sunt perspective că piața se va calma.   

Competitivitatea în acest domeniu este foarte mare și o industrie a apărării profitabilă, care ține pasul cu noile 
tehnologii, oferă credibilitate României în fața partenerilor, și ca stat membru UE ar trebui să facem orice este necesar pentru a 
ne proteja propriile interese, fie că facem referire la producția de armament sau la comerț cu produsele rezultate. Activitățile 
comerciale pot genera venituri importante în economie și pot genera noi locuri de muncă.   

Pentru faptul că pandemia de Covid-19 nu a dus la o scădere a vânzărilor de arme și servicii militare, ci din contră, ar 
trebui să genereze la nivel de minister o serie de strategii de dezvoltare a acestui domeniu.  

Prin urmare, domnule ministru vă rog să-mi comunicați răspunsurile la următoarele întrebări:  
- Ce măsuri veți lua pentru ca angajații din industria de armament, o industrie strategică, să nu mai ajungă în situația de 

a intra în grevă?  
- Aveți intenția de a închide vreo capacitate de producție existentă și restructurări de personal, în viitorul apropiat?   
- Care este planul dumneavoastră imediat de investiții în fabricile de armament existente, pentru a readuce industria de 

apărare românească pe un trend competitiv și profitabil?  
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,  

*** 
 
Adresată: domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Autorizare heliport pentru funcționare pe timp de noapte 

 

Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara are amenajat un heliport care este autorizat și folosit pentru 
zboruri pe timp de zi în scopul preluării pacienților care trebuie transferați la alte unități medicale de pe teritoriul României.   

În cadrul vizitei realizate de primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu la domnul Raed Arafat, secretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Interne din România, s-au purtat discuții pe tema autorizării funcționării heliportului de la Spitalul 
Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara și pe timp de noapte.  

Autorizarea heliportului de la Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu, 24 de ore din 24, 7 zile din 7 este necesară 
și ar veni în sprijinul preluării urgențelor medicale la care factorul de timp este esențial când se impune intervenția imediată a 
medicilor în cazul pacienților care necesită transferul urgent la alte unități medicale. Funcționarea și pe timp de noapte a 
heliportului poate face diferența între viață și moarte pentru pacienții critici și salvatorii aerieni și-ar putea îndeplini misiunea 
cu succes.   
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Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarea întrebare:  
- În ce orizont de timp s-ar putea realiza autorizarea heliportului de la Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu 

Hunedoara pentru zboruri și pe timp de noapte?  
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,      *** 
 

Adresată: domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Programe de susținere a economiei românești 

 

Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Timpul a dovedit că guvernările de dreapta au generat și adâncit crizele economice și măsurile de austeritate au fost 
singurele aplicate, ceea ce au pus mare presiune pe românii care după lungi perioade de sacrificii, cu salarii și pensii înghețate, 
plăți de noi accize sau taxe, nu au dus-o deloc mai bine.   

PSD a venit mereu cu o altă strategie, de susținere a românilor, prin asigurarea unor venituri decente pentru un trat 
decent, a încurajat și susținut mediul de afaceri, agricultura și toate sectoarele economiei și a guvernat pentru și în interesul 
tuturor cetățenilor. PSD a înțeles de fiecare dată că soluția ieșirii din crize de orice fel este oferirea unui sprijin real prin măsuri 
concrete.   

Este de apreciat faptul că s-au aprobat normele de aplicare ale programului IMM Invest 2022 care, împreună cu 
componenta Agro IMM Invest, vin ca o gură de oxigen pentru întreprinderile mici și mijlocii, companiile din agricultură și din 
industria alimentară. Faptul că se conturează noi programe (IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT și 
INNOVATION), a căror valoare depășește 7,5 miliarde de lei, asigură un start bun pentru redresarea economiei românești greu 
încercată în ultimii doi de efectele pandemiei.   

În astfel de vremuri, când scumpirile se țin lanț și viața de zi cu zi este afectată de acestea, programele de sprijin pentru 
IMM-urile cu capital românesc, producători și fermieri sunt vitale. Efectele se vor simți pe termen lung și mediul de afaceri 
românesc se va redresa din punct de vedere economic și cetățenii vor simți efectele în sens pozitiv. 

Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsurile la următoarele întrebări:  
- Care sunt schemele și programele de sprijin pentru economia românească care pot fi accesate în acest moment?  
- Când se va da startul pentru IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION?  
- Aveți în plan simplificarea birocrației pentru ca aceste programe să fie accesate cât mai ușor și scurtarea timpilor de 

aprobare a dosarelor?  
- Aveți în plan acordarea de consiliere gratuită și sprijinirea celor care doresc să acceseze aceste programe?   
- Aveți în vedere finanțarea pentru crearea de parteneriate publice - private pentru înființare de linii de produse finite 

românești, la care statul să fie acționar majoritar? 
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,             *** 
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Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Situri contaminate 

 
Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Ca urmare a desfășurării de-a lungul timpului de activități economice cu specific industrial și generatoare de poluare, pe 
teritoriul României, există situri contaminate care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și construirea pe asemenea terenuri 
este dificilă sau chiar interzisă.   

Județul Hunedoara are multe astfel de situri contaminate, în anumite zone fiind afectate inclusiv resursele subterane de 
apă și ecosistemul. De exemplu, municipiul Hunedoara, puternic industrializat înainte de 1989, deține în jur de 100 ha cu sol și 
ape contaminate ca urmare a desfășurării de activități în industria siderurgiei.   

Decontaminarea acestora și îmbunătățirea condițiilor de mediu au ca efect reducerea riscurilor pentru sănătatea umană și 
mediu și pot să aducă beneficii comunității prin faptul că se pot desfășura alte activități economice pe fostele platforme 
industriale care ar genera noi locuri de muncă și s-ar reflecta și în veniturile bugetelor locale. Totodată, ar crește speranța de 
viață a oamenilor prin reducerea poluării mediului.    

Contaminarea solului și apelor subterane este o problemă reală de care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ar 
trebui să se ocupe cu celeritate, valorificarea durabilă a suprafețelor de pământ fiind esențială.  Prin urmare, Domnule 
Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

- Există un inventar național actualizat al siturilor potențial contaminate sau contaminate și unde poate fi accesat?  
- Sunt fonduri alocate în acest an pentru reducerea suprafeței ocupate de situri contaminate, ce sume și pentru ce zone?   
- Ce surse de finanțare există la acest moment, cine sunt beneficiarii și cum pot fi accesate?  
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,  

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
PNL propune măsuri viabile pentru scăderea inflației 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Lumea, așa cum o cunoșteam, nu mai este la fel. De doi ani încoace, de când a debutat pandemia de Covid-19, 

provocările cărora trebuie să le facem față se succed, uneori într-un ritm nedorit de rapid. Concomitent cu criza de securitate, 
cauzată de comportamentul agresiv al Federației Ruse, și criza facturilor la energie, o problemă stringentă care a lovit, de 
asemenea, toate statele lumii, este cea a prețurilor crescute și a inflației. Dintre toate vicisitudinile pe care le avem în fața 
noastră, pandemia de Covid-19 este pe cale de a fi declarată încheiată, virusul putând fi ținut sub control prin vaccinare și 
tratament, iar criza de securitate din Ucraina, deși gravă, nu reprezintă un pericol iminent pentru integritatea statului nostru, 
apărat de aliații din NATO. Problema pe care trebuie să o adresăm cu celeritate este cea a inflației galopante. Iar modul cel mai 
eficient de răspuns sunt soluțiile liberale.  

 Inflația este o taxă, de la acest principiu trebuie plecat. Deși nu este instituită prin mecanismele birocratice ale unui stat 
modern, inflația are același efect asupra banilor cetățenilor precum îl are orice impunere fiscală, adică mănâncă din ei. Oricărei 
lichidități, care nu este protejată de o dobândă sau randament cel puțin egal cu rata inflației, îi scade puterea de cumpărare pe zi 
ce trece. De aceea trebuie ca noi, decidenții, să aplicăm măsurile corecte economic pentru ca oamenii să rămână cu mai mulți 
bani în buzunar, iar aceștia chiar să valoreze mai mult, prin scăderea inflației. Astfel, Partidul Național Liberal va lansa în 
circuitul parlamentar o propunere legislativă, al cărei inițiator sunt onorat să fiu, prin care românilor le vor crește salariile, iar 
puterea de cumpărare nu va mai fi afectată de o inflație mare. În concret, măsura vizează reducerea CAS de la 25% la 20%, 
ceea ce se va traduce printr-o creștere de aproximativ 317 lei pentru cetățenii cu salariu mediu, și reducerea TVA de la 19% la 
17%, lucru ce va ajuta Banca Națională în lupta cu inflația și va genera creștere economică. Acestea sunt măsurile pe care 
Partidul Național Liberal le propune pentru a gestiona situația dificilă în care se regăsesc mulți români. Printr-o abordare 
liberală, anume scăderea taxelor și degrevarea cetățeanului de presiunea statului, vom crește veniturile și puterea de 
cumpărare. Este foarte important de precizat că de aceste măsuri vor beneficia toți românii, indiferent că lucrează la stat sau la 
privat, și indiferent de venitul lor. De asemenea, reducerea TVA se va face generalizat, pentru a asigura un cadru stabil și 
echitabil. PNL va veni întotdeauna cu soluții în sprijinul tuturor românilor, mai ales prin reducerea poverilor fiscale, lucru ce 
caracterizează un adevărat partid liberal.   

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Abordarea liberală este singura cale de urmat 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Economia și piața reprezintă segmente extrem de volatile în ultima perioadă. Orice cutremur, produs de om sau nu, fie 

că vorbim de decizii politice, de pandemii sau schimbări sociale, are un ecou adânc. Iar acest ecou lovește mereu corzile cele 
mai sensibile ale unei societăți democratice, anume economia. Într-o lume tot mai interdependentă, în care autarhia sau 
izolaționismul au devenit simple pagini din cărțile de istorie chiar și pentru cele mai autoritare și închise entități statale, 
evenimentele ce se produc astăzi la un capăt al lumii vor produce efecte până în celălalt. Astfel, nu este de mirare că țara 
noastră a fost afectată de un val de scumpiri, ce se manifestă de fapt pe plan mondial. Instabilitatea este, mai mult sau mai 
puțin, o constantă în istoria evoluției umane, mai ales economice. Crizele și perioadele de inflexiune necesită o abordare 
unitară, fermă și eficientă. Zilele acestea resimțim cu toții creșterea prețurilor, cauzată de o inflație aflată pe un trend 
ascendent. Partidul Național Liberal are soluția pentru a ataca acest agent patogen ce a pătruns în corpul economiei noastre, iar 
soluția o reprezintă scăderea CAS și reducerea TVA.  
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De când a ajuns la guvernare, PNL a demonstrat că doar măsurile liberale reprezintă calea corectă de urmat, liberalismul 
fiind singura abordare economică capabilă să producă prosperitate. Un stat suplu și cât mai puțin intruziv în viața cetățenilor 
este dezideratul după care ne ghidăm în politica pe care o promovăm. De aceea, propunerea noastră are ca scop creșterea 
veniturilor și contracararea inflației. Prin reducerea CAS de la 25% la 20% venitul mediu din România va crește cu 317 lei, 
pentru toată lumea. În felul acesta salariile vor crește în mod natural, nu din pix, iar antreprenorii, care reprezintă motorul 
economiei, nu vor fi supuși niciunei presiuni suplimentare din partea statului. Această creștere salarială trebuie însoțită de 
măsuri suplimentare pentru a o face într-adevăr simțită. Puterea de cumpărare este afectată de inflație, iar prin reducerea TVA 
ne vom asigura că ceea ce va ajunge în plus în buzunarele românilor, de la data intrării în vigoare a noii arhitecturi fiscale, va 
sta acolo. Reducerea TVA va fi un mijloc eficient de a contracara efectele inflației, ce va pune România pe drumul redresării 
economice. Credem cu tărie că doar o abordare liberală, tradusă prin scăderea impunerilor fiscale, este capabilă să aducă 
natural bunăstare și progres. Cu cât se va adopta acest plan mai repede, cu atât cetățenii României vor putea face față mai ușor 
problemelor cu care se confruntă în viața cotidiană. 

Vă mulțumesc!                                                           Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi, 
Românii îşi doresc un lucru foarte simplu de la cei care conduc statul:  măsuri care să se reflecte în bani, în buzunarele 

lor. Şi cum de-a lungul anilor mulți dintre cei care au condus au pus boul înaintea carului, acum pare că repetăm acceaşi 
greşală prin măsuri impuse fără un calcul al impactului financiar şi social pe viitor. 

Aşadar, se discută mult pe subiectul introducerea impozitării progresive, o idee mult disputată în condițiile unei crize 
economice iminente. 

Să începem cu începutul: 
În condițiile în care ANAF are probleme de colectare, deși în prezent în România avem cel mai simplu sistem de taxare 

reprezentat de cota unică, atunci introducerea unui impozit progresiv, mai mult, a unui impozit progresiv nu doar pe veniturile 
salariale ci pe toate veniturile, ar implica o capacitate administrativă pe care statul, cu regret, o spun, NU o are. 

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, vrea supraimpozitarea averilor, respectiv a celor cu mai multe proprietăți sau 
mașini, mai vrea schimbarea regimului pentru microîntreprinderi sau de taxare a dealerilor din energie. Este clar că vorbim 
despre măsuri care ne aduc aminte de o perioadă de tristă amintire, respectiv de comunismul de care am reuşit să scăpam cu 
jerfa multor români acum mai bine de 30 de ani. 

Ceea ce cred că domnul Câciu nu a calculat este impactul pe care ar putea să-l aibă introducerea impozitării progresive. 
Deşi baza de impozitare s-a tot redus înclusiv prin măsuri precum mutarea plății obligațiilor de la angajator, la angajat 

sau introducerea a nenumărate excepții de la plata impozitului pe venit,  facilități de care beneficiază în prezent categorii 
importante de contribuabili, cum ar fi salariații din construcții sau IT, acestea adaugându-se la cei peste un milion de oameni 
care se presupune că muncesc la negru, o măsură de îngrădire, de persecuție asupra averii unora dintre români nu reprezintă 
nicidecum o soluţie. 

Conform statisticilor, 95% dintre companii se declară microîntreprinderi pentru a beneficia de un regim fiscal mai 
blând. Așadar, există deja un obicei al celor care fac afaceri la noi în țară să caute soluții pentru a contribui cât mai puțin la 
bugetul de stat.  

Soluția este să începem cu începutul şi să corectăm acolo unde este cazul pentru a conviețui cu toții mai săraci sau mai 
bogați, într-o economie sănătoasă de stat. 

Este imperioasă corectarea actualelor probleme, de la colectare, la conformare, de la eliminarea excepțiilor și a 
regimurilor fiscale preferențiale şi abia apoi să ne lansăm în alte planuri de modificare a actualului Cod Fiscal.  

Soluțiile sunt la îndemană, important este să le dezbatem şi să nu ne blocăm în idei ci să aplicăm măsuri pentru banii din 
buzunarele românilor!  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Gabriel Avrămescu 

*** 
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Investițiile rămân o prioritate pentru PNL 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Investițiile rămân o prioritate pentru PNL și în acest Guvern de coaliție, după ce în 2021, Guvernul liberal a alocat cea 

mai mare sumă pentru investiții din buget, comparativ cu anii anteriori.  
În această coaliție, PNL păstrează principiile liberale de bază: creșterea investițiilor și  garantarea unei economii 

sustenabile. 
Prin creșterea investițiilor, eliminarea suprataxării și printr-un cadru fiscal stabil, PNL a câștigat încrederea investitorilor 

– reflectată în investiții străine mai mari, îmbunătățirea ratingului de țară, în împrumuturi la dobânzi mai mici. 
În 2022, trebuie să continuăm acest proces de creștere a încrederii. 
În 2021, investiţiile străine directe au urcat la 6,866 miliarde de euro în primelele 11 luni, comparativ cu 2,397 miliarde 

de euro în perioada ianuarie-noiembrie 2020 (cu 186,44%).  
Comparația este și mai elocventă cu primele 11 luni din 2019, an fără crize, când investițiile străine directe ajuseseră la 

5,145 miliarde de euro. Prin urmare creșterea din 2021 este de peste 1,7 miliarde de euro față de aceeași perioadă din 2019.     
Aceste cifre oficiale demonstrează interesul și încrederea crescute ale investitorilor străini pentru economia României în 

2021 datorită măsurilor PNL de investiții masive, echilibru bugetar și sprijin pentru sectorul privat. 
Politica de investiții este crucială pentru creșterea încrederii investitorilor și de aceea PNL solicită ca restanța de 0,25% 

din PIB pentru investiții să fie alocată în acest an la buget, iar ținta de 7% din PIB să fie atinsă. 
Susținerea eficientă a investițiilor prin asigurarea unui cadru fiscal stabil și predictibil, precum și creșterea capacității 

României de a genera proiecte mature care să folosească fondurile europene și naționale pentru investiții în anii viitori sunt 
aspecte pe care Guvernul condus de Nicolae Ciucă le are în vedere. Încurajarea investițiilor poate crește potențialul de 
dezvoltare economică a României.  

Totodată, pentru a obține încrederea investitorilor trebuie asigurat un sistem fiscal-bugetar corect și predictibil. 
Guvernul condus de Nicolae Ciucă a dat asigurări că strategia fiscală pentru anul următor va fi anunțată încă din luna aprilie a 
acestui an, iar activarea sistemului electronic de facturare business-to-busines, de la 1 aprilie anul acesta, este o măsură care 
poate aduce un plus de claritate și eficientizare a sistemului de colectare a taxelor.  

În același timp, Guvernul trebuie să aibă capacitatea și mecanismele de a genera proiecte concrete pentru absorbția 
fondurilor comunitare și naționale destinate investițiilor și a anunțat înființarea unei structuri guvernamentale care se va ocupa 
de investițiile străine în România, dar și de promovarea exportului românesc. 

Nu aș vrea să închei fără a vorbi despre modificările propuse de Adrian Câciu, ministrul de finanțe, pentru Codul Fiscal, 
privind taxarea acumulării de proprietăți, "o mașină, o familie", impozit progresiv, care ar fi incluse in PNRR. În acest caz 
trebuie să facem o distincție foarte clară: există în PNRR prevederi despre impozitul pe proprietate în sensul plății la valorea de 
piață a imobilului, dar nu se face vreo referire la propunerile pe care le face domnul Adrian Câciu, privind supraimpozitarea 
celor care muncesc și care acumulează proprietăți.  

De altfel, PNL nu este de acord cu aceste propuneri ale ministrului de finanțe, întrucât PNL încurajează munca. Nu 
susținem o suprataxare a celor care muncesc și plătesc deja taxe la impozite. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

George Cătălin Stângă 
*** 

Sustenabilitatea sistemului alimentar 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Sistemul alimentar, de la producție până la consum și deșeuri, are impact asupra mediului și siguranței alimentare. 
Uniunea Europeană este cel mai mare importator și exportator de produse agroalimentare din întreaga lume și cea mai 

mare piață de produse pescărești.  
Prin „Strategia de la fermă la consumator”, care a fost prezentată în mai 2020, Comisia Europeană dorește să 

construiască un sistem alimentar sustenabil, care să asigure securitatea alimentară și să protejeze oamenii și natura. Ea este un 
răspuns la cererea tot mai mare de produse sănătoase și ecologice. 

Inițiativa „De la fermă la consumator” face parte din Pactul verde european și din obiectivul Uniunii Europene de a 
deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.  
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Principalele obiective ale strategiei pentru 2030 sunt reducerea utilizării și a riscului pe care îl reprezintă pesticidele și 
îngrășămintele, reducerea vânzărilor de substanțe antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă și acvacultură,  precum și 
utilizarea a 25 % din terenurile agricole pentru agricultura ecologică. 

Astfel, inițiativa creează cadrul pentru o serie de legi pe care Comisia Europeană le va propune în domenii precum 
revizuirea legislației UE privind pesticidele, noi norme în materie de bunăstare a animalelor, planuri de combatere a risipei de 
alimente și a fraudei alimentare, dar și de etichetare a alimentelor, precum și reforma sistemului agricol la nivelul Uniunii 
Europene. 

În acest fel, se va completa legislația europeană în vigoare și cadrul legislativ va acoperi întregul lanț de aprovizionare 
cu alimente. 

Consider că este necesar de a susține sistemul alimentar european să devină mai rezistent la viitoare crize asemănătoare 
celei provocate de Covid-19 și la schimbările climatice ce duc la la dezastre naturale precum inundațiile sau secetele. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

 

Companiile româneşti au nevoie acum de sprijin pentru a păstra intacte locurile de muncă 
 

Suntem într-un context internaţional complicat, iar creşterea preţurilor la energie pe plan mondial afectează marile 
economii ale lumii. În Italia, spre exemplu, zilele trecute, guvernul de la Roma a anunţat că a pregătit un nou set de măsuri, în 
valoare de şase miliarde de euro, care să ajute consumatorii şi firmele afectate de creşterea facturilor la utilităţi. 

În România, Banca Naţională vorbeşte de o inflaţie care va depăşi 10 la sută în luna iunie, pe fondul creşterilor 
succesive de preţuri. Nu este cazul să intrăm în panică, mai ales că am avut în ultimii 30 de ani crize mult mai puternice, cu 
impact uneori dramatic asupra evoluţiei economice. Dar nici nu putem sta fără să facem nimic. În cazul firmelor, o restrângere 
a activităţii înseamnă mai puţine comenzi onorate, iar în final mai puţini angajaţi. 

Companiile româneşti trebuie sprijinite în permanenţă de către stat, indiferent de conjunctură. Ministerul Finanţelor a 
anunţat în această săptămână că a elaborat ordonanţa de urgenţă care conţine patru proiecte de sprijin pentru companiile 
româneşti. Este vorba despre IMMProd, Rural INVEST, Garant Construct şi INNOVATION. Procedurile de avizare între 
ministere trebuie urgentate, astfel încât acest proiect să ajungă cât mai rapid pe masa guvernului. 

Sigur că este doar unul dintre proiectele care vine în sprijinul mediului de afaceri. În afaceri lucrurile se clădesc pe 
încredere, dar guvernul are rolul de a crea un cadru legislativ sănătos dar şi să intervină imediat atunci când apar dezechilibre. 

În această perioadă nu uşoară pentru mediul economic sunt expuse tot felul de idei şi propuneri. Unele realizabile, altele 
mai degrabă populiste, cu scopul de a câştiga capital politic. Toate soluţiile avansate pe piaţă trebuie atent cântărite. Sigur că 
guvernul are toate cifrele, ştie exact cât este execuţia bugetară şi care este impactul unei măsuri. Dar dacă există posibilitatea 
de a interveni, fie şi pentru câteva luni, actualul cabinet trebuie să o facă. Specialiştii în economie spun că spre finalul anului 
inflaţia va reveni la cinci la sută. Problema e că până atunci, companiile româneşti au nevoie ca de aer de ajutor, astfel că statul 
este obligat să găsească soluţiile cele mai bune. 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
 

Povara fiscală pentru angajați trebuie diminuată! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Angajatul român suportă una dintre cele mai mari poveri fiscale din Uniunea Europeană, impozitele și contribuțiile 

sociale diminuând cu aproape jumătate valoarea brută a salariului. Tranziția lungă la economia liberă și mediul economic încă 
foarte puțin dezvoltat nu au oferit ocazia pentru o relaxare fiscală pe care salariații să o simtă în buzunar. Ani de zile, salariații 
au fost cei care au susținut din salariul lor și bugetul de pensii și cel de sănătate și cheltuielile curente ale statului.  

Paradoxal sau nu, chiar dacă România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere sanitar și economic, în anul 
2022 se întrezărește cea mai bună oportunitate pentru o măsură fiscală deosebit de curajoasă, furnizată deja de președintele 
PNL, Florin Cîțu. Este vorba despre reducerea contribuțiilor de asigurări sociale de la 1 iulie 2022, cu cu 5 puncte procentuale, 
pentru toți angajații, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat. Astfel, o parte din salariul brut al angajaților ar putea să 
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le rămână în buzunar, într-o perioadă în care cetățenii din întreaga Uniune Europeană sunt loviți în plin de creșterea accelerată 
a prețurilor de consum la aproape toate produsele de bază și la energie. Așadar, nu vorbim doar despre o reformă fiscală mult 
așteptată, ci și despre necesitatea adoptării unor măsuri urgente, astfel încât angajații români să poată să-și întrețină familiile 
din salariul lor. 

Stimați colegi, 
Multă vreme s-a tot aruncat vina pe angajatori că folosesc forța de muncă la negru sau la gri. La o asemenea povară 

fiscală nu putem pretinde operatorilor economici să se conformeze. Ori, relaxarea fiscală susținută de PNL va avea beneficii 
atât pentru angajați, pentru angajatori, cât și pentru bugetul de stat. PNL a mai demonstrat în perioadele în care a guvernat că, 
prin reducerea fiscalității, bugetul de stat încasează mai mult, iar statul cheltuie mai puțin cu procesul de colectare a 
impozitelor. Îmi doresc ca și partenerii noștri de guvernare să înțeleagă utilitatea socială și economică a acestei măsuri liberale 
și, de la 1 iulie 2022, să avem deja pusă în aplicare o cotă a contribuțiilor sociale mult mai ușor de susținut de către angajați.    

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Statul e dator cetățenilor săi cu reducerea cheltuielilor, nu cu noi taxe sau impozite 
 
În ultima perioada am fost martorii unor declarații aruncate pe canalele mass-media în care unii colegi, atât din 

Parlament cât și din Guvern, făceau apologia introducerii de noi taxe sau impozite pentru a acoperi găurile bugetare. Apoi s-a 
revenit asupra inițiativei, cel mai probabil din cauza opiniei publice care a fost foarte vehementă împotriva acestui tip de 
comportament.  Însă ceea ce m-a frapat  a fost lipsa unei discuții serioase și aplicate asupra următoarei dileme:   

• Se pot introduce noi taxe sau impozite în condițiile în care aparatul bugetar este supradimensionat, iar în momentul de 
față arată ca un om obez? 

• Putem introduce noi taxe când colectarea  atât în ceea ce privește taxele sau impozitele, dar mai ales când vorbim de 
recuperări de creanțe sau prejudicii este deficitară (și folosesc acest cuvânt cu indulgență)? 

• Vrem noi taxe când există o lipsă totală de interes din partea decidenților politici, atât la nivel local cât mai ales la 
nivel central, pentru o eficientizare și digitalizare în profunzime a aparatului administrativ? 

 Așa cum am menționat și în alte rânduri, consider că este imperativă o modernizare accelerată a  instituțiilor statului, 
iar acest lucru nu se poate face decât prin aplicarea în egală măsura atât a principiului competenței cât și printr-o depolitizare 
masivă  și reală a cât mai multor dintre aceste instituții.  

 Cred, în egala măsură, că decidenții politici, fie că vorbim de primari, președinți de Consilii Județene sau miniștri, că 
aceștia sunt datori să ofere exemplul personal înainte de a împovăra cetățeanul cu mai multe taxe. Este profund incorect sa 
pretinzi taxe sau impozite noi în condițiile în care nu ai făcut tot ceea ce era posibil pentru a optimiza atât resursele umane cât 
și cele materiale de care dispui.  

Cetățeanul nu poate fi solidar cu un stat care devine din ce în ce mai leneș și care nu furnizează servicii de calitate în 
contul banilor primiți de la aceștia.  

 Nu este posibil ca cei din mediul privat, oameni care muncesc și produc plus valoare societății să fie spoliați pentru a 
acoperi găurile lăsate de firme cu acționariat majoritar de stat care fie nu aduc profit, fie sunt pe pierdere, iar în tot acest timp  
au la vârf oameni care în fiecare lună încasează pe lângă salarii sau sporuri și bonusuri nesimțite.  

 Sunt conștient că nu există soluții perfecte sau infailibile, dar cred ca putem începe prin reforme concrete, atât în ceea 
ce privește creșterea capacității de colectare cât și prin optimizarea cheltuielilor statului.  

În fond, este important ce poți face tu în calitate de cetățean pentru țara ta, dar în egala măsura și reciproca trebuie să fie 
valabilă. 

Vă mulțumesc,          Deputat 
Janos Kiss 

*** 
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Declarație politică 
 

Reducerea CAS și a TVA – două propuneri susținute de PNL - sunt decizii reale și consistente de combatere a inflației.  
Reducerea CAS cu 5% îi ajută pe toți românii, atât din economia private, dar și din sectorul bugetar. Avantajul major al acestei 
măsuri este că vor intra imediat mai mulți bani în buzunarele românilor și, în acest fel, ar putea să folosească banii pentru plata 
facturilor, pentru a consuma în continuare, pentru a economisi, pentru ceea ce doresc.  

De asemenea, scăderea TVA cu 2% duce la domolirea inflației. Aici avem exemplul foarte bun din 2016, când scăderea 
TVA de la 24% la 20% s-a văzut clar în reducerea inflației care a scăzut cu circa 4%. PNL dorește reducerea generală a TVA, 
pentru toate sectoarele. 

PNL consideră că de fiecare dată soluția va fi să reducem taxele când economia trece printr-o perioadă mai dificilă, și nu 
să îi suprataxam pe cei care produc. Avem exemplele pozitive când am eliminat suprataxele introduce in perioada 2017-2018.  
După ce am eliminat suprataxele care împovărau românii și economia, am crescut conformarea voluntară a contribuabililor și 
veniturile la buget.  

Măsurile PNL de reducere a inflației au efecte imediate și trebuie susținute prin reformele și cu investițiile (7% din PIB) 
la care ne-am angajat cu toții în coaliția de guvernare. Există spațiu fiscal și susținere financiară pentru aceste două măsuri ale 
PNL, condiția este de voință politică pentru reforme. Este vorba despre cei 14 miliarde de euro granturi din PNRR, bani care 
ne stau la dispoziție. 

În plus, PNL consideră că avem nevoie de o soluție pe termen lung pentru sectorul energetic și facturile de curent și 
gaze. Nu este vorba doar de o soluție pentru 1 Aprilie, ci de una temeinică, pe mai mulți ani. Avem nevoie de soluții solide, nu 
de cârpeli. Este mai bine să stăm acum, mai bine să măsurăm de 100 de ori și să tăiem o singură dată, decât să revenim asupra 
soluțiilor. PNL a luat până acum măsurile potrivite, care au efecte reale, respectiv compensarea și plafonarea facturilor. Am 
venit și cu îmbunătățirea primului set de măsuri  atât pentru clienții casnici– scăderea plafonului de prețuri, ridicarea limitei de 
consum,  cât și pentru cei non-casnici -  măsuri pentru reducerea facturilor la IMM-uri și instituții publice importante, pentru 
lunile februarie și martie.  

Vom discuta în coaliție și împreună, curând, vom veni cu cele mai bune soluții pentru români. 
  

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
 

Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră este imperioasă pentru România 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Securitatea energetică a României este un subiect ce nu mai poate fi ocolit sau lăsat în așteptare. Șantajul practicat de 

Federația Rusă prin Gazprom nu mai poate fi tolerat, mai ales atunci când cetățenii țării noastre au de suferit de pe urma 
acestui joc. Deși România beneficiază de o infrastructură energetică diversificată și echilibrată, situându-se pe un loc fruntaș la 
acest capitol între țările europene, criza din ultima perioadă ne-a arătat că trebuie să facem îmbunătățiri în privința acestui 
segment. Trebuie să fructificăm fiecare oportunitate oferită de bogățiile țării noastre, iar cu privire la acest aspect, exploatarea 
gazelor naturale din Marea Neagră reprezintă un obiectiv ce nu mai suferă amânare. Este important să conștientizăm cu toții ce 
reprezintă exploatarea zăcămintelor aflate în platoul continental al României. În primul rând, exploatarea celor aproximativ 
200 de miliarde de metri cubi de gaze înseamnă venituri consistente la bugetul de stat, cu ajutorul cărora putem finanța 
proiecte de anvergură. În al doilea rând, înseamnă securitate energetică sporită; vom avea „fabrica” în țara noastră și nu vom 
mai depinde de ifosele niciunui actor statal sau privat. Mai mult, prin exploatarea gazelor avem posibilitatea de a deveni un 
actor regional relevant în această chestiune. Iar nu în ultimul rând, exploatarea gazelor din Marea Neagră ar însemna facturi 
mult mai mici pentru români, din moment ce am putea satisface cu ușurință nevoia domestică.  

 Aprobarea legii offshore în această sesiune parlamentară este vitală pentru problema în cauză. Pe lângă oportunitățile 
privind veniturile și securitatea energetică, legea care va permite demararea procesului de extracție ne va pune în rând cu 
obiectivul Uniunii Europene, acela de a elimina cărbunele şi a-l înlocui cu gaze naturale, energie nucleară şi energii 
regenerabile. Acest proiect ar fi un beneficiu uriaș și pentru județul Constanța, foarte multe investiții urmând să fie aduse în 
localitățile dobrogene. Trebuie să ne orientăm către o strategie care să ne garanteze independența energetică cât de mult este cu 
putință. „Prin noi înșine”, o știm de la vechii liberali, făuritorii țării noastre. Acum, mai mult decât oricând în istoria noastră 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 4 - 2022  
Săptămâna 21 – 25 februarie 2022  

 

 

66 
 

recentă, trebuie să aplicăm principiul „prin noi înșine”. Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră reprezintă o 
oportunitate enormă pentru România și orizonturile ei de dezvoltare și modernizare ulterioare. Avem nevoie cât mai rapid de o 
lege clară, echilibrată, care să urmărească interesul nostru național și să încurajeze investițiile. Depinde doar de noi!  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 
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Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Securitatea energetică a României este un subiect ce nu mai poate fi ocolit sau lăsat în așteptare. Șantajul practicat de 

Federația Rusă prin Gazprom nu mai poate fi tolerat, mai ales atunci când cetățenii țării noastre au de suferit de pe urma 
acestui joc. Deși România beneficiază de o infrastructură energetică diversificată și echilibrată, situându-se pe un loc fruntaș la 
acest capitol între țările europene, criza din ultima perioadă ne-a arătat că trebuie să facem îmbunătățiri în privința acestui 
segment. Trebuie să fructificăm fiecare oportunitate oferită de bogățiile țării noastre, iar cu privire la acest aspect, exploatarea 
gazelor naturale din Marea Neagră reprezintă un obiectiv ce nu mai suferă amânare. Este important să conștientizăm cu toții ce 
reprezintă exploatarea zăcămintelor aflate în platoul continental al României. În primul rând, exploatarea celor aproximativ 
200 de miliarde de metri cubi de gaze înseamnă venituri consistente la bugetul de stat, cu ajutorul cărora putem finanța 
proiecte de anvergură. În al doilea rând, înseamnă securitate energetică sporită; vom avea „fabrica” în țara noastră și nu vom 
mai depinde de ifosele niciunui actor statal sau privat. Mai mult, prin exploatarea gazelor avem posibilitatea de a deveni un 
actor regional relevant în această chestiune. Iar nu în ultimul rând, exploatarea gazelor din Marea Neagră ar însemna facturi 
mult mai mici pentru români, din moment ce am putea satisface cu ușurință nevoia domestică.  

 Aprobarea legii offshore în această sesiune parlamentară este vitală pentru problema în cauză. Pe lângă oportunitățile 
privind veniturile și securitatea energetică, legea care va permite demararea procesului de extracție ne va pune în rând cu 
obiectivul Uniunii Europene, acela de a elimina cărbunele şi a-l înlocui cu gaze naturale, energie nucleară şi energii 
regenerabile. Acest proiect ar fi un beneficiu uriaș și pentru județul Constanța, foarte multe investiții urmând să fie aduse în 
localitățile dobrogene. Trebuie să ne orientăm către o strategie care să ne garanteze independența energetică cât de mult este cu 
putință. „Prin noi înșine”, o știm de la vechii liberali, făuritorii țării noastre. Acum, mai mult decât oricând în istoria noastră 
recentă, trebuie să aplicăm principiul „prin noi înșine”. Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră reprezintă o 
oportunitate enormă pentru România și orizonturile ei de dezvoltare și modernizare ulterioare. Avem nevoie cât mai rapid de o 
lege clară, echilibrată, care să urmărească interesul nostru național și să încurajeze investițiile. Depinde doar de noi!  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

 

Plafonarea prețurilor RCA – soluția de compromis pentru protejarea consumatorilor 
 

Guvernul României a lansat în dezbatere publică, săptămâna trecută, proiectul de Hotărâre prin care se dorește limitarea 
temporară, pentru o perioadă de şase luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA. Decizia Executivului vine 
în contextul în care, în ultima perioadă, am asistat la o adevărată explozie a tarifelor la asigurările auto obligatorii. 

Măsura plafonării prețurilor RCA se face la propunerea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și are scopul 
de a proteja consumatorii pe o perioadă limitată, până când piața revine la un comportament normal. Trebuie precizat, totodată, 
că această măsură nu reprezintă o premieră în România, pentru că și în anul 2016 Executivul de la acea vreme a procedat în 
mod similar. 

Știu că o asemenea măsură nu era una de dorit într-o piață concurențială, însă aceasta este o situație excepțională care 
necesită soluții urgente!  

Sunt convins că doar așa vom putea salva multe dintre firmele românești care riscau să nu mai poată suporta costurile 
uriașe ale polițelor RCA și să intre în faliment. De asemenea, este important de menționat că într-o situație deloc plăcută sunt 
și principalele structuri ale statului care intervin în situații critice sau de urgență – ISU, Salvare, etc. –, instituții care se vedeau 
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obligate din cauza constrângerilor bugetare să imobilizeze o parte din autovehiculele din parcul auto, afectându-le, astfel, 
capacitatea de intervenție, fapt ce s-ar răsfrânge în mod direct asupra siguranței cetățenilor.   

Consider, așadar, că este necesar, în condițiile în care traversăm o perioadă economică tumultoasă, marcată de creșteri 
de prețuri la bunuri și servicii pe fondul crizei de pe piața energiei, să venim în sprijinul românilor și să-i protejăm în fața 
tendințelor inflaționiste sau speculative. Doar așa vom putea stopa escaladarea prețurilor de pe piața RCA și vom putea să îi 
protejăm cu adevărat pe români! 

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Valul inflaționist în Europa 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
La sfârșitul anului trecut, oficiali ai Fondului Monetar Internațional (FMI) avertizau că există riscurile unei spirale 

inflaționiste în Europa. 
Economia globală şi-a revenit puternic din recesiunea provocată de pandemie datorită trilioanelor de dolari şi de euro 

pompaţi în sistemul financiar mondial. 
După relansarea activității economice, care a început în primăvara anului trecut și a continuat cu aceeași intensitate până 

la începutul toamnei, ritmul de creștere în blocul comunitar a încetinit. 
Riscurile privind perspectivele de creștere și inflația sunt puternic agravate de tensiunile geopolitice din Europa de Est. 
Comisia Europeană și-a redus proiecțiile de creștere economică pentru Uniunea Europeană în 2022 de la 4,3% la 4%. 
Previziunile Executivului Comunitar mai arată că, deși economia României a înregistrat un avans de 6,3% în 2021, datorită cererii 

interne solide, se pare că ritmul de creştere va încetini până la 4,2% în acest an, pentru ca în 2023 să accelereze uşor, la 4,5%. 
Scenariul actual, întocmit pe baza datelor disponibile, evidențiază o înrăutățire a perspectivei pe termen scurt a inflației. 

Creșterea continuă să fie influențată de pandemie, multe țări din UE fiind sub tensiune din cauza presiunii mari asupra 
sistemelor de sănătate. De asemenea, blocajele logistice și de aprovizionare, inclusiv deficitele de semiconductori vor continua 
să afecteze producția, cel puțin pe parcursul primei jumătăți a anului. Nu în ultimul rând, se preconizează că prețurile energiei 
vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă decât se anticipase în previziunile din toamnă, cu un efect mai îndelungat 
asupra economiei și presiuni inflaționiste mai mari. 

Din proiecţiile Comisiei în ceea ce priveşte inflaţia, Polonia se va clasa pe primul loc cu o rată de creştere a preţurilor de 
consum de 6,8%, urmată de Bulgaria, cu 6,3%. România şi Ungaria se vor confrunta cu inflaţii asemănătoare, de 5,3% 
respectiv 5,4%. 

În ceea ce privește creșterea economică, Italia și Spania vor avansa cu 5,6%, urmate de Irlanda și Polonia cu 5,5% și Ungaria cu 5%. 
Pentru România și Austria, statisticienii de la Bruxelles prevăd o creştere de doar 4,2%. Iar pentru marile puteri 

economice, Franța și Germania, creșterea este preconizată de doar 3,6%. 
Având în vedere că pandemia nu s-a încheiat încă, provocarea la nivel național, cât și la nivel european și mondial, este 

de a ne menține ancorați pe traiectoria de redresare. 
Fundamentele Uniunii Europene rămân solide și vor fi consolidate pe măsură ce statele membre încep să își pună în 

aplicare planurile de redresare și reziliență. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Maria Stoian 
*** 

PNL rezolvă problemele legislative ale transportatorilor români! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Astăzi, 22 februarie 2022, Camera Deputaților va adopta un proiect legislativ inițiat de 31 de deputați și senatori liberali, 

printre care mă număr și eu, care va rezolva una dintre cele mai mari probleme cu care s-au confruntat transportatorii români, 
din punct de vedere legislativ, în ultimii ani. Proiectul de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor 
acte normative care rezolvă problema delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii în afara frontierelor țării, de către angajaţi 
ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 
2015 şi data intrării în vigoare a prezentului proiect. 

Stimați colegi, 
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Sectorul transporturilor din România este unul dintre cele mai puternice din spațiul Uniunii Europene, grație angajaților 
din sistem, precum și angajatorilor români care au reușit cu dificultate să depășească provocările pandemiei. Chiar dacă noi 
vom rezolva astăzi problemele apărute la nivel intern din cauza legislației fiscale, nu trebuie să uităm că Pachetul Mobilitate I 
reprezintă o altă problemă la care statul român trebuie să răspundă și să protejeze un sector atât de dinamic al economiei 
românești. 

Mai trebuie spus faptul că, pentru a rezista concurenței acerbe care se manifestă în Spațiul Economic European, 
transportatorii români mai au nevoie și de alte seturi de măsuri care privesc: stoparea creșterii accelerate și nejustificate a 
prețurilor polițelor RCA, creșterea galopantă a prețurilor la carburanți și îmbătrânirea parcului auto.  

Salut inițiativa Guvernului României privind adoptarea unor acte normative pentru limitarea creșterii prețului polițelor 
RCA. Mi-aș dori ca și în cazul scumpirii carburanților să ne mobilizăm, să găsim soluții dacă dorim să menținem acest sector 
dinamic și competitiv la nivelul Uniunii Europene. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
 

Termocentrala Mintia nu se vinde la fier vechi! 
Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
 „Minciuna are picioare scurte”, spune un vechi proverb. Doar că de data aceasta minciuna se tot rostogolește și există 

riscul să capete în curând forma unui adevăr în mentalul colectiv. În cazul de față, minciuna se referă la Termocentrala de la 
Mintia și cum va ajunge aceasta să fie vândută la fier vechi. Nici nu știu dacă cei care perorează pe unde apucă aceste 
abominații o fac din neștiință sau cu rea-credință. Realitatea pe care aceste persoane o denaturează, sau vor să o evite complet, 
este cu totul alta. Încă de la aderarea României la Uniunea Europeană, Sucursala Electrocentrale Deva, ce utiliza huila din 
Valea Jiului drept combustibil principal, a beneficiat de o derogare privind numărul de emisii, până în anul 2017. Grupurile 
parte a Sucursalei Electroncetrale Deva au continuat să fie neconforme în privința cerințelor de mediu și au funcționat fără 
autorizație integrată de mediu și fără a respecta valorile limită de emisie, fapt ce a generat declanșarea unei proceduri de 
infringement împotriva statului român. În luna aprilie a anului 2021, Ministerul Mediului a comunicat Ministerului Energiei 
faptul că există riscul iminent privind sesizarea de către Comisia Europeană a Curții de Justiție a UE și stabilirea de sancțiuni 
pecuniare în sarcina Statului Român ca urmare a faptului că Sucursala Electrocentrale Deva funcționează cu încălcarea 
flagrantă a legislației UE în domeniul emisiilor industriale. Trebuie să menționăm că emisiile de dioxid de sulf au fost de la 10 
până la 20 de ori mai mari decât permite legislația europeană. Acest fapt a făcut necesară intervenția Ministerului Energiei 
pentru stoparea poluării cu emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi și pentru punerea în conservare a electrocentralei 
Deva.  

Din anul 2019, Societatea Complexului Energetic Hunedoara, din care face parte și Termocentrala Mintia, este în 
procedură de insolvență, iar din mai 2021, în urma ședinței Adunării Creditorilor Complexului Energetic Hunedoara S.A., a 
fost aprobată procedura de atragere a unui investitor pentru Sucursala Electrocentrale Deva, în prezent arâtându-și interesul 
pentru achiziționarea acesteia 11 persoane juridice. În foarte scurt timp se va demara procedura de licitație, iar investitorul ce 
va fi selectat va avea clar obligația de a oferi garanții financiare că la Mintia se va construi o centrală pe gaze naturale de 
minim 800 MW, beneficiind de tehnologie de ultimă oră. Este foarte importantă această trecere de la huilă la gaz natural, 
pentru a fi în concordanță cu normele UE privind energia verde și cu Strategia Energetică a României. Știrile care anunță 
moartea Termocentralei Mintia nu fac decât să alimenteze o minciună cât Casa Poporului de mare. Realitatea, așa cum o arată 
datele și cifrele, este că Termocentrala Mintia va ajunge în secolul XXI, prin atribuirea către un investitor privat, care va avea 
prevăzut în caietul de sarcini retehnologizarea și punerea în funcțiune la parametri stabiliți de legislația și strategia europeană 
privind energia.  

Vă mulțumesc!        Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
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Prioritatea Parlamentului în această sesiune trebuie să fie adoptarea legilor în domeniul securității naționale 
 

Trăim vremuri de neînchipuit. După o experiență de viață de doi ani în pandemie, acum trăim cu grija unui posibil 
conflict militar în vecinătatea României. Pentru a face față cu bine tuturor acestor provocări, fără precedent, este nevoie să ne 
adaptăm. N-avem altă șansă decât să ieșim din rutină și să luăm măsuri, să facem schimbări, să acceptăm provocarea și să 
luptăm să ne fie bine. 

România se află astăzi în atenția liderilor occidentali în contextul crizei ruso-ucrainene. Prin poziția sa geostrategică, 
România se află în mijlocul tensiunilor NATO-Rusia, pe fondul consolidării masive a prezenței militare a Federației Ruse la 
granița cu Ucraina și în regiunea Mării Negre. 

În acest nou context, consider foarte important rolul fiecărei instituții a statului de a-și îndeplini atribuțiile și 
responsabilitățile în domeniul securității naționale. Rolul nostru, al Parlamentului, este să facem legi. Este responsabilitatea și 
datoria noastră să adaptăm legile în domeniul la provocările actuale ale mediului de securitate. 

Necesitatea actualizării legilor este menționată și în Strategia națională de apărare a țării 2020-2024, în scopul de "a 
oferi instituțiilor naționale responsabile instrumentele necesare racordării prompte și flexibilitatea de a gestiona provocările la 
adresa securității naționale". Administrația Prezidențială precizează că sunt necesare legi noi, care trebuie create, legi coerente 
și aplicate care să operaționalizeze implementarea Strategiei naționale de apărare pe de o parte și că, pe de altă parte, este 
necesară actualizarea legilor în vigoare, adoptate acum 30 de ani, în contextul realităților de atunci. 

Un cadru legislativ modern trebuie să reglementeze nu doar riscurile de tipul  agresiunilor militare, ci și riscurile și 
amenințările generate de evoluțiile tehnologice, precum atacurile cibernetice, sau de tipul atacurilor informaționale, fake-
news/știrile false.  

O legislație care nu sprijină în mod eficient sau care nu facilitează răspunsul autorităților pentru realizarea securității 
naționale este o vulnerabilitate, pentru că "nu oferă instrumentele juridice pentru prevenirea și contracararea acestor riscuri". În 
contextul tensiunilor de la granița Ucrainei cu Rusia, CSAT a solicitat urgentarea proiectelor de lege în domeniul securității 
naționale. Primul ministru, ministrul apărării, au anunțat că în programul legislativ al Guvernului din acest an figurează mai 
multe proiecte de lege în domeniul securității naționale.  

 Stimați colegi, sper ca în acest domeniu atât de sensibil, să putem pune interesul național și apărarea României mai 
presus de interesele politice și electorale și să dezbatem și să adoptăm legile de care țara noastră are nevoie. 

 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Aprobarea Strategiei Naţionale de Reducere a Riscului Seismic, un pas important  

în renovarea și consolidarea fondului construit 
 

Unul dintre obiectivele prevăzute în Programul de guvernare 2021—2024 vizează realizarea unor acțiuni prioritare 
pentru asigurarea cadrului de politici publice privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente. Este un obiectiv major, 
cuprins în  Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic, care se adresează tuturor tipurilor de clădiri vulnerabile (clădiri 
publice și private, clădiri rezidențiale și nerezidențiale), în cadrul planului de acțiuni cu obiective specifice pe termen scurt, 
mediu și lung (2030, 2040 și 2050).  

Totodată, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România și-a asumat, în cadrul Componentei 
5 – Valul Renovării, reforma R2 – „Cadru strategic, legislativ și procedural pentru sprijinirea rezilienței seismice a fondului 
construit”. Această reformă include măsuri care vizează complexe de completare a cadrului strategic privind renovarea 
clădirilor, respectiv elaborarea și adoptarea Strategiei naționale de reducere a riscului seismic și pregătirea cadrului de 
implementare, inclusiv pentru măsuri integrate de renovare, pentru o abordare integrată a intervențiilor asupra fondului 
construit. 

România este considerată ca fiind una dintre țările cu cea mai activă seismicitate din Europa și între primele zece țări 
din lume în ceea ce privește expunerea la cutremur după suprafața construită, conform statisticilor la nivel european și 
internațional (Atlas of the Human Planet 2017 - Global Exposure to Natural Hazards).  

De asemenea, țara noastră deține un fond construit îmbătrânit, care necesită lucrări de renovare energetică și consolidare 
seismică, cu accent pe intervenții care să asigure atât creșterea performanței energetice, cât și stabilitatea structurală și 
funcțională. 
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Este evident că avem nevoie de o nouă abordare integrată în acest domeniu, care să asigure tranziția către un parc 
imobiliar verde și rezilient, ce conservă valorile culturale, dar și să conducă la obiectivele de reducere a consumului de energie.  

Aprobarea, iar ulterior aplicarea strategiei menționate va avea un impact pozitiv la nivel macroeconomic, în condițiile în 
care non-acțiunea privind prevenirea/gestionarea riscului seismic la nivelul fondului construit, public și privat, poate avea un 
impact economic de mari proporții.  

Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic necesită mobilizarea 
finanțării publice și private, inclusiv din fonduri europene sau alte surse externe, care vor avea un efect pozitiv asupra mediului 
de afaceri, contribuind la intensificarea activității economice, prin creșterea ofertei locurilor de muncă și îmbunătățirea 
accesului la centre de afaceri bine deservite.   

În concluzie, sunt încrezătoare că prioritizarea și eficientizarea investițiilor stabilite prin SNRRS în renovarea și 
consolidarea fondului construit vor asigura indiscutabil atingerea nivelurilor de ambiție, stabilite la nivel național, în ceea ce 
privește adaptarea la schimbările climatice, prin corelarea măsurilor de reducere a riscului seismic cu cele de creștere a 
eficienței energetice în clădiri.  

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
România-UE – consolidarea parteneriarului strategic 

Dragi colegi,  
În cursul săptămânii trecute, România a salutat oficial noul mandat al doamnei Roberta Metsola în calitate de Președinte 

al Parlamentului European. Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis a avut, în marja Summitului UE - Uniunea 
Africană de la Bruxelles, o întrevedere cu doamna Roberta Metsola, unde au fost reafirmate direcțiile principale pe care 
parteneriatul România-UE le va parcurge în perioada următoare, toate având un numitor comun vizibil: progres. Nu vorbim 
numai despre un parteneriat strategic și de securitate în contextul tensiunilor care sunt în desfășurare pe flancul estic al NATO, 
ci și de securitate energetică, economică și climatică. România are toate resursele pentru a se apropia și mai mult de obiectivele 
UE în acest sens și suntem dornici și pregătiți să o facem.  

În primul rând, este vorba de securitatea energetică a Europei, condiție fundamentală pentru desfășurarea activităților 
economice, afectate în prezent de creșteri îngrijorătoare ale prețurilor. Acest eveniment s-a suprapus peste eforturile Europei 
de a face o tranziție energetică care va conduce în final la dependența față de resurse regenerabile pentru a diminua presiunea 
pusă pe mediu. Acest obiectiv face parte cu prioriotate din agenda Parlamentului European, dar și a tuturor instituțiilor 
europene. Tranziția către energie verde nu este deloc un proces ușor, întrucât suntem conștienți că, de exemplu, vântul şi 
energia solară sunt într-adevăr mai curate, dar uneori volubile, aşa cum este ilustrat de scăderea bruscă a puterii generate de 
turbine pe care continentul a înregistrat-o anul trecut. Procesul este cu atât mai important cu cât UE dorește reducerea față de 
un furnizor unic de energie. Europa a depus eforturi de reînnoire rapidă a stocurilor de gaze pentru a reuși să facă față lunilor 
de iarnă. Cu toate acestea, greutățile au fost și sunt resimțite în toate domeniile prin scumpiri ale produselor. Nu trebuie să 
ignorăm și greutățile întâmpinate de agricultori, care se găsesc în situația de a nu mai putea produce la același preț ca înainte.  

În al doilea rând, în cadrul întâlnirii dintre domnul Klaus Werner Iohannis și doamna Roberta Metsola au fost discutate 
și măsurile împotriva schimbărilor climatice. Subiectele sunt interconectate, deoarece condițiile nefavorabile și neprevăzute de 
climă afectează producția agricolă în egală măsură cu criza energetică.  Președintele României a susținut  identificarea unor 
soluții flexibile, echilibrate și care să țină cont de particularitățile fiecărui stat european, care să permită continuarea eforturilor 
de dezvoltare. Un rol important îl joacă resursele de gaze naturale și energia nucleară pentru tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic până în anul 2030.  România susține ferm această abordare, întrucât este vorba automat de un 
element-cheie pentru securitatea energetică. 

În final, Președintele României a discutat cu Președinta Parlamentului European despre aderarea României la spațiul 
Schengen și susținerea reformelor din Republica Moldova. Klaus Iohannis a subliniat importanța susţinerii constante și prin 
asistenţă financiară de către Uniunea Europeană a parcursului european al Republicii Moldova şi a salutat eforturile depuse de 
doamna Maia Sandu şi Guvernul de la Chişinău în acest sens.  

Vă mulţumesc!          Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
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O soluție pentru România competitivă în noua economie 
 

Zilele trecute, mi-a atras atenția o știre din Ziarul Financiar, cu următorul titlu: „După 30 de ani vine prima sincopă. Un 
indicator publicat anual de Registrul Comerţului, mai puţin urmărit decât ISD-urile anunţate de BNR, trimite o undă de şoc în 
mediul de business: capitalul social subscris în 2021 de acţionari străini în firmele româneşti a fost negativ pentru prima dată 
din 1991 încoace”.  

O analiză serioasă, care explica acest indicator - capitalul social al companiilor cu participare străină. Pentru prima dată 
din 1991 când soldul de capital nou este negativ și în scădere cu 100 mil. euro față de finalul lui 2020, arată analiza ZF pe baza 
datelor de la Registrul Comerţului. 

Sigur, această tendință nu aduce apocalipsa. Așa cum explică analiștii citați de publicația de business, este o schimbare 
de abordare în sensul că firmele străine nu mai fac subscrieri directe de capital, ci reinvestesc profiturile și folosesc capitalul 
împrumutat - lucruri posibile datorită istoricului și credibilității.  

După 2015, indicatorul capitalurilor noi a intrat în stagnare. Cei care au avut fabrici de ridicat și afaceri de început în 
România au făcut-o. Și, totuși, s-a închis robinetul? Toate marile companii care pot veni și în țara noastră sunt deja aici? Cum 
rămâne cu noile tehnologii, cu afacerile de succes din noua economie? A atins nivelul subscrierilor directe de capital străin 
potențialul maxim? Eu sunt convins că nu și sper să avem înțelepciunea să luăm toate deciziile pentru a ne repoziționa pe harta 
marilor investitori ai economiei post-pandemice. Cinci condiții esențiale: 

● O strategie care să aibă în prim-plan stimularea investițiilor străine directe. Este o condiție esențială pentru 
determinarea așteptărilor economice de la investițiile străine directe și pentru identificarea sectoarelor cheie care pot avea 
aporturi semnificative la exporturile țării.  

● Măsuri concrete de dezvoltare și conectare a tuturor regiunilor economice, lucru esențial în acest moment pentru 
România, date fiind disparitățile majore (firești, de altfel, într-o economie de piață). 

● Viziune guvernamentală asumată pe termen lung, de la nivelul executiv cel mai înalt, dar și independență față de pixul 
unui ministru trecător. 

● Facilitarea unui climat favorabil pentru activitățile de promovare a investițiilor străine în România, oferind cadru de 
stabilitate pentru direcțiile strategice și facilitând predictibilitatea în relația cu investitorii.  

● Amplificarea operațiunilor de stimulare a investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu efecte în dezvoltarea regională și crearea de noi locuri de muncă. 

Altfel spus, pentru ca toate acestea să capete sens într-un context global, avem nevoie de o instituție de importanță 
strategică pentru viitorul economic și potențialul de dezvoltare a țării, cu capital de lucru substanțial și un aparat consolidat cu 
experți cu rezultate certe în atragerea de investiții private. Și care să urmărească îndeaproape modelul dezvoltării economice 
bazate pe investiții, competitivitate, inovare și digitalizare.  

Știu că prima tentație va fi să spuneți: „încă o agenție pentru sinecuriști și funcționari plictisiți”. Dar propunerea 
legislativă pentru înființarea Agenției pentru Promovarea Investițiilor Străine, pe care o voi depune în următoarea perioadă, va 
crea o entitate vitală pentru dezvoltarea României, complet axată pe meritocrațieși rezultate. Voi lansa o serie de dezbateri 
publice și vă aștept să contribuiți, să veniți cu idei și propuneri.  

Stimați colegi de arenă publică, România nu are nici timp de pierdut și nici resurse de irosit. Singura noastră șansă de a 
fi relevanți este să acționăm. Cu asumare, curaj și răspundere, pentru a fi pe harta lumii care contează. Vă aștept alături.  

 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 

Pensia ocupațională, un nou tip de pensie destinată îmbunătățirii vieții românilor 
 

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat recent legea care prevede organizarea şi funcţionarea fondurilor pentru pensiile 
ocupaţionale, precum şi stabilirea schemei de pensii ocupaţionale. Actul normativ defineşte principiile înfiinţării schemelor de 
pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, autorizarea schemelor de pensii ocupaţionale, constituirea fondului 
de pensii ocupaţionale prin contract de societate civilă, colectarea contribuţiilor şi investirea resurselor financiare ale 
fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi plata acestora.  

Potrivit legii, iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaţionale aparţine exclusiv unui administrator autorizat, în 
timp ce schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator, care doreşte şi are capacitatea financiară să ofere angajaţilor 
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săi astfel de beneficii. 
La scurt timp după promulgarea legii, a fost deja autorizat primul administrator de fond care poate încheia pensii 

ocupaționale, respectiv așa-numitul Pilon 4 de pensii. Este de evidențiat că noul tip de pensie vine în completarea celor 
acordate anterior de sistemul de pensii din România, respectiv pensia de stat, pensiile administrate privat şi cele facultative. 

Denumirea de pensie ocupațională a fost stabilită deoarece se referă la apartenența la un job, la o industrie sau la o 
anumită categorie profesională. Astfel, un angajator care are minimum 100 de angajați poate propune o astfel de schemă de 
pensii ocupaționale. Ulterior, se înființează un fond de pensie ocupațională, intră în administrarea unui administrator autorizat 
de ASF, urmând ca în baza relației contractuale cu angajatul, acesta să beneficieze de contribuția angajatorului la acest fond de 
pensii. 

Specialiștii opinează că pensiile ocupaționale vor reprezenta un beneficiu major, nu doar pentru salariați, care vor avea 
mai multi bani la pensie, dar și pentru angajatori, prin componenta de retenție unică pe care o va avea și prin câștigul de 
imagine pe care existența unui fond de pensii dedicat îl oferă pe piața muncii.  

Fondurile de pensii ocupaționale vor fi destinate, în special, angajatorilor mari și medii, care pot oferi contribuții 
generoase sau care doresc să se asocieze într-un singur fond.  

Acest mecanism reprezintă, în același context, o formă de fidelizare, conferind o notă suplimentară de atractivitate a 
unui anumit contract de muncă. Prin pensia ocupațională, angajatul va resimți în mod real protecția financiară suplimentară 
oferită de angajator, iar sumele depuse se acumulează pentru vârsta pensionării, fapt ce vine în susținerea creșterii calității 
vieții românilor.  

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Soluții privind eliminarea unor blocaje apărute pentru cetățenii români în afara frontierelor țării – documente  
în format digital eliberate de autoritățile altor state din Spațiul Economic European 

 

Stimate domnule ministru, 
Pandemia Covid-19 a forțat autoritățile din toată Uniunea Europeană să continue furnizarea serviciilor publice de bază 

chiar și în context pandemic. Mare parte dintre statele europene au accelerat digitalizarea serviciilor publice și soluționare unei 
importante părți din problemele cetățenilor cu ajutorul platformelor electronice, al mesageriei electronice sau al 
formularelor/adeverințelor în format electronic.  

Din păcate, nu toate statele au avut aceeași viteză de dezvoltare a serviciilor publice și nu toate statele recunosc reciproc 
adeverințe, atestate, certificate eliberate de autoritățile altui stat, în forma electronic. De pildă, în Republica Italiană, cetățenilor 
români li se solicită la secțiile consulare certificatul de rezidență care atestă adresa solicitantului sau alte documente referitoare 
la familie. În perioada pandemiei, autoritățile italiene emit aceste documente exclusiv în format digital, format pe care secțiile 
consulare nu îl recunosc/acceptă, deoarece la nivelul Ministerului Afacerilor Externe nu s-a elaborat o procedură privind 
recunoașterea/acceptarea documentelor digitale ale altor state.  

Având în vedere profesionalismul dumneavoastră dovedit, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:  
- Când intenționați să dispuneți măsuri și proceduri specifice, astfel încât documentele digitale eliberate de autoritățile 

altor state din Spațiul Economic European să fie recunoscute la secțiile consulare ale României? 
- Având în vedere faptul că, în calitate de deputat reprezentând comunitățile de români din afara frontierelor țării 

primesc săptămânal sute de sesizări pe această temă, vă rog să îmi avansați și un termen de la care cetățenii români vor putea 
furniza secțiilor consulare ale României documente eliberate de autoritățile altor state din Spațiul Economic European în 
format digital. 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,       Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Clarificări privind investițiile în energie 
Stimate domnule ministru, 
Moțiunea simplă depusă de către cei din USR împotriva dumneavoastră a reprezentat un document realizat de niște 

oameni cu mize mici, dar orgolii mari care s-au decis să formuleze tot felul de critici doar pentru a dovedi că fac opoziție. 
Documentul realizat de cei din USR a fost creat ignorându-se faptul că ei au fost la guvernare aproape un an de zile, iar în 
2016 guvernarea a fost asigurată de dl Cioloș și alți lideri importanți ai USR. Au avut ocazia să demonstreze de ce sunt în 
stare, dar s-a dovedit că practica e prea grea pentru ei.  

Domnule ministru, pentru a asigura o bună informare a gălățenilor și a românilor cu privire la activitatea Ministerului 
Energiei, aș dori să îmi transmiteți răspunsul la următoarele întrebări:  

1) Reprezentanții USR din Camera Deputaților au acuzat în cadrul moțiunii simple depuse împotriva dumneavoastră 
faptul că nu avem investiții în energie sau că sunt blocate. Care sunt cauzele pentru care aceste investiții au fost blocate și în ce 
perioadă au fost semnate contractele pentru acele proiecte blocate? 

2) Cum sunt distribuiți banii din Fondul de Modernizare și ce proiecte sunt finanțate? 
Solicit răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc!        Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 

 

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

Situaţia natalităţii din judeţul Cluj 
Stimată doamnă ministru, 
Legea nr.257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în Monitorul oficial al României nr. 746/4 
noiembrie 2008, prevedea ca mamele (părintele, după caz) să beneficieze de o indemnizaţie lunară de 85 la sută din media 
veniturilor realizate pe ultimele 12 luni. Ulterior, noile reglementări privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copilului, stipulau primirea de către mamele care stau acasă în primul an a unei indemnizaţii în cuantum de până la 75% din 
media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 de lei şi nici mai mare de 3.400 lei. Pe de 
altă parte, există discrepanţe uriaşe între valoarea cuantumurilor unor indemnizaţii pentru creşterea copilului, în contradicţie 
flagrantă cu media acestora.  

În aceste condiţii, vă întreb cu respect: 
1. Câţi copii s-au născut în ultimii trei ani, atât în România, cât şi în judeţul Cluj? 
2. Care sunt intenţiile Guvernului în vederea sprijinirii creşterii natalităţii? 
3. Cum aveţi în vedere rezolvarea situaţiilor în care indemnizaţia pentru creşterea copilului este extrem de mare, 

raportată la cele medii?  
4. Care este cea mai mare indemnizaţie pentru creşterea copilului din România şi, punctual, din judeţul Cluj? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Investițiile în perdele forestiere din judeţul Cluj 
Stimate domnule ministru, 
Autostrăzile, drumurile naţionale, judeţene şi comunale din toată România, inclusiv cele din judeţul Cluj, au mare 

nevoie de realizarea unor perdele forestiere de protecţie, fapt care vă este cunoscut şi dumneavoastră, fără îndoială. Potrivit 
unor informaţii, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice lucrează în prezent la elaborarea unor studii pentru înfiinţarea 
perdelelor forestiere, precum şi stabilirea amplasamentului acestora la nivel naţional. Toți primarii din țară își doresc realizarea 
perdelelor amintite, deoarece ele ar avea efecte extrem de benefice, atât pentru comunităţile locale, cât şi pentru traficul rutier. 

Vă întreb cu respect: 
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1. Care este numărul Primăriilor din ţară, şi punctual din judeţul Cluj, care au solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a drumurilor? 

2. Care este suprafaţa deţinută de România în anul 1989 de perdele forestiere amplasate la marginea şoselelor (cel puţin 
la autostrăzi şi drumurile naţionale), şi care este situaţia actuală din acest punct de vedere? 

3. Care sunt estimările referitoare la costurile implementării acestui program de împădurire, atât la nivel naţional, cât şi 
pentru judeţul Cluj? 

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

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

Dosare pensii internaționale nesoluționate 
Stimate domnule ministru, 
Problemele cu care se confruntă persoanele care locuiesc în străinătate și care solicită pensie pentru perioadă muncită în 

România au fost prezentate de mai multe ori de mass-media și sunt bine cunoscute de autoritățile din țara noastră. 
Diferențele de legislație și criza de personal au determinat blocarea a mii de dosare, iar termenele de soluționare au crescut, 

ajungând până la 2 ani.   
Cei mai afectați sunt românii care locuiesc în Italia și Spania, care reprezintă 80% din totalul celor care au depus astfel de 

solicitări.  
În condițiile în care, la sfârșitul anului 2019, Casele de Pensii înregistrau peste 40.000 de dosare internaționale 

nesoluționate, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este, în prezent, numărul acestora și câte dintre aceste solicitări 
sunt înregistrate la nivelul CJP Suceava? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc.        Deputat 
Cu stimă,              Angelica Fădor 

*** 
 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Refugiați din Ucraina 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere criza ce are loc la granițele Ucrainei, posibilitatea de invadare din partea Federației Ruse crește. 

Săptămâna trecută a avut loc o serie de explozii în regiunile separatiste pro-ruse ale Ucrainei, tesiuni care s-au intensificat prin 
utilizarea artileriei grea, interzisă de altfel prin acordurile de la Minsk. Monitorii Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (OSCE) au raportat o creştere a bombardamentelor în regiunile Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei.  

În eventualitatea în care Federația Rusă ar invada Ucraina, criza ar provoca un aflux de refugiați ce vor căuta azil în 
țările europene. Din cauza poziției geografice, România s-ar confrunta prioritar cu această problemă. Cu toate acestea, conform 
declarațiilor făcute în spațiul public, au fost evaluate, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, toate scenariile posibile 
de fluxuri de migranţi, inclusiv posibilitatea unui flux necontrolat. România ar avea resursele necesare pentru a face față 
oricărei situații în perioada următoare.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce capacitate concretă pentru refugiați din Ucraina au taberele din România?  
2. În eventualitatea unui conflict de durată, ați lua în considerare transferarea unui număr de refugiați într-un alt stat UE?  

Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită stimă,        Deputat  

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

Probleme pentru industria pomicolă din România 
Stimate domnule ministru, 
Conform informațiilor oferite de către domnul Lucian Florea, admininstrator la Asociația Pomicolă Itești, Bacău și 

vicepreședinte al Asociației interprofresionale Fruleg, industria pomicolă din România se confruntă cu probleme grave în 
momentul de față.  

Scăderea prețului la fructe a fost provocată de două fenomene: creșterea necontrolată a prețurilor la energie și 
combustibil, mai ales energie, dar și supraproducția de fructe din Europa. Astfel, depozitarea a devenit complet nerentabilă și 
pomicultorii au fost nevoiți să vândă cât mai repede pentru a evita costurile de depozitare pentru fructe. Prețurile pentru fructe 
au ajuns la 60% din valoarea pe care o aveau anul trecut. Printre măsurile puse la dispoziție în momentul de față sunt creditele 
Agro IMM Invest, dar nu ar fi suficiente pentru combaterea crizei curente.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Aveți în plan constituirea unei scheme de ajutor destinată special acestui sector al agriculturii, dar care să prevadă 

sume nerambursabile? 
2. Dacă nu, luați în considerare extinderea perioadei de rambursare pentru creditele Agro IMM Invest?  

Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Programul Noua Casă 2022 
Stimate domnule ministru,  
Ghidul transmis săptămâna trecută de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și 

Mijlocii (FNGCIMM) stipulează ca pentru programul Noua Casă 2022, ce vizează achiziția unei singure locuințe, valoarea 
maximă a creditului care poate fi accesat să fie de 66.500 Euro (pentru locuințe al căror preț este de maxim 70.000 Euro, 
avansul solicitat fiind de 5%) sau 119.000 Euro - pentru locuințe al căror preț este de maxim 140.000 Euro, în acest caz 
avansul solicitat este de 15%.  

Ulterior accesării programului, doritorii vor avea calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul. Va fi nevoie astfel 
de avansul minim obligatoriu pentru locuință și de o sumă (echivalentul a trei rate în dobândă) ce va fi blocată într-un depozit 
colateral, constituit ca garanție pentru acordarea creditului, blocat până la rambursarea integrală a creditului şi nepurtător de 
dobândă.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având vedere creșterea prețului pentru imobile în anul 2022, precum și dificultățile financiare pe care le întâmpină 

românii datorită creșterii prețurilor la energie, considerați că o măsură care va atrage și mai mulți doritori ar putea fi 
micșorarea garanției sau a avansului solicitat?  

2. Considerați că actuala criză a prețurilor la energie din Europa va conduce la scăderea vizibilă a numărului de 
participanți în programul Noua Casă 2022?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită,        Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Schimbarea structurii anului școlar 
Stimate domnule ministru,  
La începutul lunii februarie a fost lansată oficial propunerea de schimbare a structurii anului școlar. Astfel, se dorește 

revenirea la trimestre în loc de semestre începând cu anul 2022-2023. Cursurile ar fi organizate în acest fel în jurul vacanțelor 
care vor fi automat mai numeroase. Primul trimestru ar avea 14 săptămâni, iar elevii ar merge la ore în perioada 5 septembrie – 
21 decembrie 2022. Al doilea trimestrul ar urma să aibă 12 săptămâni, dispuse în perioada 9 ianuarie – 6 aprilie 2023, iar cel 
de-al treilea se va desfășura în perioada 19 aprilie – 16 iunie 2023, cu 9 săptămâni de studiu în total.  
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Profesorul Dragoș Iliescu, directorul Școlii Doctorale de Psihologie din cadrul Facultății de Psihologie și Științele 
Educației de la Universitatea din București a oferit o opinie favorabilă în acest sens, recunoscând avantajele organizării 
anului școlar în jurul vacanțelor, conform informațiilor apărute în spațiul public. În ciuda acestui fapt, trei cicluri școlare 
într-un an ar însemna mai multe evaluări prin care trebuie să treacă elevii.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cum va fi adaptată materia pentru a acoperi trei cicluri școlare? 
2. Cum va fi diminuată anxietatea elevilor în ceea ce privește înmulțirea numărului de evaluări? 

 Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor  
 

Consecințe pentru neplata contribuțiilor la stat 
Stimate domnule ministru,  
Până la data de 1 martie ar trebui să fie funcțional un mecanism ce va garanta reincriminarea ca faptă penală atât a 

reţinerii, cât şi nevirării unor contribuţii şi impozite, iniţiativa fiind bazată pe o propunere a Camerei Consultanţilor Fiscali. A 
fost propusă totodată și eventualitatea efectuării unei analize ce ar stabili și dacă, la rândul său, datornicul are de recuperat 
sume de bani de la stat. În plus, ar fi vorba  și de crearea unui mecanism mai amplu de compensare a datoriilor între firme şi 
stat. 

Varianta inițială a proiectului propusă de către Ministerul Finanțelor prevedea și reincriminarea faptei de nereţinere şi 
nevirare. Mediul de afaceri s-a opus categoric datorită interpretabilității legislației diferit de către contribuabili și ANAF.   

Însă, mecanismul în cauză ar trebui teoretic să ofere firmelor siguranţa că nu vor avea probleme pentru că nu au virat la 
bugetul statului sume care ar fi egale sau chiar mai mici comparativ cu ce au acestea de încasat de la autorităţi. 

 Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cu aproximație, câți contribuabili se află în situația de neplată a contribuțiilor la stat și ce impact bugetar au produs?  
2. Când ar putea fi propus un mecanism de compensare a datoriilor între firme și stat? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei  
 

Măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri  
Domnule Ministru, 
Vă cunosc aplecarea pe care o aveți și efortul pe care îl depuneți pentru identificarea unor soluții viabile care să reducă 

impactul creşterii excepţionale a preţurilor la energia electrică și la gazele naturale, atât pentru consumatorii casnici, cât și 
pentru cei industriali.  

Pe acest fond,  vă supun atenției una dintre solicitările primite din partea unui mare contribuabil, din județul Botoșani, 
referitoare la fluctuațiile de preț al gazelor naturale  înregistrate pe parcursul ultimelor luni.  Ca urmare a acestui fapt,  facturile 
companiei  s-au majorat cu 186% situație ce exercită o presiune semnificativă asupra bugetului de cheltuieli și determină o 
serie de incertitudini privind continuarea activităților de producție la aceeași capacitate.  

Din această perspectivă, vă solicit respectuos, domnule ministru,  să-mi comunicați care sunt tendințele de evoluție a 
prețurilor la energia electrică și la gazele naturale pentru ca mediul de afaceri autohton să-și poată fundamenta bugetele de 
activități pe baze realiste.  

De asemenea, vă rugăm să intensificați  eforturile pentru adoptarea unor măsuri economice menite să sprijine IMM-urile 
și care să asigure predictibilitatea mediului de afaceri.   

Vă mulțumesc,  
Solicit răspuns în scris.        Deputat  

Costel Şoptică 
*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
      domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 
      domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Măsuri împotriva mafiei lemnului 
Stimate domnule ministru, 
La finalul anului trecut a.c, un incident extrem de grav petrecut într-o pădure din Bucovina a devenit subiect de breaking 

news pe televiziuni și a ajuns până în presa internațională1. Un activist de mediu și doi jurnaliști care filmau un documentar 
despre tăierile ilegale de lemn au fost agresați de un grup de indivizi printre care se aflau și silvicultori ai Ocolului Silvic Dealu 
Negru. 

Unul dintre jurnaliști a fost lovit atât de tare încât și-a pierdut starea de conștiență, iar activistul Tiberiu Boșutar a fost 
bătut și umilit, fiind dezbrăcat în pielea goală sub amenințarea toporului. 

Site-ul de investigații Recorder.ro afirmă2  că incidentul este ultimul dintr-un lung șir de agresiuni pe care mafia 
lemnului din zonă le-a îndreptat împotriva celor care încearcă să documenteze tăierile ilegale. Bucovina seamănă tot mai mult 
cu o zonă în care clanurile implicate în exploatări forestiere se ridică deasupra legii, iar autoritățile nu fac nimic pentru a stopa 
acest fenomen.  

Aceeași publicație a realizat un material de investigații3 care arată dimensiunea adevărată a dezastrului tăierilor ilegale 
făcute cu complicitatea unor autorități și instituții publice. Materialul de investigații este ultimul dintr-o serie de multe altele4 
care arată că activitatea de tăiere ilegală a lemnului din pădurile României se desfășoară la nivelul unor grupuri de 
criminalitate organizată puternic ramificate, ierarhizate și finanțate, ajutate direct de ocoluri silvice, garda forestieră, pădurari, 
agenții de mediu, poliție, jandarmerie și uneori chiar de procurori. Acum 2 ani, echipa ”România, te iubesc!” de la Știrile 
ProTv devoala o altă amplă operațiune5 de defrișare ilegală a pădurilor de pe teritoriul României, operațiune în care erau 
implicate deopotrivă autorități și instituții publice cu atribuții în domeniul mediului și ordinii publice. 

 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 202 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Guvernul ar susține un proiect de lege prin care să se interzică temporar, pe o perioadă de 10-15 ani,  orice 
exploatare forestieră pe teritoriul României, cu excepția operațiunilor strict necesare, efectuate de către ocoalele publice, fără 
comercializarea materialului lemnos rezultat?  

                                      
1 Olivia Bizot, ”'I was afraid we would die': Attack highlights violence of Romania’s 'wood mafia'”, France 24, disponibil la: 

https://observers.france24.com/en/europe/20211004-romania-illegal-logging-forest-attack-wood-
mafia?fbclid=IwAR3hTRKUZFAzAS447rEiwLKiW3B3lX_96XSpS95b66NuSiPWH2tpPSyJJm8; accedat la data de 31.10.2021. 

2Alex Nedea, David Muntean,  ”Ce se ascunde în spatele atacurilor din pădurile Bucovinei”, Recorder.ro, 27 octombrie 2021, 

disponibil la: https://recorder.ro/ce-se-ascunde-in-spatele-atacurilor-din-padurile-bucovinei/; accesat la data de 31.10,2021. 
 

3 Recorder.ro, ”MAFIA LEMNULUI: Ce se ascunde în spatele atacurilor din pădurile Bucovinei”, Youtube.com, Disponibil la: 

https://www.youtube.com/watch?v=od5Zlvp1yIc; accesat la data de 31.10.2021. 

4  Recorder.ro, ”INVESTIGAȚIE RECORDER. Pe urmele hoților de lemn”, Youtube.com, disponibil la: 

https://www.youtube.com/watch?v=sb4FCyRiuro; accesat la data de 31.10.2021. 
 Recorder.ro, ”INVESTIGAȚIE RECORDER Pe urmele hoților de lemn II”, Youtube.com, disponibil la: 
https://www.youtube.com/watch?v=7D0GFp75wKo; accesat la data de 31.10.2021. 
Recorder.ro., ”Genocidul stejarilor seculari: cum ni se fură ultimele păduri de câmpie„; Youtube.com, disponibil la: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4yJ60EC4E8; Ypoutube.com, accesat la data de 31.10.2021. 

5  ”România, te iubesc!, ”ROMÂNIA, TE IUBESC! - MAREA DEFRIȘARE”, disponibil la: 

https://www.youtube.com/watch?v=oVOI7F6yJ8Y; accesat la data de 31.10.2021. 
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2. Dacă Guvernul are în vedere înființarea prin OUG a parchetului specializat pentru investigarea infracțiunilor de mediu, 
denumit generic „DNA-ul pădurilor”? 

3. Dacă ministrul justiției va dispune, în temeiul art.69, alin. (3) din Legea nr. 304/2004, îndrumări către procurorul 
general al României în vedere prevenirii și combaterii active a infracțiunilor de mediu? 

4. Dacă MAI, prin Direcția Generală Anticorupție, investighează cazurile în care polițiști și jandarmi sunt participanți la 
infracțiunile de tăieri ilegale de arbori de pe teritoriul României? 

5. Dacă Ministerul Mediului are în vedere desființarea prin lege a ocoalelor silvice private? 
6. Dacă Ministerul Justiției va propune majorarea limitelor speciale de pedeapsă ale infracțiunilor de mediu, precum și 

dacă va propune incriminarea și a altor fapte de încălcare a normelor de mediu? 
Cu deferență, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Recunoașterea studiilor în stăinătate 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul audiențelor derulate cu cetățeni, mi-a fost adus la cunoștință faptul că în Romania există absolvenți ai unor 

facultăți de muzicoterapie din străinătate ale căror diplome nu sunt recunoscute. Astfel, aceste persoane nu pot practica 
meseria pentru care s-au pregătit, în țara noastră.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:   

1. Dacă aveți cunoștință despre astfel de situații, în care studii din străinătare nu sunt recunoscute în România? 
2. Ce soluții există pentru recunoașterea studiilor și echivalarea lor cu diplome din domenii similare sau chiar identice? 
3. Căror autorități ale statului român se pot adresa aceste persoane pentru rezolvarea acestor situații? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu deferență, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 

 

Scăderea vârstei pentru asociații și administratorii de societăți, persoane fizice  
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale 

Stimate domnule ministru, 
Plecând de la propunerea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) de 

înfiinţare a unui nou tip de societate comercială - "SRL de exerciţiu", care să permită adolescenţilor între 16 şi 18 ani să 
deruleze activităţi economice, potrivit Programului de Guvernare 2021-2024 al Mediului de Afaceri, publicat luni de 
organizaţia patronală6, apreciez importantă și utilă găsirea unor soluții prin care să implicăm mai activ, timpuriu și în mod real 
tinerii în viața antreprenoriatului și a business-ului. 

Este de natura evidenței că generațiile de copii și adolescenți sunt tot mai inteligente, mature și responsabile în 
încheierea de acte juridice. De asemenea, inteligența actualelor generații de adolescenți îi determină să fie implicați în activități 
care, până nu demult, erau apanajul adulților (invenții în IT,  brevetare, prestare de servicii, proiectare modele de business-uri 
etc, conducere de organizații reprezentative (de elevi) etc.). 

Chiar dacă actualul Cod civil, la art. 42, recunoaște dreptul minorului de a încheia acte juridice privind munca, 
îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, același Cod civil 

                                      
6

Disponibil la: https://www.economica.net/consiliul-national-al-imm-urilor-propune-infiintarea-de-srl-uri-de-exercitiu-pentru-orientarea-
adolescentilor-catre-afaceri_191691.html; accesat la data de 12.02.2022. 
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pare a fi depășit de realitățile de azi, prezumând, pe baza unor considerații vechi, că un minor de 16 ani nu ar putea să 
înființeze o societate cu răspundere limitată sau să-și administreze propria afacere. 

Ținând cont de evoluția firească a sistemelor de drept în concordanță cu evoluția normală a relațiilor sociale, apreciez că 
se impune scăderea capacității de exercițiu la vârsta de 16 ani sau permiterea minorului de 16 ani să înființeze și să 
administreze societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. Această 
măsură va încuraja dezvoltarea timpurie a unor business-uri, va crește implicarea tinerilor în societate și va încuraja elevii de la 
liceele tehnologice, tehnice și vocaționale să aplice în economia reală cele învățate la școală. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Ministerul Justiției ar susține o propunere legislativă de scădere a capacității de exercițiu deplină de la vârsta de 
18 ani la vârsta de 16 ani? 

2. Dacă Ministerul Justiției ar susține o propunere legislativă prin care minorul de 16 ani să poată înființa și administra 
societăți cu răspundere limitată, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale? 

Cu deferență,      
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României 
 

Obligativitatea formei mandatului autentic în operațiunile dintre bancă și client 
 

Stimate domnule guvernator, 
Foarte multe instituții financiare bancare solicită forma autentică a mandatului atunci când clientul băncii dorește să 

împuternicească o altă persoană să efectueze operațiuni bancare în numele și pe seama lui. 
Regula, în materia formei mandatului, o reprezintă forma scrisă sub semnătură privată potrivit art. 2013, alin. (1) C.iv..  

O singură excepție este prevăzută doar la alin. (2) al aceluiași articol, care prevede că mandatul dat pentru încheierea unui act 
juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi. 
Prevederea nu se aplică atunci când forma este necesară doar pentru opozabilitatea actului faţă de terţi, dacă prin lege nu se 
prevede altfel. Astfel, doar legea poate să prevadă expres forma autentică a mandatului și, nici în acest caz, excepția nu se 
aplică dacă  forma este necesară doar pentru opozabilitatea față de terți. 

Instituția financiară bancară este terț în contractul de mandat dintre client și mandatar, deci nu are nicio calitate legală 
pentru a impune forma contractului de mandat. Deși se invocă ”securitatea raporturilor juridice financiar-bancare”, prezumția 
absolută că clientul i-ar falsifica mandatul sau că un mandatar ar falsifica mandatul este una eronată, deoarece falsul și uzul de 
fals reprezintă faptă prevăzută de legea penală iar, sub aspect practic, se poate falsifica și un înscris autentificat la notar. Astfel, 
din punctul de vedere al rezultatului măsurii de protecție, efectul este același, ceea ce se modifică fiind doar dificultatea 
falsificării mandatului. 

Se constată, de asemenea, practica diferită a unor instituții financiare bancare sub aspectul formei în care încheie unele 
operațiuni bancare, în funcție de interesul clientului sau al băncii. Spre exemplu, atunci când banca dorește să vândă un anumit 
produs sau serviciu, aceasta utilizează apelurile telefonice către clienți și încheie contractul privind respectivul bun sau serviciu 
prin telefon, fără a putea verifica și  aproba, fără nicio urmă de îndoială, identitatea clientului. Contractul ar putea fi încheiat de 
un mandatar al clientului care se afla în posesia telefonului și și-a exprimat consimțământul, în numele și pe seama clientului, 
la încheierea contractului (activarea unui serviciu bancar contra cost). Când clientul dorește să ridice un simplu card bancar, 
banca nu acceptă ca acesta să fie ridicat de către un mandatar cu mandat sub semnătură privată. Deci, este ușor de văzut 
diferența de tratament în ceea ce privește modul în care banca folosește forma mandatului drept argument pentru securitatea 
operațiunilor. 

Impunerea formei autentice a mandatului generează cheltuieli nejustificate pentru clienți și îi descurajează să utilizeze 
serviciile bancare, mulți români preferând deja operațiunile în numerar. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
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1. Care este temeiul legal în baza căruia instituțiile financiar-bancare obligă clienții să încheie mandate în formă autentică 
pentru a efectua anumite operațiuni bancare prin mandatari? 

2. Ce măsuri vor lua BNR și MFP pentru evitarea obligativității mandatului scris în formă autentică în operațiunile 
bancare? 

3. Ce măsuri propune BNR pentru securitizarea operațiunilor bancare încheiate telefonic cu clientul? 
 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Datoria publică a sectorului 1 București 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Dacă sectorul 1 București a raportat lunar în 2020, 2021 și 2022 către direcția generală a finanțelor publice București 

situația plăților restante înregistrate la finele lunii precedente, potrivit art. 49, alin. (13)1 din Legea finanțelor publice locale? 
2. Dacă sectorul 1 București a diminuat lunar, cu cel puțin 5%, valoarea arieratelor în 2020, 2021 și 2022, conform art. 

49, alin. (13)3 din Legea finanțelor publice locale? 
3. Dacă sectorul 1 București  a înregistrat arierate în 2020, 2021 și 2022? Dacă nu, cine și-a asumat lipsa arieratelor, prin 

semnătură proprie, și care sunt consecințele unor eventuale erori/abuzuri?  
4. Dacă sectorul 1 București a trimis până la 1 iulie 2021 la direcția generală a finanțelor București proiectul de buget pe 

anul 2022 conform art. 38 din Legea finanțelor publice locale? 
5. Vă rog să-mi furnizați copia scrisorii cadru care să descrie contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a 

bugetului local și limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și ale transferurilor consolidabile 
prognozate pe anul 2022  pe care sectorul 1 București  a trimis-o la direcția generală a finanțelor publice București. 

6. Dacă sectorul 1 București  are neachitate obligații de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 90 de zile, și care să 
depășească 15% din cheltuielile prevăzute în bugetul local al sectorului 1 București? 

7. Sectorul 1 București se află sub premisele existenței în criză financiară locală? 
8. Care este valoarea datoriei publice locale directe și garantate, defalcat, pe ultimii 3 ani, a sectorului 1 București, 

precum și valoarea la zi? 
9. Dacă sectorul 1 București a asigurat menținerea datoriei publice locale la un nivel sustenabil pe termen mediu și lung? 
10. Dacă s-a menținut un nivel adecvat al resurselor bugetare pentru plata serviciului  datoriei publice, conform art. 5, alin. 

(2) din Legea nr. 69/2010? 
11. Care este valoarea totală a obligațiilor de natura datoriei publice actuale? 
12. Care este valoarea de referință a veniturilor proprii luate în calcul (media aritmetică a veniturilor proprii relativ 

constante  încasate în ultimii trei ani)? 
13. Care e plafonul de îndatorare publică locală a sectorului 1 București? 
14. Care sunt ratele scadente la fiecare obligație angajată (datorie directă sau garantată)? 
15. Care este valoarea totală a titlurilor de valoare emise în prezent de Sectorul 1 București și cât reprezintă titlurile 

datoriei publice actuale? 
16. Care este valoarea contractelor furnizor și a contractelor de leasing financiar care reprezintă datoria publică locală 

actuală a sectorului 1 București? 
17. Care este valoarea biletelor la ordin avalizate de sectorul 1 București? 
18. Care este gradul de dependență financiară a sectorului 1 București față  de bugetul de stat în perioada 2020-2021? 
19. Care este procentul secțiunii de dezvoltare, respectiv de funcționare  din bugetul sectorului 1 București  pe anii 2020, 

2021 și 2022? 
20. Care este procentul investițiilor din bugetul sectorului 1 București pe anii 2020, 2021 și 2022? 
21. Care este procentul subvențiilor pentru serviciile publice din bugetul sectorului 1 București pe anii 2020, 2021 și 

2022? 
22. Care este excedentul bugetar al sectorului 1 București  în anii bugetari  2020 și 2021? 
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23. Din datele disponibile la nivelul Consiliului Local Sector 1, există datorii ale Primăriei Sector 1, contestate în instanță, 
în valoare de aproximativ 140 milioane lei (aproximativ 7% din bugetul primăriei). La aceste datorii se adaugă și penalități de 
aproximativ 35 milioane lei, ca urmare a deciziei primarului de a nu efectua anumite plăți. Cum ar trebui reflectate aceste sume 
în bugetul pentru anul 2022, având în vedere prevederile Legii 273/2006, în special Art. 14, alin. (6) și alin. (8)?  

24. Având în vedere obligația consiliului local, expres prevăzută de lege, de a prevedea distinct credite bugetare destinate 
stingerii plăților restante, cum ar trebui să procedeze consilierii locali, având în vedere că proiectul de buget promovat de 
primar nu respectă prevederile Legii 273/2006 și nu include datoriile Primăriei? 

25. În ceea ce privește sumele contestate în instanță, având in vedere riscul de a fi puși în situația de a achita integral 
aceste sume pe parcursul anului, ar trebui ca aceste sume să fie înregistrate în bugetul pe 2022? Dacă nu, care este cadrul legal 
care permite o asemenea abordare? 

26. Cine răspunde pentru acumularea penalităților de zeci de milioane de lei, ca urmare a refuzului ordonatorului de 
credite de a efectua plăți? Cum poate fi recuperat acest prejudiciu? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 
 

Prevenirea și combaterea criminalității cu criptomonede 
Stimate domnule ministru, 
Prin Legea nr. 207/2021 s-a completat Codul penal în sensul instituirii unor noi infracțiuni privind operațiunile cu 

monede virtuale. În acest sens, cel mai relevant este art. 2501 C. pen. care incriminează operaţiunile ilegale cu instrumente de 
plată fără numerar. Legea transpune Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 
2001/413/JAI a Consiliului. 

Deși o bună parte dintre infracțiunile nou instituite intră în competența materială a DIICOT, nu a existat, până în 
prezent, o strategie publică prezentată pentru combaterea acestor tipuri de fapte penale. 

Operațiunile ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în special criptomonede, pot dezechilibra profund piața 
financiară și de capital și pot reprezenta adevărate unelte de spălare a banilor, evaziune fiscală și finanțare a unor grupări de 
criminalitate organizată. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt îndrumările scrise ale ministrului Justiției către procurorul general al României pentru prevenirea și 
combaterea criminalității privind operațiunile cu instrumente de plată fără numerar? 

2. Dacă DIICOT are o strategie publică de combatere a acestor infracțiuni? 
3. Dacă apreciați că Directiva (UE) 2019/713 a fost transpusă în mod corect și complet? 
4. Câte dosare penale sunt deschise, în prezent, pe infracțiunea prev. de art. 2501 C. pen.? 
5. Ce propuneri de lege ferenda are MJ pentru reglementarea și controlul monedelor virtuale în operațiunile de pe piața 

financiară și de capital guvernate de legea română? 
Cu deferență,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Activitatea de tutelă administrativă pe anul 2021 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prevederile art. 123, alin. (5) din Constituția României, republicată; 
Ținând cont de interesul public privind rolul și modul de exercitare a tutelei administrative de către prefecții din 

România în 2021; 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 4 - 2022  
Săptămâna 21 – 25 februarie 2022  

 

 

82 
 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Câte acte administrative cu caracter normativ, respectiv individual, a atacat fiecare prefect din România în anul 2021? 
2. Câte acțiuni de intervenție accesorie a formulat fiecare prefect din România în 2021? 
3. La câte ședințe de consiliu local/ județean a participat fiecare prefect din România în anul 2021? 
4. Cum apreciați, individual și sumar, activitatea fiecărui prefect din România în anul 2021? 
5. Câte întâlniri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au fost organizate în fiecare județ în anul 2021? 
6. Cum s-au asigurat prefecții din România de implementarea Legii nr. 35/2007 în anul 2021? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Atribuțiile acordate subprefecților 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Dacă, la nivelul fiecărei Instituții a Prefectului, au fost acordate atribuții subprefecților?  
2. Care sunt, în prezent, prevederile legale care atribuie competențe proprii subprefecților și care sunt acestea? 
3. Vă rog să-mi furnizați un tabel nominal cu toate atribuțiile delegate ale fiecărui subprefect din România. 

Cu deferență,      
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 
 

Corelarea recursului în interesul legii din cele două Coduri de procedură 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit art.517, alin. (4) din C. proc. civ., „Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data 

publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.” . Potrivit art. 474, alin. (4) C. proc. pen., „Dezlegarea dată 
problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.”. 

Cele două coduri de procedură prevăd un conținut diferit privind efectele recursului în interesul legii. Dacă Codul de 
procedură civilă lasă de înțeles că decizia este general obligatorie de la data publicării ei în M. Of., Codul de procedură penală 
prevede expres că decizia este obligatorie doar pentru instanțe de la data publicării ei în M. Of. 

 În practica judiciară se pune în continuare problema dacă și pentru ce subiecte/ subiecți de drept decizia privind 
soluționarea unui recurs în interesul legii produce efecte de la data pronunțării sale. De asemenea, se pune problema dacă, în 
materie penală, efectul este de asemenea unul erga omnes al recursului în interesul legii, având în vedere nuanța utilizată de 
legiuitor prin sintagma „pentru instanțe”. 

 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este poziția Ministrului Justiției vizavi de problema de drept existentă? 
2. Ce propuneri de lege ferenda are Ministerul Justiției pentru uniformizarea reglementării recursului în interesul legii în 

cele două coduri de procedură? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 
 

Corelarea recursului în interesul legii din cele două Coduri de procedură 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit art.517, alin. (4) din C. proc. civ., „Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data 

publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.” . Potrivit art. 474, alin. (4) C. proc. pen., „Dezlegarea dată 
problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.”. 

Cele două coduri de procedură prevăd un conținut diferit privind efectele recursului în interesul legii. Dacă Codul de 
procedură civilă lasă de înțeles că decizia este general obligatorie de la data publicării ei în M. Of., Codul de procedură penală 
prevede expres că decizia este obligatorie doar pentru instanțe de la data publicării ei în M. Of. 

În practica judiciară se pune în continuare problema dacă și pentru ce subiecte/ subiecți de drept decizia privind 
soluționarea unui recurs în interesul legii produce efecte de la data pronunțării sale. De asemenea, se pune problema dacă, în 
materie penală, efectul este de asemenea unul erga omnes al recursului în interesul legii, având în vedere nuanța utilizată de 
legiuitor prin sintagma „pentru instanțe”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este poziția Ministrului Justiției vizavi de problema de drept existentă? 
2. Ce propuneri de lege ferenda are Ministerul Justiției pentru uniformizarea reglementării recursului în interesul legii în 

cele două coduri de procedură? 
Cu deferență,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Finalizarea pilotării cărții electronice de identitate 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Când se va finaliza perioada de pilotare a implementării cărții electronice de identitate la nivelul municipiului Cluj-

Napoca? 
2. Când va începe perioada de implementare, la nivel național, a cărții electronice de identitate? 
3. Dacă pe cartea electronică de identitate va apărea și opțiunea de donator de organe? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

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

Refuzul primarilor de a implementa proiecte de HCL 
Stimate domnule ministru, 
Mi-au fost aduse la cunoștință mai multe situații de primari care refuză să execute proiectele votate de Consiliile Locale, 

deși este o atribuție clară a executivului, conform Codului Administrativ. Un alt blocaj sesizat a fost legat de refuzul unor 
primari de a introduce pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliul Local proiecte depuse de consilieri, cu toate avizele aparatului 
de specialitate, din motive politice. În fine, o altă speță, întâlnită chiar la Primăria Sectorului 1, este refuzul primarului de a 
transmite în direcții, spre avizare, a proiectelor de HCL depuse, astfel încât acestea nu pot fi introduse pe ordinea de zi a 
ședințelor de Consiliu Local.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
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4. Dacă sunteți la curent cu situații de primari care nu execută proiecte de HCL votate sau care blochează prin diverse 
practici abuzive proiectele de HCL depuse de consilierii locali? 

5. Care sunt măsurile aplicabile în aceste situații? Cum poate interveni Ministerul?  
6. Care sunt consecințele unor astfel de abuzuri?  
7. Căror instituții ale statului se pot adresa consilierii pentru a se asigura că primarii respectă Codul Administrativ? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Riscul de emigrare definitivă a românilor tineri în 2022 
Stimate domnule prim-ministru, 
Conform unui studiu7 elaborat de ReThink România, 730.000 de români spun că vor să emigreze în 2022. Aproximativ 

3% dintre români spun că sigur pleacă anul viitor din țară și alți 5% că probabil vor pleca. Tentația să plece din țară este mai 
puternică în rândul tinerilor între 16 și 24 de ani. Acesta pare a fi unul dintre lucrurile cele mai îngrijorătoare din studiul cu 
privire la intențiile de emigrare ale românilor.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Guvernul României deține date care să confirme riscul de emigrare masivă în acest an (și nu numai)? 
2. Ce măsuri urgente va întreprinde Guvernul României pentru a preveni o emigrare masivă a tinerilor români în 2022 și 

în anii care vor urma? 
3. Ce impact economic ar avea emigrarea definitivă a 730.000 de români? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 
 

Adoptarea noului Cod al societăților 
Stimate domnule ministru, 
Există o opinie generală și comună a juriștilor români conform căreia Legea nr. 31/1990 a societăților ar necesita o 

modificare de substanță, o modernizare și adaptare la realitățile actuale în raporturile dintre profesioniști. Legea, inițial 
adaptată și reflectând stadiul de dezvoltare al științei dreptului la nivelului anului 1990 (principala sursă de inspirație a legii 
fiind Codul comercial Carol al II-lea) a suferit numeroase modificări, datorită nevoii de adaptare la noi realități juridico-
economice, pe de o parte, respectiv datorită cerințelor de implementare a directivelor europene de drept societar, pe de altă 
parte. Însă aceste modificări, uneori insuficient integrate în concepția unitară a legii, au cauzat în timp diminuarea coerenței 
interne a legii8. 

Aceeași juriști și doctrinari vorbesc despre adoptarea unui cod al societăților. Potrivit art. 18 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în vederea sistematizării și concentrării legislației, 
reglementările dintr-un anumit domeniu sau dintr-o anumită ramură de drept, subordonate unor principii comune, pot fi reunite 
într-o structură unitară, sub formă de coduri. 

Un Cod al societăților nu ar reglementa doar cele cinci tipuri de societăți (foste comerciale), ci ar întruni reglementările 
dispersate în sistemul juridic referitor la celelalte forme societare. Ar trebui să avem în vedere în primul rând societățile 

                                      
7

Disponibil la: https://www.libertatea.ro/stiri/studiu-730-000-de-romani-spun-ca-vor-sa-emigreze-in-2022-probabil-unii-dintre-ei-sunt-cu-
bagajele-facute-3843987; accesat la data de 20.11.2021. 
8

 https://www.juridice.ro/574551/argumente-pentru-reforma-legislatiei-societatilor-un-cod-al-societatilor.htm; accesat la 12.02.2022. 
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cooperative (Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești, Legea nr. 566/2004 a 
cooperației agricole, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației). De asemenea, și normele referitoare la 
grupurile de interes economic ar trebui incluse în noul Cod al societăților, reglementate, în prezent, total neadecvat, printr-o 
lege care privește măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 
afaceri, pentru prevenirea și sancționarea corupției (respectiv Legea nr. 161/2003), ceea ce nu are nicio legătură cu grupurile 
de interes economic.  

Reglementările privitoare la statutul instituțiilor de credit, al societăților de asigurare ar putea fi integrate de asemenea în 
acest nou cod, respectiv prevederile care se referă la organizarea și funcționarea internă a societăților emitente de valori 
mobiliare. În schimb, reglementările de drept public, privind înregistrarea sau autorizarea societăților nu trebuie incluse în 
acest nou Cod, fiindcă privesc condițiile de acces și funcționarea externă a societății, pe piață, făcând obiectul reglementării 
din alte ramuri de drept, și nu a dreptului privat. În schimb, reglementarea generală a registrului comerțului, care poate fi 
redenumit registrul profesioniștilor, dacă se dorește o consecvență terminologică, ar trebuie introdusă în noul Cod9. 

Desigur, adoptarea acestui Cod, bazându-se doar pe cuprinderea unor texte de lege aflate deja în vigoare în prezent într-
o nouă reglementare unitară, ar avea avantaje minime, doar de sistematizare, fiind de fapt un codex, dacă la baza noii 
reglementări nu s-ar afla și o concepție unitară de reformă. România trebuie să-și modernizeze legislația societăților, pentru că 
altfel se va regăsi într-o situație de dezavantaj competitiv accentuat față de alte state europene (și nu numai)10. Spre exemplu, 
trebuie clarificată problema societăților cu răspundere limitată cu asociat unic care, sub aspect practic, se confundă în 
capacități cu persoana fizică autorizată, singura diferență fiind cea de fiscalitate. De asemenea, trebuie clarificat dacă mai 
putem menține existența capitalului social de 1 leu la înființarea unui SRL, având în vedere că însăși ideea de societate 
presupune aportul de capital iar, în cazul SRL-ului, răspunderea se face în limita capitalului subscris. Or, este absurd că 
credem că poate avea loc o angajare justă și reală a răspunderii civile pentru acte și fapte în limita a 1 leu aport de capital. 

Un Cod al societăților ar reprezenta o soluție optimă. Domeniul de reglementare al unui nou cod îndeplinește cerințele 
impuse de prevederile art. 18 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
respectiv este vorba despre un domeniu subordonat unor principii comune, care poate fi reunită într-o structură unitară, sub 
forma unui cod11. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog astfel să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1.  Există o intenție/ inițiativă a Ministerului Justiției  privind elaborarea unui proiect de lege privind un cod al 
societăților? 

2. Cum apreciați oportunitatea inițierii unei astfel de propuneri legislative de către Parlament? 
3. În ce condiții veți dispune constituirea unui grup de lucru ministerial care să analizeze propunerea elaborării unui cod 

al societăților? 
Cu deferență,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Adoptarea noului Cod al societăților 
Stimate domnule ministru, 
Există o opinie generală și comună a juriștilor români conform căreia Legea nr. 31/1990 a societăților ar necesita o 

modificare de substanță, o modernizare și adaptare la realitățile actuale în raporturile dintre profesioniști. Legea, inițial 
adaptată și reflectând stadiul de dezvoltare al științei dreptului la nivelului anului 1990 (principala sursă de inspirație a legii 
fiind Codul comercial Carol al II-lea), a suferit numeroase modificări, datorită nevoii de adaptare la noi realități juridico-
economice, pe de o parte, respectiv datorită cerințelor de implementare a directivelor europene de drept societar, pe de altă 

                                      
9

 Ibidem. 
10

 Ibidem. 

11
 Ibidem. 
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parte. Însă aceste modificări, uneori insuficient integrate în concepția unitară a legii, au cauzat în timp diminuarea coerenței 
interne a legii12. 

Aceeași juriști și doctrinari vorbesc despre adoptarea unui cod al societăților. Potrivit art. 18 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în vederea sistematizării și concentrării legislației, 
reglementările dintr-un anumit domeniu sau dintr-o anumită ramură de drept, subordonate unor principii comune, pot fi reunite 
într-o structură unitară, sub formă de coduri. 

Un Cod al societăților nu ar reglementa doar cele cinci societăți (foste comerciale), ci ar întruni reglementările 
dispersate în sistemul juridic referitor la celelalte forme societare. Ar trebui să avem în vedere în primul rând societățile 
cooperative (Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești, Legea nr. 566/2004 a 
cooperației agricole, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației). De asemenea, și normele referitoare la 
grupurile de interes economic ar trebui incluse în noul Cod al societăților, reglementate, în prezent, total neadecvat, printr-o 
lege care privește măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 
afaceri, pentru prevenirea și sancționarea corupției (respectiv Legea nr. 161/2003), ceea ce nu are nicio legătură cu grupurile 
de interes economic. Reglementările privitoare la statutul instituțiilor de credit, al societăților de asigurare ar putea fi integrate 
de asemenea în acest nou cod, respectiv prevederile care se referă la organizarea și funcționarea internă a societăților emitente 
de valori mobiliare. În schimb, reglementările de drept public, privind înregistrarea sau autorizarea societăților nu trebuie 
incluse în acest nou Cod, fiindcă privesc condițiile de acces și funcționarea externă a societății, pe piață, făcând obiectul 
reglementării din alte ramuri de drept, și nu a dreptului privat. În schimb, reglementarea generală a registrului comerțului, care 
poate fi redenumit registrul profesioniștilor, dacă se dorește o consecvență terminologică, ar trebuie introdusă în noul Cod13.  

Desigur, adoptarea acestui Cod, bazându-se doar la cuprinderea unor texte de lege aflate deja în vigoare în prezent într-o 
nouă reglementare unitară, ar avea avantaje minime, doar de sistematizare, fiind de fapt un codex, dacă la baza noii 
reglementări nu s-ar afla și o concepție unitară de reformă. România trebuie să-și modernizeze legislația societăților, pentru că 
altfel se va regăsi într-o situație de dezavantaj competițional accentuat față de alte state europene14. Spre exemplu, trebuie 
clarificată problema societăților cu răspundere limitată cu asociat unic care, sub aspect practic, se confundă în capacități cu 
persoana fizică autorizată, singura diferență fiind cea de fiscalitate. De asemenea, trebuie clarificat dacă mai putem menține 
existența capitalului social de 1 leu la înființarea unui SRL, având în vedere că însăși ideea de societate presupune aportul de 
capital iar, în cazul SRL-ului, răspunderea se face în limita capitalului subscris. Or, este absurd că credem că poate avea loc o 
angajare justă și reală a răspunderii civile pentru acte și fapte în limita a 1 leu aport de capital. 

Un Cod al societăților ar reprezenta o soluție optimă. Domeniul de reglementare al unui nou cod îndeplinește cerințele 
impuse de prevederile art. 18 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
respectiv este vorba despre un domeniu subordonat unor principii comune, care poate fi reunită într-o structură unitară, sub 
forma unui cod15. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1.  Există o intenție/ inițiativă a Ministerului Economiei privind elaborarea unui proiect de lege privind un cod al 
societăților? 

2. Cum apreciați inițiativa inițierii unei astfel de inițiative legislative de către Parlament? 
3. În ce condiții veți dispune constituirea unui grup de lucru ministerial care să analizeze propunerea elaborării unui cod 

al societăților? 
Cu deferență,          Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

                                      
12

 https://www.juridice.ro/574551/argumente-pentru-reforma-legislatiei-societatilor-un-cod-al-societatilor.htm; accesat la 12.02.2022. 

13
 Ibidem. 

14
 Ibidem. 

15
 Ibidem. 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Nerespectarea Legii nr.  267/2021 de către DPEPABD 
Stimate domnule ministru, 
Cetățenii semnalează faptul că Direcția pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul 

Afacerilor Interne nu respectă Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

În concret, MAI, prin structurile subordonate, solicită în continuare copii de pe documente emise tot de stat atunci când 
cetățenii solicită reînnoirea cărții de identitate sau eliberarea uneia noi. Spre exemplu, pentru eliberarea unei noi cărți de 
identitate, se solicită extras de carte funciară, extras care este eliberat tot de către o instituție a statului, adică de către OCPI. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. De ce DPEPABD solicită cetățenilor copii de cărți de identitate, certificate de naștere și extrase de cărți funciare 
pentru eliberarea unei noi cărți de identitate, cu nerespectarea Legii nr. 267/2021? 

2. Care este stadiul de implementare, la nivelul MAI, a Legii nr. 267/2021?  
3. Când își poate MAI asuma complet, la nivelul tuturor structurilor subordonate, respectarea Legii nr. 267/2021? 

Cu deferență,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 

Înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare 
Stimate domnule ministru, 
La data de 23.08.2021, Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind înființarea băncilor de dezvoltare, 

instituţii aflate în subordinea ministerului şi care au ca scop promovarea antreprenorilor români şi operaţiuni de finanţare, 
cofinanţarea şi prefinanțarea operaţiunilor de comerţ exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor româneşti pe pieţele 
internaţionale. De atunci, proiectul a rămas blocat în faza de avizare interinstituțională și nu s-a ajuns nici la promovarea lui în 
Parlament, nici la promovarea lui prin OUG. 

Potrivit PNRR, la numărul secvențial 209, pentru termenul T4 2024, România și-a asumat „Acordarea de către Banca 
Națională a României a licenței de funcționare a Băncii Naționale de Dezvoltare”. Până la acel termen, Banca Națională de 
Dezvoltare trebuie să fie pe deplin operațională, cu personal instruit (care îndeplinește funcțiile critice în cadrul funcției de 
front office, back office și a funcțiilor de sprijin) în măsură să furnizeze primele instrumente financiare, în conformitate cu cele 
mai bune practici din domeniu.  

Banca nou-înființată trebuie să acopere  deficitul de finanțare, să  asigure un acces îmbunătățit la finanțare pentru 
beneficiarii eligibili și va furniza expertiză pentru dezvoltarea de noi produse. Strategia de investiții și de creditare a Băncii 
Naționale de Dezvoltare va trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului „de a nu 
prejudicia semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea 
evaluării sustenabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie 
de mediu. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul proiectului de lege privind înființarea Băncii Române de Dezvoltare? 
2. Care este motivul blocării proiectului de lege, având în vedere momentul în care acest proiect a fost publicat? 
3. Dacă MF va promova un proiect de OUG pentru înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare? 
4. Când estimați înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare? 
5. Care este capitalul de înființare al băncii, care va fi sistemul de garantare a împrumuturilor și cum se va stabili 

managementul băncii? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României 
 

Aplicarea abuzivă a Legii nr. 129/2019 a instituțiilor bancare 
 

Stimate domnule guvernator, 
Unii cetățeni aduc în atenție faptul că unele instituții financiar-bancare interpretează abuziv prevederile Legii nr. 

129/2019 și, pe baza unor suspiciuni neconfirmate ulterior, blochează intempestiv conturile și cardurile bancare ale unor 
consumatori/ clienți ai băncii. 

 În concret, băncile și-au dezvoltat algoritmi informatici prin care analizează operațiunile bancare ale clienților pentru a 
vedea dacă acestea sunt făcute în scopul spălării banilor sau a finanțării terorismului. Unii algoritmi înregistrează drept 
operațiuni suspecte inclusiv un flux mare de depuneri într-un interval scurt de timp, depuneri care pot reprezenta, spre 
exemplu, plata unor chirii lunare de la mai mulți chiriași ai unui ansamblu de blocuri rezidențiale către proprietar. Algoritmul 
percepe astfel de operațiuni suspecte, emite un raport care intră pe incidența Legii nr. 129/2019, funcționarii bancari nu mai 
verifică situația în fapt și dispun direct blocarea contului și a cardului clientului băncii. 

 Unii clienți au avut, astfel, sume mari de bani indisponibilizate pe o perioadă  de timp, fără să știe motivul blocării 
conturilor, din cauza faptului că nu au primit notificarea din partea instituțiilor respective.  

 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1.  Dacă instituția dumneavoastră monitorizează activitatea  instituțiilor financiar-bancare sub aspectul faptelor sesizate? 
2. Care sunt instituțiile financiar-bancare care au fost sancționate până în prezent pentru astfel de practici și ce sancțiuni 

au fost aplicate? 
3. Câți consumatori au fost, până în prezent, victime ale blocării conturilor și cardurilor pentru suspiciuni de spălare de 

bani și finanțarea terorismului și asupra cărora nu s-a dovedit ulterior că au desfășurat asemenea activități? 
4. Cum vă propuneți îmbunătățirea legislației astfel încât instituțiile financiar-bancare să fie obligate să verifice în fapt 

dacă operațiunile identificate de algoritmii informatici se circumscriu unor activități interzise de Legea nr. 129/2019? 
5. Ce măsuri de îmbunătățire a predictibilității și securității juridice a conturilor bancare ale consumatorilor veți dispune? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

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

Defavorizarea din punct de vedere material și social a tinerilor 
Stimată doamnă ministru, 
Potrivit Eurostat16, comparând anul 2020 cu 2019 în rândul subgrupurilor de vârstă, România a înregistrat cele mai mari 

creșteri ale proporțiilor persoanelor cu vârste cuprinse între 15-19 ani și 25-29 de ani care au fost grav defavorizate din punct 
de vedere material și social (aproximativ + 4 puncte procentuale).  

Situația tinerilor din România este alarmantă, în contextul scăderii unor burse, al eliminării gratuității la transportul 
feroviar, al creșterii chiriilor lunare, al calității slabe a unor instituții de învățământ superior sau al creșterii alarmante a 
costurilor de trai zilnic. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri ia Ministerul pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor din România? 
2. Care este politica Ministerului de prevenire a plecării definitive din țară a tinerilor între 15-19 ani și 25-29 de ani? 
3. Care este opinia Ministerului cu privire la facilitățile sociale de care trebuie să beneficieze elevii și studenții români? 
4. Dacă Ministerul a făcut o analiză privind cuantumul minim al unei burse școlare astfel încât aceasta să asigure o 

creștere reală a nivelului de trai al elevilor și studenților? 
5. Ce măsuri veți lua în problema locativă cu care se confruntă tinerii din România? 

                                      
16

 Disponibil la: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220210-1?etrans=ro; accesat la data de 13.02.2022. 
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6. Ce măsuri va lua Ministerul pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a tinerilor, prevenirea burnout-ului și 
respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă? 

Cu deferență,        Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

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

 

Programul „Prima casă” pentru tineri 
Stimată doamnă ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Dacă Ministerul urmărește implementarea unui program de tip „Prima Casă” exclusiv pentru tineri? 
2. Dacă răspunsul este pozitiv, care sunt criteriile de eligibilitate avute în vedere de Minister? 
3. Dacă de un astfel de program vor beneficia și tinerii care exercită profesii liberale ce nu presupun încheierea unui 

contract de muncă? 
4. Dacă se va încuraja achiziționarea de către tineri a unui spațiu locativ mai mare de  50 mp/persoană? 
5. Dacă creditele vor fi garantate de către stat și dacă se vor plafona dobânzile aplicate creditului? 

Cu deferență,          Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

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

 

Situaţia beneficiarilor pensiilor private obligatorii, raportată la cei cu pensie de stat 
Stimate domnule ministru, 
Există numeroase persoane în România care au optat pentru pensiile private obligatorii. Aceşti oameni contribuie cu 

4,5% către aceste fonduri, dar, cu toate acestea, au nedumeriri în ceea ce priveşte soarta pensiilor lor viitoare. 
Vă întreb cu respect: 
1.Beneficiarii pensiilor private obligatorii vor avea o pensie de la stat mai mică, atunci când vor avea vârsta de 

pensionare, având în vedere diminuarea contribuţiei către CAS? 
2.Câţi români sunt înscrişi în acest moment în sistemele de pensii private, şi câţi dintre ei sunt din județul Mureş? 
3.Care este probabilitatea ca românii actuali cotizanţi la pensiile private să nu intre la pensie în posesia sumelor 

cuvenite? 
Solicit răspuns scris.                   Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Influenţa  petiţiilor  către  instituţiile  europene asupra proiectului Roşia Montană 
Stimate domnule ministru, 
Comisia de petiţii a Parlamentului European a discutat, de- a lungul ultimilor ani, mai multe petiţii privind proiectul 

minier de la Roşia Montană, prezentate de către „Asociaţia AD Astra” şi de către Fundaţia Culturală Roşia Montană. Potrivit 
acestor documente, proiectul de exploatare cu cianuri de la Roşia Montană aduce prejudicii iremediabile mediului şi 
patrimoniului naţional. Semnatarii documentului au cerut Comisiei pentru petiţii  a  PE  şi  Comisiei  Europene  să  verifice  
existenţa  unei garanţii financiare corespunzătoare şi a unui plan de gestionare a deşeurilor pe termen lung, pertinent, ce 
include perioada de după   încetarea   exploatării.   Petiţionarii   au   mai   solicitat,   de asemenea, PE şi Comisiei Europene, să 
evalueze implicaţiile acestui proiect şi să ceară stoparea oricărei lucrări în arealul Roşia Montană atâta timp cât proiectul nu 
respectă toate criteriile impuse de legislaţia europeană. 

În  aceste  condiţii,  vă  întreb  în  ce  fel  influenţează  petiţiile aduse la cunoştinţa organismelor europene derularea 
proiectului minier  de  la  Roşia  Montană  şi,  de  asemenea,  care  este  în prezent stadiul acestuia? 

Solicit răspuns scris.                  Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

Bacău – orașul furat 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, 
În anii 2000-2001 începe procesul retrocedării de terenuri pentru foștii proprietari prejudiciați în procesul de 

sistematizare al orașului. Primarii perioadei, cu instituțiile subordonate (OCPI - cadastru), funcționarii din primărie şi cu toți 
cei care au cerut terenurile înapoi, identifică și inventariază toate spațiile verzi, caută foștii proprietari sau urmașii acestora şi 
încep retrocedările. Retrocedările sunt făcute pe baza adeverințelor eliberate de primărie cu mențiunea de „curți construcții”(!). 
În același timp pe harta cu PUG–ul sunt reconsiderate toate zonele verzi şi trecute la „curți construcții”(!). De atunci nu se mai 
găsesc nici arhivele cu vechile PUG-uri pe care erau indicate direcțiile de dezvoltare ale orașului după criterii urbanistice 
moderne. 

Încep tranzacțiile cu imobile, așa că retrocedările condiționate – cu promisiune de vânzare – intră în posesia celor care 
au stat în spatele aranjamentelor de a fi retrocedate terenuri mici, între blocuri, în fața instituțiilor (precum în cazul policlinicii 
noi sau al străzii Mărășești 100A), ca apoi acestea să fie comasate şi să rezulte noi terenuri cu suprafețe care depășesc limitele 
admise în legea construcțiilor, pentru noile clădiri. Eroarea se repetă cu ocazia acestor comasări când se eliberează din nou, la 
fiecare tranzacție, aceeași adeverință, cu mențiunea „curți construcții” neverificată cu situația din teren, fără un studiu al 
echilibrului necesar între construcții și spațiile de relaxare necesare unui cartier precum și în cazul intersecțiilor aglomerate. 

Chiar cu aceste manevre în retrocedări şi vânzări-cumpărări, formarea de loturi noi, cu noi numere cadastrale (ca să se 
piardă originea proprietăților), rolul principal în dezvoltarea echilibrată a orașului revine Primarului şi Consiliului Local. În 
absența unei viziuni moderne de dezvoltare urbanistică, fără un PUG actualizat, la normele de 26mp de spațiu verde/locuitor, 
este imposibil ca orașul Bacău să ajungă la nivelul standardelor urbane europene. 

Autorizația de construire cu nr. 194/31.08.2020, acordată de primărie este o mare eroare şi atentează la cele mai 
elementare drepturi constituționale ale locuitorilor orașului. Configurația terenului, neprotejat de bariera verde a celor 40+15 
copaci sacrificați, face ca toate gazele de eșapament din drumul european 85 şi de la aprovizionarea Penny să ajungă în casele 
și plămânii locuitorilor blocului numărul 3 din strada Panselelor. 

În ciuda faptului că din 2016 solicităm primăriei să ofere un teren în echivalență proprietarilor, au fost deja respinse 
două proiecte pe acest teren. Cu mult mai grav este faptul că în plină pandemie, când cetățenii de rând nu aveau voie să iasă 
din casă, fostul primar a semnat atât certificatul de urbanism cât și autorizația de construire cu numărul 194/31.08.2020.  

Atât timp cât acești funcționari publici au pretenția să fie aleși și plătiți la nivelul salariilor din Uniunea Europeană dar 
nu acționează în interesul și beneficiul cetățenilor, al celor care i-au pus în acele funcții, încălcând inclusiv drepturile 
fundamentale prevăzute în Constituție, nu se va putea atinge un nivel european în ceea ce ține de calitatea vieții calitatea vieții 
locuitorilor din Bacău nu va putea fi ridicată la nivelul orașelor europene. 

 
Deputat 

Antonio Andrușceac 
*** 
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Pompierii români 
Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numește „Pompierii români” și vizează un subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
Un pompier face parte dintr-un corp special organizat, militar sau civil, instruit să intervină, în caz de incendiu, cu 

utilaje și autospeciale în vederea stingerii acestuia. 
Pompierii intervin pentru a da ajutor în caz de urgență, având ca scop evitarea sau reducerea efectului negativ asupra 

persoanelor, animalelor și bunurilor, precum și organizarea acțiunilor de salvare a acestora. Misiunea lor principală este de a 
proteja oamenii, bunurile și mediul. 

Până în anul 2004, măsurile de protecție civilă și stingere a incendiilor se realizau de către Inspectoratul General al 
Corpului Pompierilor Militari și Comandamentul Protecției Civile, instituții aflate sub coordonarea Ministerului de Interne. 

Pentru a se adapta la creșterea exponențială a riscurilor non-militare, pe fondul accelerării tendințelor de globalizare, al 
schimbărilor climatice radicale, al diversificării activităților economice și producerii de dezastre, cele două instituții 
menționate fuzionează în decembrie 2004, constituindu-se astfel Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă (IGSU). 

Obiectivul fundamental al activității desfășurate de IGSU vizează eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a 
situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor și asigurării stării de normalitate a vieții comunităților 
umane și este atins prin multitudinea de activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare și prim-
ajutor, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, epidemii, 
epizootii, înzăpeziri, secetă, asistența persoanelor aflate în situații critice, intervenția la accidente tehnologice, radiologice, 
nucleare, biologice sau alte tipuri de calamități naturale sau antropice. 

În calitate de integrator al Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, creat în 2004, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență coordonează acțiunile instituțiilor implicate în managementul situațiilor de urgență, 
asigurând și funcția de punct național de contact în relația cu organizațiile internaționale, guvernamentale și neguvernamentale 
cu responsabilități în domeniu. 

În cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență funcționează Serviciul Medical de Urgență, Reanimare și 
Descarcerare (SMURD), având ca operator aerian structurile de aviație ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu 
spitalele județene, regionale și cu autoritățile publice locale. 

În structura Serviciului Medical de Urgență, Reanimare și Descarcerare funcționează echipe specializate în acordarea 
asistenței medicale și tehnice de urgență, precum și echipe cu personal paramedical, specializat în acordarea primului ajutor 
calificat. 

Contribuția pompierilor la siguranța românilor a fost importantă în multe momente dificile de-a lungul istoriei. 
Prezentul însă ne aduce o serie de provocări noi, specifice, și este responsabilitatea noastră să găsim soluțiile pentru rezolvarea 
lor. 

Munca pompierilor este amplificată în fiecare an de ceea ce experții în domeniu numesc „fenomenul încălzirii globale”, 
fenomen care afectează toate regiunile lumii. În unele zone, fenomenele meteorologice extreme și precipitațiile sunt tot mai 
frecvente, în timp ce alte zone se confruntă cu valuri de căldură extremă și secetă. 

Strategia Națională de Apărare a Țării evidențiază faptul că degradarea calității factorilor de mediu și extinderea 
implicită a efectelor schimbărilor climatice se pot transforma în probleme de importanță critică. 

Pompierii s-au implicat și în lupta dusă la nivel național pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
Misiunile de transport de persoane, probe sau echipamente de protecție, de prim-ajutor acordat persoanelor potențial 

infectate, de decontaminare, monitorizare și informare preventivă a populației au fost de un real ajutor în ultimii doi ani. 
Prin activitatea lor, pompierii contribuie în mod cert la creșterea gradului de încredere al cetățenilor în instituțiile și 

autoritățile statului, care laolaltă au unicul obiectiv de a asigura securitatea și protecția populației, iar acest lucru îl consider a fi 
deosebit de important. 

Pentru a gestiona rapid și eficient situațiile de urgență, este însă nevoie de dezvoltarea continuă a unui sistem de 
intervenție performant, dotat cu tehnică și echipamente adecvate. 

Creșterea operativității sistemelor naționale de prevenire şi gestionare a situațiilor de criză, interne şi externe, militare 
sau de natură civilă, a mecanismelor de cooperare inter-instituțională, va permite României să gestioneze în mod performant 
riscul potențialelor crize. 
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Intervențiile pentru acordarea primului ajutor calificat, misiunile de înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice 
periculoase, din păcate din ce în ce mai frecvente, fac ca activitatea pompierilor să fie indispensabilă într-o societate care pune 
în prim-plan siguranța oamenilor. 

Pompierii au dat dovadă întotdeauna de curaj și devotament, fie că au avut de înfruntat inundații, zăpezi, incendii sau 
alte calamități, salvatorii au fost mereu alături de cei aflați la nevoie. 

Este greu să facă față unui incendiu, misiunilor de descarcerare sau altor situații cu care zilnic se întâlesc, dar și mai 
dificil este să vadă cum oamenii au de suferit. În majoritatea acestor cazuri, intervenția pompierilor este esențială deoarece 
intervenția lor promptă poate face diferența dintre viață și moarte. 

De-a lungul istoriei noastre, pompierii militari și-au îndeplinit misiunea cu dăruire, patriotism și abnegație, puse 
permanent în slujba cetățenilor și a țării. 

În aceste momente în care întreaga lume este greu încercată de pandemia de COVID-19, au dat dovadă, din nou, de 
profesionalism și curaj, de implicare și spirit de sacrificiu, pentru a contribui alături de celelalte instituții ale statului, la 
menținerea sănătății și a siguranței cetățenilor României. 

Pompierii au un rol de suport fundamental deoarece ei sunt cei ce veghează și mențin starea de echilibru în cadrul 
comunităților, prin protejarea integrală a tot ceea ce ține de viața, proprietatea și sănătatea cetățenilor. 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 

Redeșteptarea poporului român 
Încotro se îndreaptă România în anul 2022? 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,   
Deși deficitul bugetar al României s-a redus la 6,72% din PIB în anul 2021, vom avea de parcurs din nou un an dificil, 

atât în plan sanitar în condițiile pandemiei de COVID - 19, cât și în plan bugetar. Contribuţia României la bugetul Uniunii 
Europene va fi în 2022 de 12,878 miliarde lei, urmând să crească la 13,126 miliarde lei în 2023, în conformitate cu proiectul 
privind Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2022-2024. De asemenea, România în acest an, urmează să contribuie la 
Fondul European de dezvoltare cu suma de 100,189 milioane lei, în 2023 cu 74,456 milioane lei şi în 2024 cu 64,684 milioane 
lei. 

În Legea bugetului de stat pe anul 2022, se asigură un fond important de susţinere atât a investiţiilor, cât şi a măsurilor 
destinate populației. Totuși, România se va confrunta cu numeroase probleme și presiuni suplimentare, iar nivelul de trai al 
populației va scădea dramatic pe fondul creșterii enorme a prețului facturilor la energie, a creșterii prețului carburanților, 
alimentelor și a utilităților. Ne îndreptăm în mod sigur către scăderea puterii de cumpărare a românului și către o pauperizare a 
populației pe fondul necorelării acestor eforturi financiare suplimentare din coșul zilnic cu salariile și veniturile din alte 
activități independente ale cetățenilor. 

Menționez faptul că în anul 2021 pe piața muncii s-a înregistrat un record de demisii ajunse la nivel de 450.000, față de 
cele circa 300.000 de demisii din 2020, după cum a transmis Inspecția Teriorială a Muncii. 

Unul dintre efectele nocive ale pandemiei a constat în inducerea unei doze enorme de incertitudine atât pentru firme, cât 
și pentru angajați. 

Deși Guverul Ciucă afirmă că zece milioane de români vor beneficia de creşterea veniturilor începând cu 1 ianuarie 
2022, pensiile vor fi majorate cu 10% și vor fi ajutați și consumatorii vulnerabili prin susținerea plății energiei electrice și a 
gazelor naturale, estimez că va rămâne un decalaj mare între nivelul creșterii veniturilor și nivelul de satisfacere a acestor 
nevoi de bază față de anul 2021 în rândul românilor. 

Nu vreau să plătim din banii noștri, ai populației, efectele acestor măsuri economice, care se dovedesc de cele mai mute 
ori inadecvate. 

 Această remarcă o fac având în vedere multiplele greșeli care s-au comis în anii precedenți în ceea ce privește 
motivarea și necesitatea unor restricții, care în timp s-au dovedit nefundamentate științific și abuzive în raport cu respectarea 
drepturilor și libertăților populației, care sunt consfințite în Constituția României. 
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Sunt îngrijorat fiindcă primul segment de populație atacat la debutul activității guvernamentale ale premierului în 
ianuarie 2022, a fost acela al camarazilor săi, militarii rezerviști și în retragere, discriminați față de populația civilă și 
fragmentați ca și corp profesional pe baza unor legi în vigoare.   

Întrebările importante rămân legate de modul în care va răspunde acest Guvern la nevoile populației, mai exact: 
1. Cum va atrage forța de muncă necesară în sectoarele în care există un deficit important? 
2. Cum va contribui la bunăstarea românilor și la creșterea calității vieții acestora? 

 

Deputat 
Nicolae N. Roman 

*** 
 

Onești trecut și prezent 
Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Orașul Onești (fost Gheorghe Gheorghiu Dej) a fost construit pe baza platformei petrochimice din zonă pentru a găzdui 

muncitori tehnicieni și ingineri.  
În anii 1960 s-a construit o uzină de cauciuc, care mai apoi s-a extins cu încă una de cauciuc poli-izoprenic, o rafinărie 

pentru prelucrarea petrolului extras de către sondele din zona Moinești și un combinat chimic.  
Viitorii specialiști care aveau să muncească aici erau formați la liceul industrial de chimie numărul 2, al cărui absolvent 

sunt. Aici am întâlnit profesori dedicați ce făceau meditații cu câte o clasă întreaga fără a cere foloase materiale. Procentul de 
promovabilitate în învățământul superior era peste 90%. 

În orașul Onești, mai exista o uzină pentru reparația utilajelor din industrie (IRUC), o sticlărie și o termocentrală care 
genera energie electrică și apă caldă pentru oraș.  

Acum după 33 de ani, orașul Onești s-a dezvoltat mai ales datorită inițiativei private. Orașul este la fel de frumos și de 
fiecare data când vin pe aceste plaiuri îmi tresare inima de bucurie. 

S-au construit case și blocuri, mici întreprinderi private dar motorul industrial al Oneștiului nu mai există. Fabricile de 
cauciuc sunt nefuncționale, rafinăria de la Borzești este în conservare, iar combinatul chimic funcționează la o capacitate 
redusă.  

Cei care munceau pe așa-numita „Platformă Petrochimică din Borzești” ori au ieșit la pensie ori muncesc pe meleaguri 
străine. Liceul adolescenței mele, redenumit „Colegiul Petru Poni” a devenit un centru de calificare pentru meserii precum 
mecanic auto, barman, ospătar, frizer și așa mai departe.  

Trist!  
Stimați colegi,  
Orașul Onești, ca de altfel toate orășelele României, este o oglindă perfectă a modului în care această țară a evoluat (sau 

mai bine zis a involuat) în cei 33 de ani de așa zisă democrație. Am ajuns o țară cu o industrie mult redusă, vândută sau dusă la 
fier vechi de către o clasă politică ce a lucrat împotriva intereselor naționale. Degeaba ai masterate și doctorate dacă în același 
timp ai și rea voință.  

Noi, cei din partea grupului AUR, vorbim despre problemele economiei naționale, despre facturile la utilități aflate în 
creștere, despre problemele cetățenilor și comunităților locale, oferind soluții dar nu suntem ignorați. 

Asta înseamnă să fii extremist, stimați colegi?  
Cu dragoste de Țară și de cetățenii ei, cu credință în Dumnezeu, cu determinare și cu ajutorul vostru, al alegătorilor, 

vom schimba România. O vom face mai bună, o Românie cu drepturi depline în Uniunea Europeană, în care românii vor avea 
un nivel de trai decent și își vor recăpăta sentimentul demnității.  

Așa să ne ajute Dumnezeu! 
Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 
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România are nevoie de programe de promovare a turismului! 
Stimate colege/Stimaţi colegi,  
În declarația mea politică de astăzi, vreau să vă aduc în atenție un subiect extrem de important dar în același timp extrem 

de neglijat, precum patrimoniul UNESCO, mai exact Rezervația Biosferei Delta Dunării, bisericile din Moldova, cetățile 
dacice din Munții Orăștiei, centrul istoric al Sighișoarei, pădurile seculare și virgine de fag din Carpați, Mănăstirea Horezu, 
satele cu biserici fortificate din Transilvania, bisericile de lemn din Maramureș și, nu în ultimul rând, peisajul cultural minier 
Roșia Montană. 

În ultimii ani, ne-am axat pe multe alte tematici, uitând de bogățiile pe care România le are, tradițiile dar și oamenii 
minunați care încă mai păstrează cu dragoste și dăruire ceea ce am moștenit de mii de ani. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi să 
conștientizeze aceste minuni ale naturii, precum Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

Ca părinți, profesori, oameni politici, trebuie să învățăm să ne apreciem și iubim aceste comori ale naturii, să le arătăm 
și copiilor și să le valorificăm pe toate la adevărata valoare printr-un turism ecologic, iar acolo unde este cazul și există specii 
rare de păsări și nu numai, să le conservăm pentru a păstra ecosistemul naturii. 

Delta Dunării este singura deltă din lume declarată Rezervație a Biosferei, în cadrul Programului UNESCO „Omul și 
Biosfera”, încă din anul 1991. Delta este cea mai compactă suprafață de stufăriș de pe glob. 

Delta Dunării este a treia ca mărime din Europa, iar la nivel mondial se află pe locul 22. Se întinde pe o suprafață de 
5.700 de kilometri pătrați, iar de la an la an crește cu aproximativ 40 de metri pătrați. Din toată suprafața Deltei, doar 10% este 
reprezentată de uscat, în timp ce peste 3.000 de kilometri pătrați sunt reprezentați de ecosisteme naturale terestre și acvatice. 
Toate aceste zone ale Deltei sunt incluse în Patrimoniul UNESCO în cadrul programului „Omul și Biosfera”. 

Sper că odată cu această declarație politică, să trag un semnal de alarmă pentru actuala guvernare și sper ca aceste valori 
vor fi promovate atât în rândul cetățenilor, al elevilor, cât și al potențialilor turiști. 

Sper că vor fi create programe de promovare a turismului românesc dar mai ales al acestor minuni ale naturii. România 
este o țară bogată cultural și geografic și are un potențial uriaș din punct de vedere al turismului. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

Necesitatea unui consulat permanent la Salzburg 
Stimate domnule președinte, 
Dragi și distinși colegi, 
Vă rog din suflet, în numele tuturor românilor din Austria, ca această intervenție politică să fie luată în considerare, 

deoarece implică o problemă la nivelul întregii comunități de români din diaspora și nu doresc să rămână doar o simplă 
formalitate, o declarație politică. 

Astăzi doresc să aduc în atenția dumneavoastră o problemă importantă care vizează în mod direct comunitatea 
românilor din Austria, batjocorirea și ignorarea lor de către autorități. La începutul anului, în Austria, au fost înregistrați 
aproximativ 132.000 români, la care se mai adaugă cel puțin 50.000 români care sunt fie muncitori sezonieri, fie români care 
au renunțat la cetățenia română, din cauza birocrației și a timpului foarte mare de așteptare pentru a li se elibera un act. Astfel, 
în Austria, românii se situează pe locul 2 ca număr de locuitori, după austrieci, devansând turcii și sârbii. 

Cu toate acestea, în Austria funcționează doar Ambasada de la Viena, care are multe lipsuri. În primul rând, programul 
cu publicul este doar de 6 ore în loc de 8 ore, iar 15 minute este timpul alocat unui cetățean român pentru rezolvarea unei 
probleme. În concluzie, având în vedere că sunt două ghișee, aproximativ 50 de persoane pot să își rezolve într-o zi 
problemele. Acest aspect este în dezavantajul românilor, deoarece numărul acestora fiind unul foarte mare, ambasada nu 
reușește în acest interval orar să satisfacă toate cererile. Al doilea aspect este închiderea liniei telefonice în cadrul ambasadei 
pentru efectuarea programărilor, în consecință românii trebuie să facă mai multe drumuri la ambasadă, unul pentru programare 
și multe altele pentru a-și rezolva problemele. 

 Există, de asemenea, consulatele onorifice în Austria care sunt doar de decor, nivelul lor de implicare în viața 
comunității fiind zero, astfel românii de pe teritoriul Austriei trebuie să se deplaseze de fiecare dată la Ambasada de la Viena, 
pierzând mult timp datorită distanței. 

 Vă aduc la cunoștință, că de aproape 5 ani de zile este dat Decretul Prezidențial cu nr. 264/28.02.2017 privind 
înființarea Consulatului permanent al României la Salzburg. De atunci se știu problemele românilor din Austria și în tot acest 
timp numărul românilor a crescut semnificativ, problemele la fel, însă nimeni nu a luat atitudine. Înființarea unui Consulat 
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permanent și la Salzburg ar facilita accesul unui număr mult mai mare de cetățeni la serviciile consulare, în special celor care 
locuiesc în regiunile vestice (Vorarlberg, Tirol, Salzburg). 

 În luna Octombrie 2021 am avut eu, personal, o întrevedere cu domnul ambasador Emil Hurezeanu tocmai pentru 
această problemă. Acesta mi-a promis că va ajuta la facilitarea deschiderii Consulatului permanent de la Salzburg, însă, deși au 
trecut 4 luni de la întâlnirea noastră, situația este acceași, nimeni nu spune nimic despre deschiderea Consulatului. Vă atrag 
atenția, că numărul cetățenilor români care trăiesc în Austria este foarte mare, iar aceștia au dreptul la servicii consulare. Sunt 
cetățeni români care sporesc economia României prin banii care îi investesc în țară. 

Așadar, domnilor guvernanți, care sunt motivele pentru care până astăzi, deși au trecut aproape 5 ani de zile de la 
comunicarea Decretului Prezidențial nr. 264/28.02.2017, nu există nici o informație cum că s-au făcut pașii necesari privind 
deschiderea Consulatului permanent român la Salzburg, precum nu se știe nici locul unde se va deschide și nici data? Care este 
strategia Ministerului de Externe pentru a susține românii din Austria în  a reuși să fie recunoscuți de către statul austriac? Care 
sunt motivele pentru care nu există transparență din partea Ambasadei și a Institutului Cultural Român din Viena? Am primit 
sesizări din partea comunității referitor la faptul că românii nu sunt anunțați de evenimentele care îi privesc, decât după ce 
acestea au avut loc, să fie din cauza faptului că așa se spală banii, dragi guvernanți? 

Luați în considerare și nu uitați, că românii din diaspora tot români sunt! Au plecat din cauza traiului mizer pe care voi 
l-ați oferit de când guvernați. Este inadmisibil să îți tratezi cetățenii cu atâta indiferență cum faceți voi! Dacă ați schimba 
fotoliile confortabile din Parlament cu traiul românilor din diaspora și piedicile întâmpinate de aceștia din cauza funcționării 
deficitare a Ambasadei și lipsa unui Consulat permanent, cu siguranță v-ar pieri zâmbetul și probabil în loc să furați în 
continuare, ați crea condiții și pentru acești cetățeni uitați de propria lor țară!  

Vă cer eu, împreună cu toți frații noștri români din Austria, să luați atitudine și să demarați procedurile pentru înființarea 
Consulatului permanent de la Salzburg, în cel mai scurt timp posibil!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Darius Pop 

*** 
Subminarea siguranței energetice 

Stimate domnule președinte/Stimați colegi,  
După cum bine știți România se confruntă cu o criză energetică prost gestionată, sau mai bine zis, negestionată de 

guvern. Această criză nu ar fi atât de dureroasă dacă nu ar fi acompaniată de dorința de a profita de pe urma ei. Cât de patetic 
ar suna acest lucru, ne aflăm în situația în care statul își sabotează propriile sale resurse strategice.  

Ca să justific cele enunțate mai sus vă prezint următoarele date factologice, care din păcate constituie cruda realitate a 
sectorului energetic românesc: 

- Sectorul energetic are o importanță strategică în existența oricărui stat, iar România s-a transformat din exportator în 
importator de energie electrică; 

- Mai bine de o treime din capacitatea de producție de energie electrică a României, iar mai exact 35,8% (date oficiale 
ANRE) este dată de hidrocentrale, care în momentul de față fie sunt închise, fie merg în gol, iar România importă curent;    

- Prețurile la energie au luat-o razna, iar soluții concrete nu au fost implementate și nici măcar propuse de către actuala 
guvernare;  

Dramatic peisaj, domnilor colegi, nu-i așa? Dar drama sectorului energetic românesc nu se termină aici, ci culminează 
cu planurile de viitor pentru acest sector.  

Ce sens ar avea să închidem hidrocentralele în timp ce importăm energie electrică?  Nu ar avea sens, doar dacă se vrea 
privatizarea lor la un preț modic, sau cum se zice in popor – pe doi lei. Atunci scăderea artificială a producției ar scădea și 
prețul de listare la bursă - fiind unități puțin profitabile vor fi vândute pe doi lei. Investigațiile și probele, de mine adunate, 
confirmă acest lucru, de aceea  vreau să vă avertizez, stimați colegi, că aceste manevre sunt menite să submineze economia și 
siguranța energetică a României, deci sunt orientate împotriva poporului român, iar AUR se va opune cu toate forțele și 
resursele , în conformitate cu prevederile legale, pentru a împiedica aceasta hoție. 

Actualei guvernări aș vrea să transmit pe această cale următorul mesaj: “Atenție, domnilor “fanarioți”, avem de-a face 
cu subminarea economiei și siguranței energetice a României și pentru asta veți răspunde în fața poporului, iar acest popor va 
fi mai puțin indulgent decât actuala legislație pe care tot voi o scrieți!” 

Vă mulţumesc.         Deputat 
Sebastian Ilie Suciu 

*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Legătura între vama Nădlag și portul Constanța 
Domnule ministru, 
Potrivit Legii nr. 96/2006 republicată privind statutul deputaților și al senatorilor, deputații și senatorii sunt reprezentanți 

aleși ai poporului român prin care aceștia își exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acționa în interesul întregii națiuni. 

În acest sens vă informez că portul Constanța beneficiază de o poziționare geografică avantajoasă, fiind situat pe rutele a 
3 coridoare de transport pan-european: Coridorul IV, Coridorul IX și Coridorul VII (Dunarea) - care leagă Marea Nordului de 
Marea Neagră prin culoarul Rhin-Main-Dunăre. Portul Constanța are un rol major în cadrul rețelei europene de transport 
intermodal, fiind favorabil localizat la intersecția rutelor comerciale care leagă piețele țărilor fără ieșire la mare din Europa 
Centrala și de Est cu regiunea Transcaucaz, Asia Centrală si Extremul Orient. 

Cantități semnificative de mărfuri sunt transportate între Portul Constanța și tările Europei Centrale și de Est: Moldova, 
Bulgaria, Serbia, Austria, Slovacia și Germania. 

Având în vedere că transportul mărfurilor din portul Constanța către alte destinații se efectuează preponderant pe cale 
rutieră, vă rog să îmi precizați:  

Când preconizați că va fi realizată o autostradă sau mai multe care să facă legătura între vama Nădlag și portul 
Constanța? 

Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,         Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
   domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

    domnului ministru Adrian Câciu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Sancțiuni contravenționale emise și dosare penale întocmite în anii pandemici 2020-2022 
 

Stimate domnule ministru, 
Săptămâna aceasta se împlinesc doi ani de la confirmarea primului caz de infectare cu virusul Sars-CoV-2 în România. 

După instituirea succesivelor Stări de Urgență și de Alertă, ultima valabilă și astăzi, românii au fost supuși unei agresiuni 
nepermise din partea propriului stat care, în repetate rânduri, i-a urmărit și sancționat, ca pe niște infractori, fie pentru că au 
mers până la colțul străzii pentru pâinea cea de toate zilele, fie pentru că și-au uitat declarația pe propria răspundere, fie pentru 
că nu au purtat mască în spațiile publice etc. 

Pentru a ne face o imagine cât mai corectă cu privire la dimensiunea acestei agresiuni, vă solicit să îmi răspundeți la 
următoarele întrebări: 

1. Câte sancțiuni contravenționale au fost aplicate de la instituirea Stării de Urgență și până în prezent pentru încălcarea 
reglementărilor anti-Covid-19? Nominalizați temeiul legal pentru fiecare tip de sancțiune. 

2. Câte dosare penale au fost întocmite de la instituirea Stării de Urgență și până în prezent pentru încălcarea 
reglementărilor anti-Covid-19? Nominalizați temeiul legal pentru fiecare dosar. 

3. Care este valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate de la instituirea Stării de Urgență și până în prezent 
pentru încălcarea reglementărilor anti-Covid-19? 

4. Care este suma încasată la bugetul de stat ca urmare a aplicării de sancțiuni contravenționale de la instituirea Stării de 
Urgență și până în prezent pentru încălcarea reglementărilor anti-Covid-19? 

5. Cum s-au finalizat dosarele penale întocmite de la instituirea Stării de Urgență și până în prezent pentru încălcarea 
reglementărilor anti-Covid-19? 

6. Câte și ce documentele care au reglementat măsurile de combatere a pandemiei de Sars-CoV-2 au fost declarate 
neconstituționale, respectiv au fost anulate în instanță? 
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7. Câte și ce documente care reglementează măsurile de combatere a pandemiei de Sars-CoV-2 mai sunt astăzi în 
vigoare? 

8. Câte dintre sancțiunile contravenționale aplicate de la instituirea Stării de Urgență și până în prezent pentru încălcarea 
reglementărilor anti-Covid-19 au fost anulate de instanță și care a fost cuantumul însumat al acestora?  

9. Câți români au astăzi conturile blocate sau salariile poprite din cauza sancțiunilor contravenționale care le-au fost 
aplicate pentru încălcarea reglementărilor anti-Covid-19? 

10. Câte plângeri/dosare au fost depuse/întocmite sau câte anchete se află în derulare pentru rele tratamente, vătămare 
corporală sau alte abuzuri săvârșite de organele de ordine în procesul aplicării reglementărilor anti-Covid-19? 

 Solicit răspuns scris. 
 Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
   

Situația funcționării "Instalației românești de gazeificare a deșeurilor  
cu dublă cracare" de la Săcele, jud. Brașov 

Domnule ministru, 
S.C. ECO SOLUTION S.A. România a brevetat național și internațional "Instalația românească de gazeificare a deșeurilor 

cu dublă cracare" și a montat acestă instalație la Săcele, jud. Brașov. 
Introducerea în funcțiune a instalației permite realizarea prevederilor strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 

referitoare la deșeurile menajere biodegradabile, precum și aplicarea unor noi soluții inovative în domeniul deșeurilor menajere 
pentru tratarea și depozitarea acestora pentru majoritatea regiunilor economice ale României. 

Avantajele oferite de punerea în funcțiune a acestei instalații vizează transformarea deșeurilor organice în gaz, iar a celor 
anorganice în zgură, reprezentând între 2% – 5% din masa totală inițială, producerea energiei electrice a aburului tehnologic, a 
apei calde menjare și a aereului apei calde pentru încălzirea ambientală și a aerului rece. 

În condițiile aplicării Directivei 1999/31/CE a Consiliului Europei privind depozitele de deșeuri, tehnologia acestei 
instalații – gazeificarea este o soluție nepoluantă, rentabilă. 

În aceste condiții, întreb: 
1. Care este situația funcționării "Instalației românești de gazeificare a deșeurilor cu dublă cracare" de la Săcele, jud. 

Brașov?  
2. Care sunt măsurile adoptate de statul român pentru protejarea acestei investiții?  

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

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

 

Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie 
   

Reiterare întrebare înregistrată sub nr.2410A/22.09.2021.  
Clarificări asupra activității Autorității Naționale de Reglementare în Energie 

 

Domnule președinte, 
În ultima lună de zile, poporul român asistă, neputincios, la majorarea aberantă a prețurilor la energie electrică și gaze 

naturale, privind cu multe temeri spre iarna care se aproprie. 
Această situație este generată de piața distribuitorilor de energie. 
Statul român are la dispoziție un organism Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, autoritate autonomă sub 

control parlamentar, care ar trebui să supravegheze evoluția piețelor de energie din statele Uniunii Europene și să propună, dar 
să și întreprindă măsuri pentru preîntâminarea acestei crize. 

În aceste condiții, dle președinte, întreb: 
Care au fost măsurile luate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie pentru a preîntâmpina efectele 

majorării prețurilor, asupra populației?  
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Aștept răspuns scris, în temen legal.   Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
   doamnei Manuela Irina Pătrășcoiu, director-Compania Națională de Investiții S.A. 

  

Nepermisa întârziere în demararea lucrărilor de primă urgență și reabilitare generală  
a Templului Israelit din Constanța 

Stimată doamnă director general, 
Preluarea în anul 2017 a Sinagogii Mari de către Compania Națională de Investiții a fost una dintre cele mai bune vești 

pe care viața religioasă, culturală și turistică a municipiului și județului Constanța o putea primi. De fapt, au fost trei vești într-
una singură. 

Astfel, din punct de vedere religios, comunitatea mozaică putea să își vadă, în sfârșit, visul cu ochii: un lăcaș de cult 
reprezentativ, în care să se poată întâlni, să își țină obiceiurile și să își celebreze sărbătorile. 

Din punct de vedere cultural-istoric, Sinagoga Mare putea redeveni unul dintre edificiile emblematice ale municipiului 
Constanța. Reabilitarea sa integrală ar fi putut aduce în prezent cei peste 100 de ani de istorie ai clădirii construite în anul 1911 
de Adolf Linz, o mărturie vie a trecerii comunității evreiești constănțene prin trecutul centenar. 

Din punct de vedere turistic, lăcașul de cult mozaic, o adevarată bijuterie arhitecturală, s-ar fi putut constitui într-un 
veritabil magnet pentru toți turiștii sosiți la malul mării. 

Din păcate, au trecut cinci ani, iar despre Templul Israelit din Constanța încă doar discutăm despre cum ar fi fost să fie, 
ce ar fi putut însemna în viața orașului de la malul mării.  

De ce?  
Pentru că, din motive încă neclare, demararea lucrărilor de reabilitare generală se lasă prea mult așteptate. La fel și cele 

de primă urgență care, după denumire, chiar sunt de primă urgență. Astăzi, Sinagoga este o ruină, iar cu fiecare zi care se 
scurge este foarte posbil ca CNI să nu mai aibă ce reabilita. 

Stimată doamnă director general,   
Reabilitarea integrală a Templului israelit este piesa care lipsește din mozaicul religios care definește județul Constanța. 

Astăzi, cele mai importante și reprezentative religii monoteiste, creștinismul și islamismul, sunt bine reprezentate prin lăcașe 
de cult. Din păcate, religia din care cele două au derivat, iudaismul, lipsește ca reprezentare printr-un edificiu emblematic, iar 
acest lucru trebuie corectat. 

În plus, într-o perioadă în care tema antisemitismului este readusă în prim-planul dezbaterii publice, începerea lucrărilor 
la Sinagoga Mare din Constanța ar demonstra, încă o dată, că această temă este doar a trecutului, nu a prezentului, și 
nicidecum a viitorului. 

Pe cale de consecință, vă solicit să îmi comunicați de ce, nici până astăzi, nu au fost demarate lucrările de primă urgență 
și reabilitare generală a Templului Israelit dn Constanța. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 

Adresată domnului Vlad Stoica, președintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) 

Revenire asupra situației personalului și a organizării ANCOM 
Stimate domnule preşedinte, 
În legătură cu interpelarea depusă la începutul lunii decembrie 2021, consider că răspunsurile oferite sunt incomplete, 

deoarece practic nu clarificaţi exact situaţia unor eventuale situaţii de incompatibilitate în ANCOM şi măsurile de prevenire a 
acestora. În mod curios, ANCOM este una dintre autorităţile statului care permite angajaţilor să deţină părţi sociale, acţiuni 
sau/şi calitatea de administrator în firme private a angajaţilor. În acest sens, vă rog să ne comunicaţi: 

1) În ce fel monitorizează conducerea ANCOM eventualele situaţii de încălcare a legislaţiei în domeniu şi a Codului de 
etică intern? Vă rog să precizați în mod concret, cu date exacte privind această monitorizare. 
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2) Aveţi o evidenţă a situaţiilor în care un angajat declară pe propria răspundere în momentul în care intră în instituţie că 
nu deţine acţiuni sau nu e administrator la firme aflate sub incidenţa ANCOM, iar ulterior devine acţionar sau administrator? 
Dacă sunt astfel de situaţii, câţi dintre angajaţii dvs. au venituri suplimentare menționate în declaraţii pe proprie răspundere? 
V-aş ruga să nu furnizaţi acelaşi răspus general privind declaraţiile de avere şi interese. Vă rog şi în acest caz să ne comunicaţi 
ce compartiment răspunde de această problematică. 

3) În răspunsul anterior ne-ați comunicat faptul că a existat o sesizare de la Agenția Națională de Integritate, iar aceasta 
s-a dovedit neîntemeiată. Vă rog să ne transmiteți, dacă este posibil, cu păstrarea confidențialității privind identitatea 
persoanelor în cauză, mai multe detalii și aspecte privind situația de fapt și modul în care s-a soluționat respectiva sesizare. 

4) Legat de existenţa a două structuri de consilieri (personali-ai demnitarilor şi de specialitate), aș dori să completați 
răspunsul anterior pe care îl consider incomplet. Astfel, legat de consilierii personali ai celor trei demnitari, vă rog să ne 
precizaţi dacă aceştia au program normal de lucru, dacă prezintă periodic - conform normativelor interne - rapoarte de 
activitate, iar dacă acestea sunt verificate. De asemenea, vă rog să ne precizaţi dacă printre consilierii personali se află 
persoane detaşate din cadrul altor instituţii. 

Solicit răspuns in scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,    Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Multipla cetățenie în cabinetul Prim-Ministrului 
Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere faptul că la întrebarea cu numărul nr. 797A/24-03-2021 adresată fostului Prim-ministru privind 

multipla cetățenie a demnitarilor și funcționarilor publici din România răspunsul primit constă în afirmarea faptului că 
cetățenia dublă sau multiplă a demnitarilor este secret de stat, vă rog respectuos să-mi comunicați în scris răspunsul la 
următoarele întrebări: 

a) Dumneavoastră susțineți punctul de vedere potrivit căruia cetățenia demnitarilor și funcționarilor publici din România 
este secret de stat? 

b) Dumneavoastră, în calitate de Prim-ministru, ați fost informat în legătură cu tipul și numărul cetățeniilor miniștrilor, al 
secretarilor de stat, al persoanelor asimilate secretarilor de stat și al celorlalte categorii de personal din cabinetul 
dumneavoastră?  

Cu deosebită considerație,             Deputat 
Dan Tănase 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Familia Furdui versus Jugendamt Bad Fallingbostel  din Germania 
Stimate domnule ministru, 
Familia Furdui este o familie de români care locuiește în Germania de nouă ani. Petru este instalator, iar soția lui se 

ocupă de creșterea și educarea celor 7 copii: David – 15 ani, Naomi – 14 ani, Estera – 13 ani, Natalia – 12 ani, Ruben – 11 ani, 
Albert – 9 ani și Lea – 1 an.  La data de 26 aprilie 2021, statul german, prin instituția de protecție a copilului (Jugendamt), fără 
preaviz și fără o anchetă socială, le-a preluat copiii în plasament. Copiii sunt ținuți nejustificat în două cămine, iar fetița cea 
mică într-o familie surogat. Copiii și-au exprimat pe diverse căi dorința de a veni acasă și de a fi împreună cu părinții, dar acest 
lucru nu a fost posibil. Jugendamt nu a oferit părinților absolut niciun ajutor sau consiliere pentru a îmbunătăți relația dintre 
părinți și copii. Nu oferă sprijin în direcția reîntregirii familiei, dimpotrivă, încearcă pe orice cale să-i îndepărteze pe copii de 
părinți.  

La data de 17 februarie 2022, instanța s-a întrunit, fără știrea avocaților și a părinților, și a retras toate drepturile 
parentale ale părinților Furdui, acordând tutela deplină Jugendamt, în mod contrar oricărui drept la apărare, iar acest lucru are 
loc chiar înainte de finalizarea procesului de fond. La două zile după această decizie, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în 
încercarea disperată de a ajunge acasă, a dispărut din căminul în care era plasată de Jugendamt.  „În ultimele luni, Estera a 
luptat pentru libertatea și dreptul de a reveni acasă împreună cu toți frații ei. Jugendamt și judecătoarea de caz au ignorat-o 
constant, iar ultima decizie a instanței, de care probabil a aflat vineri sau sâmbătă, pare să fi afectat-o. Din fericire, în cursul 
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zilei de duminică, 20 februarie 2022, Estera Furdui a fost găsită în siguranță. 
Având în vedere situația abuzivă la care este supusă Familia Furdui de către Jugandamt Bad Fallingbostel din Germania, 

vă întreb, domnule ministru, dacă v-ați implicat prin serviciile consulare pentru ajutarea acestei familii de români care trece 
prin cea mai grea perioadă a vieții lor?  Ce soluții preconizați să implementați, alături de alte instituții ale statului român, fără a 
afecta relațiile bilaterale dintre cele două state, pentru a veni în sprijinul acestor cetățeni români care doresc să-și reîntregească 
familia având în vedere faptul că vizitele părinților pot fi blocate, iar copiii mutați în cămine în orice parte a Germaniei? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,           Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Florin-Marian Spătaru, ministru al Economiei 
 

Situația lucrătorilor din ANPC, agravată de intențiile și declarațiile insultătoare  
ale Președintelui Autorității, Horia Miron Constantinescu 

Domnule ministru,  
În articolul ”Reformele pe care Horia Constantinescu le pregătește pentru ANPC. Camere video pentru inspectori, 

amenzi procent din cifra de afaceri” apărut în publicația on-line ”Capital” la data de 17 februarie 2022, sub semnătura 
domnului Turcu Alexandru, s-au consemnat ”planurile de reformare” a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
(ANPC) transmise de președintele instituției, Horia Miron Constantinescu, numit în această calitate prin Decizia Primului 
Ministru nr. 79 din 21 ianuarie 2022. 

 Potrivit sursei citate, în primul rând ar trebui să se rezolve ”problema conduitei morale” a comisarilor și inspectorilor, 
dar și ”problemele de igienă” pe care unii le au, pentru a lucra corespunzător. „Să nu mirosim când venim la muncă … a 
transpirație. Să nu împrăștiem o aromă de sconcs care face să capituleze olfactiv oricare operator economic”, a spus domnul 
Constantinescu, citat de publicația menționată.  

Un alt atac la adresa funcționarilor publici din cadrul acestei autorități este cel potrivit căruia”în rândul instituției există 
… persoane care sunt mai puțin pregătite și care nu-și fac treaba corespunzător”, ceea ce ar îngreuna sarcinile instituției, mult 
subdimensionată numeric, așa cum recunoaște și domnul Constantinescu. 

Totodată, potrivit sursei, actualul Președinte ANPC vrea să aducă la instituție camere video care să fie purtate de 
comisari atunci când merg în misiune, pentru a crește ”transparența inspecției”, măsură care Horia Constantinescu se așteaptă 
de la bun început să fie considerată „abuzivă”. Acesta afirmă că dorește să elimine ceea ce domnia sa a denumit ”lipsa de 
integritate din instituție”: ”Să nu se mai pună batista pe țambal”.  

Acesta susține că a introdus o nouă Procedură de control aplicabilă la nivelul Autorității, în care filmarea și fotografierea 
acțiunilor de control devin măsuri obligatorii pentru comisari. ”Resping ideea că unii dintre colegii mei ar lua șpagă, dar 
pentru a mă asigura că sunt puși la adăpost și nu le oferă nimeni nicio mită, șperț, bacșiș, atunci vom porni camerele video”, 
ar fi explicat domnul Constantinescu. 

Acesta ar mai fi arătat presei că a demarat ”cercetarea de piață” pentru achiziția aparaturii necesare și urmează ca 
măsura înregistrării video să devină obligatorie în scurt timp. Unele inspecții ANPC durează și până la 10 ore, mai susține 
sursa, motiv pentru care se caută în continuare camere cu autonomie mai mare. Legat de cele prezentate, prin prezenta vă 
rugăm să ne răspundeți: 

1. Cunoașteți cazuri de funcționari publici în cadrul ANPC sau al altor instituții guvernamentale care miros a transpirație 
la locul de muncă ? 

2. În baza căror informații a vorbit domnul Constantinescu despre persoane mai puțin pregătite în cadrul ANPC ? Sunt 
cunoscute nume concrete de persoane care nu-și fac treaba corespunzător în instituție sau nu ? 

3. Aveați cunoștință anterior numirii acestuia că domnul Constantinescu a mai avut un mandat de aproape 4 luni la 
conducerea aceleiași Autorități, poziție din care a făcut aceleași afirmații insultătoare la adresa lucrătorilor ? 

4. Cum apreciați, respectiv dacă vă asumați, declarațiile publice jignitoare formulate în public de Președintele ANPC la 
adresa subalternilor săi, despre care a insinuat că împrăștie aromă de sconcs care face să capituleze olfactiv operatorii 
economici și că ”pun batista pe țambal”, adică nu-și fac treaba în cadrul acțiunilor de control sau sunt suspectați de corupție? 
Avem cazuri? 

5. În baza cărui temei legal filmarea și fotografierea acțiunilor de control ar putea să fie măsuri obligatorii pentru 
comisari? Ce alte instituții publice de control din România implementează un astfel de sistem ? 
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6. Sunt comisarii ANPC autorizați să filmeze și să fotografieze în mod profesional, în ipoteza în care li s-ar trasa asta ca 
obligație profesională?  

7. S-ar putea respecta Regulamentul european nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv este 
autorizat ANPC și angajații săi să prelucreze și să stocheze astfel de informații despre cetățenii cu care vor veni în contact în 
timpul controalelor privind protecția consumatorilor ? 

8. Cum se explică logic alăturarea următoarelor aserțiuni: ”Resping ideea că unii dintre colegi ar lua șpagă” cu ”lipsa de 
integritate” și ”Să nu se mai pună batista pe țambal” ?! 

9. Dacă este adevărat și care este motivul pentru care ”unele” inspecții ANPC durează până la 10 ore? Vă rugăm să ne 
prezentați lista acestor controale efectuate după instalarea ca Președinte ANPC a domnului Horia Miron Constantinescu și 
modul cum au fost respectate drepturile lucrătorilor în respectivele intervale de timp, inclusiv dacă și cum orele suplimentare 
au fost plătite sau compensate cu timp liber corespunzător în condițiile legii. 

10. Cunoaște Ministerul Economiei principalele probleme bugetare și de personal cu care se confruntă în mod cronic 
ANPC ? Detaliați. Vă rugăm să ne comunicați ce măsuri ați întreprins pentru a sprijini această autoritate. 

11. A primit vreo sancțiune domnul Horia Miron Constantinescu în urma declarațiilor recent făcute sau reiterate ? 
Solicit răspuns scris și oral.    

Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
 

Adresată domnulu Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Green deal. Poluare sau locuri de muncă? 
Stimate domnule ministru, 
Recent a avut loc un protest legat de poluarea pe care o face Termocentrala Craiova II. Aici vorbim atât de poluare, cât 

și de locuri de muncă. La Bruxelles, când se discută despre Green Deal, sunt discuţii aprinse şi se analizează la rece: poluare 
versus  job-uri.  

Având în vedere întrebările exprimate public tot mai des în ultima perioadă în circumscripția pe care o reprezint în 
Parlament și care nu și-au găsit răspunsul din partea APM Dolj, prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 

Ce ar trebui făcut pentru a putea păstra locurile de muncă, dar să reducem și poluarea? 
Solicit răspuns scris și oral.  
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul al Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației 
      domnului Dan Vîlceanu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene 
     domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 

 

Lipsa de discernământ politic în utilizarea fondurilor europene pentru investiții  
în structurile locale ale Patriarhiei Moscovei din Republica Moldova 

  
Stimați domnilor miniștri,   
Războiul hibrid purtat de Moscova împotriva statelor membre sau partenere/asociale ale Uniunii Europene se 

desfășoară, așa cum bine cunoașteți, inclusiv prin utilizarea mijloacelor de natură bisericească și religioasă. Puterea de la 
Kremlin nu a ezitat niciodată să se servească de stindardul Creștinismului și Ortodoxiei pentru promovarea intereselor sale 
secular-politice în alte state. Acest fapt este acut resimțit în Republica Moldova, unde un diferend geospiritual (canonic și 
jurisdicțional) major opune Patriarhia Rusă Patriarhiei Române, în condițiile în care Patriarhia Română este cea mai 
importantă numeric Biserică Ortodoxă din cuprinsul Uniunii Europene, iar Patriarhia Moscovei este cea mai importantă 
numeric Biserică Ortodoxă din afara Uniunii Europene. 

În mod indiscutabil cunoașteți că Patriarhia Moscovei se situează pe pozițiile moldovenismului antiromânesc și 
urmează, în spațiul ex-sovietic și în afara lui, linia propagandistică a Kremlinului.  
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De asemenea, Patriarhia Moscovei și structura sa locală din Republica Moldova (așa-zisa Mitropolie a Chișinăului și ”a 
întregii Moldove”) sunt susținătoare fățișe ale separatismului teritorial în statele foste sovietice, inclusiv susținătoare ale 
separatismului transnistrean, pe ale cărui căpetenii le-au legitimat de-a lungul anilor prin acordarea de înalte distincții 
bisericești. Precizăm totodată că așa-zisa Mitropolie a Chișinăului și ”a întregii Moldove” (Patriarhia Moscovei) a avut 
calitatea de terț intervenient, alături de guvernul Republicii Moldova, în dosarul ”Mitropolia Basarabiei și alții versus 
Republica Moldova” examinat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Potrivit relatărilor presei naționale, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și mănăstirea Căpriana, parte 
componentă a structurii locale a Patriarhiei Moscovei în Republica Moldova, au derulat în comun proiectul transfrontalier 
”Enhancement of Capriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation 
and Digitization” Revitalizarea Mănăstirii Căpriana pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic prin cooperare 
transfrontalieră şi digitalizare), finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, 
prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Valoarea totală a proiectului a fost de 109.760 euro, din care 97.760 
euro a reprezentat grantul din fonduri europene, iar 11.000 euro a reprezentat cofinanțarea din partea celor două instituții 
partenere.  

Un accent deosebit în cadrul proiectului transfrontalier s-a pus pe promovarea imaginii și cultului primului mitropolit 
instalat de ruși în Basarabia în 1813, Gavriil Bănulescu Bodoni, canonizat recent (2016), din rațiuni geospirituale și politice, de 
către Patriarhia Moscovei. Este bine și general cunoscut faptul că printre metodele predilecte ale Patriarhiei Moscovei se află 
recursul la trecutul istoric imperial în scopul proiectării ideilor imperiale asupra prezentului și viitorului. 

Arhimandritul Filaret Cuzmin, stareț al mănăstirii Căpriana din subordinea Patriarhiei Moscovei, a declarat pentru presă 
că  ”înființarea muzeului dedicat fostului mitropolit al Chișinăului și Hotinului, Gavriil Bănulescu-Bodoni, reprezintă o 
oportunitate pentru toți credincioșii care trec pragul mănăstirii de a se informa cu privire la viața acestuia”. Astfel, partenerul 
de obediență bisericească moscovită nici nu ascunde faptul că muzeul înființat în cadrul proiectului transfrontalier și intitulat 
”Sfântul Ierarh Gavriil” va reprezenta un instrument informativ-propagandistic în războiul hibrid purtat împotriva României, 
împotriva Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român, în general. 

Potrivit altor informații de presă, Asociația ”Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” din România a finanțat, în anul 2020, într-
un demers similar cu impact propagandistic, consolidarea unui Muzeu al mănăstirii Vărzărești din raionul Nisporeni, 
subordonată Patriarhiei Moscovei. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog respectuos ca, după consultarea tuturor factorilor competenți, să-mi 
transmiteți: 

1. Cum explicați, dincolo de criteriile formale, lipsa de discernământ politic în cazul implementării proiectului 
transfrontalier ”Revitalizarea mănăstirii Căpriana...”, în favoarea unei structuri locale a Patriarhiei Moscovei, implicate în 
războiul hibrid împotriva Occidentului și al României, în special. 

2. Dacă au existat sau dacă există în prezent și alte proiecte transfrontaliere derulate în beneficiul structurilor locale ale 
Patriarhiei Moscovei din Republica Moldova, pentru revitalizarea și/sau consolidarea acestora. În cazul unui răspuns pozitiv, 
vă rugăm să ne prezentați denumirea și valoarea ficăruia dintre aceste proiecte, cu indicarea surselor de finanțare. 

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

Boris Volosatîi 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Gestionarea deșeurilor în județul Dolj 
Stimate domnule ministru,  
Deşeurile reprezintă una din problemele cele mai acute legate de protecţia mediului în județul Dolj. În fiecare an se 

generează mari cantităţi de deşeuri, atât din producţie cât şi de la populaţie. Situată în imediata apropiere a municipiului 
Craiova, Pădurea Bucovăţului nu mai face faţă cantităţii de substanţe toxice emanate de Depozitul deşeurilor menajere.  

Având în vedere întrebările exprimate public tot mai des în ultima perioadă în circumscripția pe care o reprezint în 
Parlament și care nu și-au găsit răspunsul din partea APM Dolj, prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 

Care este situația celor patru celule? Veți da acordul pentru funcţionarea lor? 
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Solicit răspuns scris și oral.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Poluarea râului Jiu la Craiova 
Stimate domnule ministru,  
Solul este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. Solul din perimetrul depozitului de 

deşeuri de la Mofleni se află în intravilanul municipiului Craiova, foarte aproape de albia râului Jiu. Am putea spune că râul 
Jiu este realmente otrăvit prin cantităţile excesive de plumb şi de amoniu generate și deversate în apa râului.  

Având în vedere întrebările exprimate public tot mai des în ultima perioadă în circumscripția pe care o reprezint în 
Parlament și care nu și-au găsit răspunsul din partea APM Dolj, prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 

Ce informații oficiale aveți despre sursele și nivelul de poluare a apei râului Jiu la Craiova și ce măsuri aţi luat sau veţi 
lua pentru a reduce otrăvirea apelor Jiului? 

Solicit răspuns scris și oral.       Deputat 
Cu deosebită considerație,        Ringo Dămureanu 

*** 
 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Parcurile fotovoltaice în județul Dolj 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere întrebările exprimate public tot mai des în ultima perioadă în circumscripția pe care o reprezint în 

Parlament și care nu și-au găsit răspunsul din partea APM Dolj, prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 
1. Reprezintă parcurile fotovoltaice o soluție energetică pentru viitor? 
2. Cât este de complicată documentaţia pentru accesarea finanțării prin „Programul AFM Casa Verde Fotovoltaice”, 

care sunt costurile și care este timpul de accesare a unui astfel de program pentru o gospodărie obișnuită ?  
3. Cum a promovat AFM Dolj acest program și cât de interesaţi au fost doljenii ?  
Solicit răspuns scris și oral.  
Cu deosebită considerație,          Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

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

Familia Furdui versus Jugendamt Bad Fallingbostel din Germania 
Stimată doamnă ministru, 
Familia Furdui este o familie de români care locuiește în Germania de nouă ani. Petru este instalator, iar soția lui se 

ocupă de creșterea și educarea celor 7 copii: David – 15 ani, Naomi – 14 ani, Estera – 13 ani, Natalia – 12 ani, Ruben – 11 ani, 
Albert – 9 ani și Lea – 1 an.  La data de 26 aprilie 2021, statul german, prin instituția de protecție a copilului (Jugendamt), fără 
preaviz și fără o anchetă socială, le-a preluat copiii în plasament. Copiii sunt ținuți nejustificat în două cămine, iar fetița cea 
mică într-o familie surogat. Copiii și-au exprimat pe diverse căi dorința de a veni acasă și de a fi împreună cu părinții, dar acest 
lucru nu a fost posibil. Jugendamt nu a oferit părinților absolut niciun ajutor sau consiliere pentru a îmbunătăți relația dintre 
părinți și copii. Nu oferă sprijin în direcția reîntregirii familiei, dimpotrivă, încearcă pe orice cale să-i îndepărteze pe copii de 
părinți.  

 La data de 17 februarie 2022, instanța s-a întrunit, fără știrea avocaților și a părinților, și a retras toate drepturile 
parentale ale părinților Furdui, acordând tutela deplină Jugendamt, în mod contrar oricărui drept la apărare, iar acest lucru are 
loc chiar înainte de finalizarea procesului de fond. La două zile după această decizie, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în 
încercarea disperată de a ajunge acasă, a dispărut din căminul în care era plasată de Jugendamt.  „În ultimele luni, Estera a 
luptat pentru libertatea și dreptul de a reveni acasă împreună cu toți frații ei. Jugendamt și judecătoarea de caz au ignorat-o 
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constant, iar ultima decizie a instanței, de care probabil a aflat vineri sau sâmbătă, pare să fi afectat-o. Din fericire, în cursul 
zilei de duminică, 20 februarie 2022, Estera Furdui a fost găsită în siguranță. 

 Având în vedere situația abuzivă la care este supusă Familia Furdui de către Jugandamt Bad Fallingbostel din 
Germania și mai ales, știindu-vă o luptătoare pentru drepturile copilului și ale familiei, vă întreb, doamna ministru, cum vă veți 
implica pentru ajutarea acestei familii de români care trece prin cea mai grea perioadă a vieții lor?  Cine răspunde pentru 
dramele la care sunt supuşi aceşti copii? Cine răspunde pentru traumele provocate părinților? Alături de alte instituții ale 
statului român, fără a afecta relațiile bilaterale dintre cele două state, ce soluții preconizați să implementați pentru a veni în 
sprijinul acestor cetățeni români care doresc să-și reîntregească familia având în vedere faptul că vizitele părinților pot fi 
blocate, iar copiii mutați în cămine în orice parte a Germaniei? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,           Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Reîmpădurirea în județul Dolj 
Stimate domnule ministru,  
15 martie - 15 aprilie este Luna Pădurii. Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj are ca atribuţii identificarea şi 

propunerea unor perimetre de ameliorare. Cel puţin aşa ştim noi.  
Având în vedere întrebările exprimate public tot mai des în ultima perioadă în circumscripția pe care o reprezint în 

Parlament și care nu și-au găsit răspunsul din partea APM Dolj, prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 
Ce demersuri a susţinut în ultimii 5 ani APM Dolj care să ajute la ameliorarea mediului, precum: reîmpădurirea 

terenurilor degradate din județul Dolj? 
Solicit răspuns scris și oral.      Deputat  
Cu deosebită considerație,        Ringo Dămureanu 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
   

Cât este de poluat aerul din municipiul Craiova? 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere întrebările exprimate public tot mai des în ultima perioadă în circumscripția pe care o reprezint în 

Parlament și care nu și-au găsit răspunsul din partea APM Dolj, prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 
- Câte staţii de monitorizare a calităţii aerului are în Craiova Agenţia pentru Protecţia Mediului  Dolj?  
- Cât este de poluat aerul din Craiova şi care sunt cele mai mari surse de poluare? 

Solicit răspuns scris și oral.  
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Prejudiciul cauzat de gestionarea defectuoasă a vaccinurilor anti-Covid-19 
Stimate domnule ministru, 
Recent, o parte a mass-media a dat publicității o informație extrem de gravă, din care rezultă că țara noastră va pierde 

peste 90.000.000 euro ca urmare a proastei gestionări a vaccinurilor anti-Covid-19. 
Pentru a ne lămuri cu privire la acuratețea informației și gravitatea situației, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la 

următoarele întrebări: 
1. Câte vaccinuri anti-Covid-19 a comandat România, în total și pe fiecare companie producătoare; care este 

contravaloarea acestora, în total și pe fiecare firmă producătoare? 
2. Câte vaccinuri au fost achitate până astăzi, în total și pe fiecare companie producătoare; care este contravaloarea 
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acestora, în total și pe fiecare firmă producătoare? 
3. Câte vaccinuri urmează să fie livrate, respectiv achitate pe viitor, în total și pe fiecare companie producătoare? 
4. Câte vaccinuri anti-Covid-19 au fost până astăzi distruse, din ce motive, de la ce companie producătoare și la ce 

valoare se ridică acestea, în total și separat pe fiecare companie? 
5. Câte vaccinuri anti-Covid-19 a donat România, cui, de la ce companie producătoare și la ce valoare se ridică acestea, 

în total și separat pe fiecare companie? 
6. Câte vaccinuri anti-Covid-19 are astăzi România pe stoc, de la ce companii producătoare și la ce valoare se ridică 

acestea, în total și separat pe fiecare companie? 
7. Câte vaccinuri anti-Covid-19 a revândut România, cui, de la ce companii producătoare și la ce valoare se ridică 

acestea, în total și separat pe fiecare companie? 
Puteți consulta aici unul dintre articolele în care se face referire la prejudiciul cauzat de proasta gestionare a vaccinurilor 

anti-Covid-19: https://www.national.ro/coronavirus/primul-bilant-al-vaccinurilor-romania-a-pierdut-95-milioane-de-euro-
753227.html 

Cu deosebită considerație,        Deputat 
Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

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

Acordarea „voucherelor de vacanță” pentru însoțitorii persoanelor cu handicap. 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere  Ordonanță de Urgență nr. 131 din 17 decembrie 2021 privind măsura de acordare a voucherelor de 

vacanță în valoare de 1.450 lei până în anul 2026 cât și faptul că acordarea acestor vouchere s-a dovedit a fi o măsură cu efecte 
benefice asupra industriei turismului din România, încurajând un număr de circa un milion de salariați români din cadrul 
instituțiilor publice să își petreacă concediile în țară și, totodată, a atenuat o parte din efectele negative ale pandemiei de 
COVID-19 asupra sectorului turistic, cetățenii români posesori de vouchere de vacanță achiziționând pachete turistice în țară 
în perioadele în care structurile de primire turistice nu au avut activitatea suspendată.  

Întrucât scopul reglementării voucherelor de vacanță a fost atât asigurarea refacerii capacității de muncă și creșterii 
productivității beneficiarilor acestora, cât și relansarea și stimularea dezvoltării turismului intern, vă rog să analizați 
oportunitatea de a introduce în categoria beneficiarilor vaucherelor de vacanță și persoanele angajate ca însoțitor/îngrijitor al 
persoanelor cu handicap cât și a persoanei cu handicap. Vacanțele, călătoriile și iesirea din mediul în care trăiesc reprezintă o 
terapie psihologică în sine pentru aceste persoane.  

Astfel vă rog să ne specificați dacă însoțitorii persoanelor cu handicap, împreună cu persoana cu handicap pe care o are 
în grijă, pot beneficia de vouchere de vacanță și dacă da în ce condiții. 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
 

PNRR, Componenta „Sănătate” 
Stimate domnule ministru, 
Conform PNRR, Componenta „Sănătate” a planului de redresare și reziliență va consta în trei reforme și două investiții 

care abordează principalele provocări din sistemul de sănătate. Cele mai importante sunt reducerea ratei mortalității evitabile, 
reducerea disparităților regionale, sociale și între mediul rural și cel urban în ceea ce privește accesul la servicii medicale de 
bază, creșterea accesului la servicii medicale de calitate, îmbunătățirea infrastructurii spitalicești și prespitalicești, precum și 
optimizarea cheltuielilor pentru îngrijirea medicală și gestionarea resurselor.   

Una dintre reforme vizează creșterea capacității administrative a autorităților centrale și locale de a gestiona în mod 
eficient proiectele de infrastructură din sănătate prin înființarea și punerea în funcțiune a Agenției Naționale pentru 
Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), ca instituție publică cu personalitate juridică și subordonată Ministerului 
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Sănătății. În momentul în care va avea capacitate instituțională deplină, ANDIS va fi în măsură să gestioneze proiecte majore 
de infrastructură de sănătate publică, precum și să furnizeze expertiză tehnică la cererea autorităților locale. Implementarea 
reformei va consta în înființarea ANDIS, dotarea acesteia cu un sediu central și personal (inclusiv numirea unui președinte și a 
unui consiliu director), activități de formare a personalului și consultanță și asistență tehnică pentru proiectele care intră în 
portofoliul ANDIS. Implementarea reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2022. 

În spațiul public au apărut informații referitoare la această reformă din PNRR după ce domnul ministru Rafila a declarat 
„mi-e foarte greu să cred că e în regulă că 75 de angajați de la ANDIS plătiți cu o mie de euro pe lună sunt consultați, consiliați 
de persoane care îi învață cu 2.000 de euro pe zi, îi învață”.  

Proiectul referitor la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate are valoarea de 5 milioane euro, 
iar consultanța pentru proiect are valoarea de 25 milioane de euro și nu a fost nici o secundă discutat cu responsabilii din 
Ministerul Sănătății.  

Vă solicit să îmi comunicați cu celeritate dacă aceste sume au fost cunoscute la nivel guvernamental înainte de 
aprobarea de Comisia Europeană din data de 27 septembrie 2021? La cea dată erați membru al Guvernului, în calitate de 
ministru al finanțelor, ați avut cunoștință de aceste cifre astronomice? Pentru că noi, ceilalți nu am putut consulta PNRR, a fost 
la secret în toată perioada, deși am cerut să fie făcut public.  

Vă întreb, domnule ministru, dacă considerați că a fost întocmit corect, în condițiile în care pe spatele românilor se 
cheltuiesc, tot din banii românilor pe consultanță sume fabuloase? Opinia publică așteaptă niște explicații, urgent!  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,            Deputat   

Raisa Enachi 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Microhidrocentralele subvenționate de guvernul maghiar 
Stimate domnule ministru, 
Am luat la cunoștință faptul că mai mulți intelectuali maghiari au redactat, recent, o scrisoare online de protest față de 

politicile FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége, în traducere Alianța Tinerilor Democrați) în România. Din textul redactat 
mi-a atras atenția afirmația conform căreia intelectualii maghiari susțin că: ,,Micro-hidrocentralele subvenționate pe Valea 
Uzului de guvernul maghiar sunt un pericol pentru biodiversitate ...” 

Având în considerare afirmația intelectualilor maghiari, vă rog să îmi comunicați în scris la următoarele întrebări: 
1. Care sunt proiectele energetice finanțate de Ungaria în România? 
2. Care sunt microhidrocentralele de pe Valea Uzului subvenționate de către statul maghiar? 
3. Aveți cunoștință de asemenea investiții? 
4. Ați avizat la nivelul Ministerului Mediului sau al unor alte autorități din domeniul mediului asemenea investiții? 
5. Se află în derulare asemenea investiții în România?  
6. Care sunt aceste investiții și în ce constau ele? Vă rog să-mi comunicați cine sunt investitorii, capacitatea 

microhidrocentralelor, valoarea investițiilor și orice alte date obiective specifice suplimentare cunoașteți. 
7. Biodiversitatea este pusă în pericol de aceste microhidrocentrale?  
8. A fost analizat acest aspect de către Ministerul Medului sau de către ale instituții de specialitate? 
9. Ați participat la acțiuni de vânătoare alături de demnitari maghiari în pădurile Transilvaniei de când sunteți ministru al 

Mediului? 
Cu deosebită considerație,           Deputat 

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

Deficit de aproape 30 de mii de angajați 
Stimate domnule ministru, 
În acest moment, în structurile Ministerului Afacerilor Interne există un deficit de aproape 30 de mii de angajați, 

conform informațiilor făcute publice de sindicatul Europol. În multe localități din mediul rural postul de Poliție închide la ora 
16.00 sau a fost desființat din lipsă de personal. Există sute de posturi de poliție care nu pot asigura patrule 24 de ore din 24 de 
ore, iar multe sunt deja închise.  

În stradă patrulează din ce în ce mai puţini poliţişti, iar în mediul rural se pune lacătul pe uşă după ora 16.00, dacă mai 
există un post de poliţie. Multe dintre ele au fost închise din cauza lipsei de personal. Poliţia română a ajuns într-o situaţie 
extrem de grea şi nu mai poate oferi un serviciu public de calitate. Polițiștii sunt chemați de acasă dacă sunt înregistrate 
probleme după ora 16.00, iar intervențiile sunt întârziate din acest motiv.  

Vă solicit, domnule ministru al Internelor, să îmi comunicați ce măsuri veți lua pentru a crește numărul polițiștilor din 
teren? Există la nivelul Poliției Române un plan pentru a asigura securitatea cetățenilor, mai ales în mediul rural, dacă secțiile 
de poliție se închid la ora 16.00? 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,                  Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Microhidrocentralele subvenționate de guvernul maghiar 
Stimate domnule ministru, 
Am luat la cunoștință faptul că mai mulți intelectuali maghiari au redactat, recent, o scrisoare online de protest față de 

politicile FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége, în traducere Alianța Tinerilor Democrați) în România. În cadrul conferinței 
de presă, doamna profesoară Selyem Zsuzsa (profesor universitar al Catedrei de Literatură Maghiară din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai) a afirmat faptul că: ,,Micro-hidrocentralele subvenționate pe Valea Uzului de guvernul maghiar sunt un pericol 
pentru biodiversitate ...” 

Având în considerare afirmația distinsei doamne profesor, vă rog să îmi comunicați în scris la următoarele întrebări:  
1. Care sunt proiectele energetice finanțate de Ungaria în România?  
2. Care sunt microhidrocentralele de pe Valea Uzului subvenționate de către statul maghiar?  
3. Aveți cunoștință de asemenea investiții?  
4. Ați avizat la nivelul Ministerului Mediului sau al unor alte autorități din domeniul mediului asemenea investiții?  
5. Se află în derulare asemenea investiții în România?  
6. Care sunt aceste investiții și în ce constau ele? Vă rog să-mi comunicați cine sunt investitorii, capacitatea 

microhidrocentralelor, valoarea investițiilor și orice alte date obiective specifice suplimentare cunoașteți.  
7. Biodiversitatea este pusă în pericol de aceste microhidrocentrale?  
8. A fost analizat acest aspect de către Ministerul Mediului sau de către ale instituții de specialitate?  
9. Ați participat la acțiuni de vânătoare alături de demnitari maghiari în pădurile Transilvaniei de când sunteți ministru al 

Mediului? 
Cu deosebită considerație,            Deputat 

DanTănasă 
*** 
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Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

O situație absurdă și discriminatorie: certificatului verde. 
Stimate domnule ministru, 
Cerințele Comisiei Europene privind durata de acceptare a certificatelor verzi se aplică motivelor de călătorie. După 

primele șase luni, certificatul verde va fi valabil încă trei luni pentru a permite statelor membre să își ajusteze eforturile de 
imunizare. Actul delegat subliniază abordarea adoptată de Comisia Europeană în propunerea sa de „nouă recomandare a 
Consiliului într-o abordare coordonată pentru facilitarea liberei circulații în condiții de siguranță pe durata COVID-19, 
începând cu 25 noiembrie 2021”. 

Datele problemei s-au modificat acum, deoarece putem observa că vaccinarea oferă mult mai puțină protecție împotriva 
virusului. În realitate, ea a scăzut drastic. Însă, în țara noastră primul și cel mai important aspect rămâne imposibilitatea 
cetățenilor de a avea acces la servicii, altfel decât ”în baza certificatului verde potrivit normelor în vigoare”, ceea ce se traduce, 
până la urmă, și printr-o măsură de intimidare, pentru că testarea nu scutește pe nimeni de infectare. 

În acestă ordine de idei domnule ministru, am rugămintea să îmi răspundeți punctual la următoatrele întrebări: 
1. Conform celor indicate mai sus „...potrivit normelor în vigoare...”, care sunt acele norme? (număr, an, titlu, articol, 

aliniat). 
2. Care este norma internă emisă de Ministerul Sănătății cu privire la tratamentul Covid-19 a pacienților din spitale? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,           Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului ministru Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
De către: domnul Dumitru-Viorel Focșa, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri de protecție și incluziune socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție al statului 

Stimate domnule ministru, 
După împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii aflați în evidența sistemului de protecție specială, indiferent de tipul serviciului 

– rezidențial, AMP, plasament familial - se află la o veritabilă răscruce de drumuri. Toți vor să urmeze o facultate, toți vor să 
învețe o meserie, toți caută un loc de muncă și un loc al lor, toți vor să se integreze într-o societate care nu le este deloc 
prietenoasă. 

Denumiți “Copiii Sistemului”, ei sunt, de fapt, copiii nimănui. Mai mult, în “Strategia națională privind incluziunea 
socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020”, acești tineri, doar mai puțin norocoși însă cu nimic mai prejos decât 
ceilalți, sunt incluși în categoria grupurilor vulnerabile.  

Care sunt principalele vulnerabilități? Locuirea, ocuparea forței de muncă și serviciile sociale. Cine îi vulnerabilizează 
cel mai mult? Evident, statul, prin lipsa sau insuficiența măsurilor de susținere. 

Având în vedere că termenul de implementare a Strategiei mai sus menționate a trecut, vă solicit să îmi comunicați care 
sunt măsurile concrete prin care statul român îi susține pe tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului prin: pregătirea 
pentru ieșirea din sistem, înscrierea/finalizarea cursurilor postliceale sau universitare, dobândirea unei meserii, a unui loc de 
muncă și a unei locuințe, susținerea financiară pentru asigurarea strictului necesar pentru o perioadă de câțiva ani după ieșire. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație, 

*** 
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Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
De către: domnul Dorel Gheorghe Acatrinei, deputat 
Obiectul interpelării: Care sunt soluțiile concrete la facturile din energie? 
 

Domnule prim-ministru, 
România, unul dintre puținele state care-și poate asigura independența energetică din resursele proprii, avînd 

posibilitatea să mai și vândă, a ajuns să aibă cele mai mari prețuri la gaze, benzină și motorină, ceea ce se va reflecta în 
economie.  

România a intrat în recesiune tehnică în ultimul semestru al anului trecut. Dacă nu se iau măsuri radicale urgente privind 
intervenţia publică/reglementarea preţurilor la energie şi gaze naturale pe durată limitată, după aprilie 2022, România va 
resimţi cea mai mare criză economică şi socială din ultimii 30 ani, avertizează analistul Cristian Socol. 

Economia României a suferit o cădere puternică în semestrul 2 din anul trecut, iar creşterea economică cu două cifre a 
fost un balon de săpun care s-a spart, lovindu-se de realitatea economică crudă. România a decelerat puternic din punct de 
vedere economic în trimestrul 3 şi şi-a accentuat căderea în trimestrul 4 din 2021. In acest an, presiunile bugetare vor atinge un 
nivel fără precedent, iar criza socială va acumula tensiuni, inclusiv pe fondul exploziei preţurilor la utilităţi. Şocul creşterii 
preţurilor la energie şi gaze naturale este atât de puternic încât va provoca o recesiune mai puternică decât cea trăită de 
România în perioadele de criză. Este mai puternic decât orice şoc de natură financiară”, consideră Cristian Socol, adăugând că 
şocul creşterii preţurilor la energie va lovi mai puternic decât şocul cauzat de virusul pandemic. 

Dacă nu se iau măsuri radicale şi urgente privind intervenţia publică /reglementarea preţurilor la energie şi gaze naturale 
pe durată limitată, din aprilie 2022 – aşa cum prevede Directiva 944 a Parlamentului şi a Consiliului European din 5 iunie 
2019, România va resimţi cea mai mare criză economică şi socială din ultimii 30 ani. Deprecierea dramatică a puterii de 
cumpărare va fi însoţită de greve şi tulburări sociale zilnice. Se va intra în cercul vicios al morţii economice (reducerea 
activităţii, PIB mai mic, venituri mai reduse, austeritate, cerere mai mică…. ş.a.)”, mai spune Cristian Socol. 

Prețul energiei și a gazelor a explodat, cu consecințe grave asupra cetățenilor români și a economiei noastre. Astfel, 
cuplarea prețului din producția internă de gaze la prețul bursei de la Viena fără stabilirea unui mecanism clar de protecție a 
economiei românești și a românilor, expune România în prag de sezon rece la o creștere a facturilor ce nu poate fi suportată de 
consumatori. 

Cîtă vreme nu se intervine asupra mecanismelor prezentate mai sus care distorsionează piața energiei și cîtă vreme nu se 
găsesc soluții pentru exploatarea gazului românesc, românii sunt condamnați la sărăcie. 

Față de această situație propunem următoarele măsuri pe termen scurt: 
1. Eliminarea exceptării beneficiarilor OUG 81/2019 de la plafonarea prețului energiei electrice, potrivit OUG nr. 

118/2021, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 3/2022 si plafonarea pretului la maxim 700 lei/MWh.  
2. Elaborarea unui set de reguli privind acordarea ajutoarelor de stat similare cu cele din Cadrul Temporar pentru Masuri 

de Ajutor de Stat stabilite la nivel european în vederea atenuării efectelor pandemiei de COVID-19, pentru a permite statelor 
membre să reacționeze rapid la presiunile foarte ridicate asupra pieței: 

- Prevederile privind ajutoarele posibil de acordat trebuie sa ofere statelor membre posibilitatea de a lua rapid măsuri 
pentru a contracara impactul preturilor ridicate la energie asupra consumatorilor si companiilor la socurile preturilor din piata 
de energie. Aceste noi masuri de acordare a unor ajutoare trebuie sa fie suplimentare fata de cele prevazute deja de normele 
pentru Clima, Energie si Mediu sau pentru Sistemul European de Tranzactionare a Emisiilor, intrucat situatia cu care ne 
confruntam in prezent arata ca aceste masuri sunt insuficiente. Sursa acestor compensări acordate ar trebui sa fie de la bugetele 
nationale pentru moment iar după ce Sistemul European de Tranzactionare a Emisiilor este finalizat, sursa va fi din veniturilor 
Statelor Membre obtinute din licitarea certificatelor de emisii. 

- Normele privind acordarea de ajutoare ar trebui, de asemenea, să seteze cadrul necesar pentru aprobarea rapida de 
anulări/reduceri de taxe (cum ar fi, de exemplu, TVA-ul) si accize la electricitate pentru consumatori.  

3. Introducerea unor reglementari ferme referitoare la penalizarea distribuitorilor de energie care comit abuzuri (de 
exemplu prin emiterea de facturi incorect fundamentate). Introducerea unor amenzi calculate ca si procent din cifra de afaceri. 
Există cadrul legal, fiind utilizat de catre Consiliul Concurentei în diverse domenii (cum ar fi industria cimentului), iar astfel 
de sanctiuni au avut impact in reglementarea pietei.  

4. În România, pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), se tranzacţionează între 35% şi 45% din producţia totala de 
energie a Romaniei, fapt care nu se regaseste in nici una dintre celelalte tari din Uniunea Europeana (acest cuantum al 
tranzactiilor fiind cuprins intre 5 si 10%). Faptul că se tranzacţionează atât de multă energie pe PZU, arata foarte explicit faptul 
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că intermediarul de energie cumpără de la producător cu 500 de lei, după aceea se duce pe alte platforme şi vrea să o vândă 
consumatorilor la 1.000 de lei, 1.500 de lei, 2.000 de lei, sau chiar 2.500 de lei (în anumite perioade din luna decembrie 2021).  

Luați măsuri ca acesti intermediari (acesti "baieti destepti" din energie) sa nu mai aibă posibilitatea de a achizitiona 
decat un procent de maximum 10% din totalul productiei unui operator (Hidroelectrica / Nuclearelectrica). 

5. Modificarea cadrului de reglementare astfel încât să fie definit un maxim de adaos comercial pe care intermediarii sa 
il poată aplica prețului de cumpărare de la producători. O astfel de masură ar fi conexa cu plafonarea preturilor si nu ar putea fi 
considerata ca si o ingerinta în mediul concurențial intr-o piata reglementată deoarece acesti intermediari ar putea tranzactiona 
doar 10% din totalul productiei. 

6.  Modificarea prin ordonanță de urgență a legislației care guvernează piața de energie pentru a permite funcționalitatea 
"Pieței de energie electrica pentru clienți finali mari (PMC)", respectiv alocarea de catre producătorii de energie a unei cote 
obligatorie de energie pe aceasta platforma, astfel încât sa fie vândute pachete de energie pentru consumatorii industriali; 

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: 
- Care dintre soluțiile AUR le veți aplica în următoarea perioadă și care sunt soluțiile pe care le aveți pentru protejarea 

românilor și a IMM-urilor?  
 Solicităm răspuns în scris. 

*** 
 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru al României 
De către:  domnului Acatrinei Dorel Gheorghe, deputat 

       domnului Puscasu Lucian Florin, deputat 
Obiectul interpelării: Groapa de gunoi din Pasul Mestecăniș trebuie mutată. Care este poziția dumneavoastră după 
consultarea publică din 02.02.2022? 

 
Domnule prim-ministru, 
În data de 02.02.2022 la Vatra Dornei a avut loc o consultare publică unde camarila lui Gheorghe Flutur, presedintele 

CJ Suceava si reprezentii Ministerului Mediului par să-și assume, braț la braț, darea în folosință a gropii de gunoi situate în 
Pasul Mestecăniș, județul Suceava care va da lovitura de grație 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. Acesta 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 chimicale 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 persoanelor expuse la noxele periculoase degajate de depozitul de deșeuri cu risculul 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 
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kilometri. Se mai menționează că migrarea gazelor de suprafață produc 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.  

Vă solicităm să trimiteți corpul de control al Guvernului României să identifice persoanele vinovate pentru amplasarea 
gropii de gunoi în Pasul Mestecăniș. 

Solicităm sistarea demersurilor de dare în folosință a gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș până la finalizarea definitivă 
a dosarului penal. 

Solicităm constituirea Guvernului României ca parte civilă în procesul penal pentru recuperarea prejudiciului atât cu 
suma cu care a cofinanțat proiectul dar și cu suma care a fost accesată de la Uniunea Europeană pentru greșita amplasare a 
locației gropii de gunoi. 

Față de aceasta situatie vă adresăm următoarea interpelare:  
- Care este poziția dumneavoastră după consultarea publică din 02.02.2022 referitoare la darea în folosință a gropii de 

gunoi în pasul Mestecănis?  
- Când veți proceda la mutarea gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș într-o altă locație? 

Solicităm răspuns în scris. 
*** 
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Adresată: domnului Nicoale Ciucă, prim-ministru al României 
De către: domnul Acatrinei Dorel Gheorghe, deputat 

   domnul Lucian Florin Puscașu, deputat 
Obiectul interpelării: Cetățenii județului Suceava se mai pot trata la Spitalul Județean în cazul apariției unui război la granița 
României? 

 
Domnule prim-ministru, 
În dimineața zilei de 16.02.2022 un elicopter Blackhawk al forțelor militare americane a fost filmat aterizând în 

apropiere de Siret, în județul Suceava și a preluat patru militari care anterior au verificat la pas Punctul de Trecere a Frontierei. 
În seara zilei de 16 februarie, un convoi militar a tranzitat municipiul Suceava și s-a îndreptat spre Botoșani. Exercițiul 
beneficiază și de suportul unui radar de tipul TPS 77, după cum a precizat pentru Radio Iași, purtătorul de cuvânt al 
Ministerului Apărării Naționale, generalul de brigadă, Constantin Spânu. El a confirmat că toate aceste proceduri capătă 
valențe deosebite în contextul tensiunilor existente în partea de est a Ucrainei. 

De asemenea, în această săptămână, la Spitalul Județean din Suceava, au loc mai multe vizite neoficiale din partea 
delegațiilor ambasadelor Marii Britanii și Israelului la București. Acestea se interesează de dotările existente în Unitatea de 
Primiri Urgențe și la secția de Reanimare. Datele solicitate sunt publice, puteau fi luate și de pe site-ul instituției medicale, dar 
oficialii au preferat să se deplaseze la Suceava să vadă cu ochii lor dotările Spitalului Județean din Suceava. 

Considerăm că nu este corect față de cetățenii județului Suceava ca Spitalul Județean, recent renovat și utilat să devină 
Spital cu destinație specială care să deservească eventualii răniți dintr-un posibil război generat de criza ruso- ucraineană. 

Solicităm relocarea Spitalului Regional care este în plan să fie făcut cu finantarea Uniunii Europene de la Iasi la 
Suceava și construcția acestuia în regim de urgență.    

O altă soluție ar fi o finantare specială pentru un Spital Umanitar în contextul crizei ruso-ucrainene de către Uniunea 
Europeană sau NATO sub umbrela Ministerului Apărării Naționale care să deservească obligațiile umanitare existente în baza 
Conventiei de la Geneva din 12 august 1949.  

Dreptul internațional umanitar aplicabil în conflictele armate se referă la ansamblul de reguli internaționale, izvorâte din 
tratate, care sunt special destinate rezolvarii problemelor de natură umanitară rezultate direct dintr-un conflict armat, de natură 
internatională, din rațiuni umanitare, aceste reguli restrâng dreptul părților la conflict de a utiliza mijloace si metode de război 
la libera lor alegere și protejează persoanele afectate sau care ar putea fi afectate de conflict. 

După “Lombardia României” avem neșansa ca judetul Suceava să fie cunoscut la nivel international ca fiind “Spitalul 
de Război” al conflictului Ruso-Ucrainean. 

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: 
Confirmați preocupările ambasadelor Marii Britanii și Israelului față de transformarea Spitalului Județean Suceava în 

Spital Umanitar al conflictului Ruso-Ucrainean? Care sunt soluțiile pe care le aveți, domnule prim-ministru, pentru ca cetățenii 
județului Suceava să se poată trata la Spitalul Județean Suceava chiar și în cazul apariției unui război la granița României?  

 Solicităm răspuns în scris. 
*** 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaței  
De către: domnul Ilie-Alin Coleșa, deputat  
Obiectul interpelării: Investigațiile și Statutul legal al educației alternative  de tipul „Școala acasă / Homeshooling” 

  
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere Art.202 din Regulamentul  Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a dresa 

interpelări conducătorilorde instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu 
privire la liberul acces la informații de interes public, vă rog să-mi comunicați în scris, în format electronic, la adresa de e-mail 
alin.colesa@cdep.ro, în termenul  legal următoarele informații: 

• Conform Art. 29, aliniatul 6, din Constituția României „Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor 
convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.”. 

• Conform Art. 26, aliniatul 3, a Declarației Universale a Drepturilor Omului „Părinții au dreptul de prioritate în 
alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori.”,  
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• Iar Art. 14, aliniatul 3, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Art. 5, Convenția ONU cu privire la 
Drepturile Copilului, Art. 14, aliniatul 2 din aceeași Convenție, se constată faptul că responsabilitatea educațională a copilului 
revine părinților respectiv tutorilor legali.  

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să îmi răspundeți în oral și în scris la următoarele întrebări: 
1. Care sunt informațiile și datele statistice care v-au determinat să emiteți circulara nr. 1003/4.02.2022 emisă de către 

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, respectiv circulara Nr. 68/9.02.2022 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Mureș? Au 
fost trimise asemenea circulare către toate Inspectoratele Școlare Județene din România? Care sunt motivele pentru care ați 
emis aceste documente? 

2. Având în vedere Art. 59, aliniatul 4 din Legea 1/2011, Secțiunea a 16-a: Alternativele educaționale, Capitolul II: 
Structura sistemului național de învățământ preuniversitar, cât și Art.32, aliniatul 1 din Constituția României, este, așadar, 
învățământul alternativ recunoscut în România? În caz contrar, care este legislația care reglementează învățământul alternativ? 

3. Având în vedere Art. 59, aliniatul 4 din Legea 1/2011, Secțiunea a 16-a: Alternativele educaționale, Capitolul II: 
Structura sistemului național de învățământ preuniversitar, cât și Art.32, aliniatul 1, cât și Art. 29, aliniatul 6, din Constituția 
României, considerați legală și constituțională circularele nr. 1003/4.02.2022 emisă de către Inspectoratul Școlar Județean 
Cluj, circulara nr. 68/9.02.2022 emis de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș? 

4. Nerecunoașterea educației la domiciliu nu contravine Art. 59, aliniatul 4 din Legea 1/2011, Secțiunea a 16-a: 
Alternativele educaționale, Capitolul II: Structura sistemului național de învățământ preuniversitar, cât și Art.32, aliniatul 1, 
cât și Art. 29, aliniatul 6, din Constituția României? 

Menționez  că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin(3) și Art. 199, alin(2), aveți 
obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen  de maximum 15 zile  calendaristice. Aș  aprecia  suplimentar  
disponibilitatea  și  efortul  dumneavoastră și  v-aș  rămâne  îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un 
timp mai scurt. 

În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor aștept răspunsul     dumneavoastră oral, dar și în  scris pe adresa 
de email alin.colesa@cdep.ro 

Cu deosebită considerație, 
*** 

 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru al României 
De către: domnul Ringo Dămureanu, deputat 
Obiectul interpelării:  Conduita insultătoare a domnului Horia Miron Constantinescu, președinte al ANPC, la adresa 
lucrătorilor 

 
Domnule prim-ministru,  
În articolul ”Reformele pe care Horia Constantinescu le pregătește pentru ANPC. Camere video pentru inspectori, 

amenzi procent din cifra de afaceri” apărut în publicația on-line ”Capital” la data de 17 februarie 2022, sub semnătura 
domnului Turcu Alexandru, s-au consemnat ”planurile de reformare” a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
(ANPC) transmise de președintele instituției, Horia Miron Constantinescu, numit în această calitate prin Decizia Primului 
Ministru nr. 79 din 21 ianuarie 2022. 

Potrivit sursei citate, în primul rând ar trebui să se resolve ”problema conduitei morale” a comisarilor și inspectorilor, 
dar și ”problemele de igienă” pe care unii le au, pentru a lucra corespunzător. „Să nu mirosim când venim la muncă … a 
transpirație. Să nu împrăștiem o aromă de sconcs care face să capituleze olfactiv oricare operator economic”, a spus domnul 
Constantinescu, citat de publicația menționată.  

Un alt atac la adresa funcționarilor publici din cadrul acestei autorități este cel potrivit căruia”în rândul instituției există 
… persoane care sunt mai puțin pregătite și care nu-și fac treaba corespunzător”, ceea ce ar îngreuna sarcinile instituției, mult 
subdimensionată numeric, așa cum recunoaște și domnul Constantinescu. 

Legat de cele prezentate, prin această interpelare vă rugăm să ne răspundeți: 
1. Care au fost valorile morale și competențele profesionale ale domnului Horia Miron Constantinescu care v-au convins 

să îl numiți în funcția de Președinte ANPC ? 
2. Cunoașteți cazuri de funcționari publici în cadrul ANPC sau al altor instituții guvernamentale care miros a transpirație 

la locul de muncă ? 
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3. În baza căror informații a vorbit domnul Constantinescu despre persoane mai puțin pregătite în cadrul ANPC ? Sunt 
cunoscute nume concrete de persoane care nu-și fac treaba corespunzător în instituție? 

4. Aveați cunoștință anterior numirii acestuia că domnul Constantinescu a mai avut un mandat de aproape 4 luni la 
conducerea aceleiași Autorități, poziție din care a făcut aceleași afirmații insultătoare la adresa lucrătorilor ? 

5. Cum apreciați, respectiv dacă vă asumați, declarațiile publice jignitoare formulate în public de Președintele ANPC la 
adresa subalternilor săi, despre care a insinuat că împrăștie aromă de sconcs care face să capituleze olfactiv operatorii 
economici ? 

6. Ce sancțiuni a primit domnul Horia Miron Constantinescu în urma declarațiilor recent reiterate și dacă îl susțineți în 
continuare în funcția în care l-ați numit, de Președinte al ANPC ? 

Solicit răspuns scris și oral.  
Iar pentru scumpirile aberante din domeniul energiei care s-au produs pe durata mandatului dumneavoastră, fără 

precedent în istorie, care duc accelerat spre pauperizarea populației, vă rugăm să îl demiteți pe ministrul Energiei și să luați 
măsurile necesare pentru siguranța populației. 

*** 
 


