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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 21 mai 2013 

 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 21 mai, prin vot final, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea 
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 13 /2013) - 311 voturi pentru, 1 
abţinere; 
2. Proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României (PL-x 492/2011) - lege constituţională – 31 voturi 
pentru, 259 împotrivă, 18 abţineri; proiectul de lege a fost respins. 
3. Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale 
Nabucco (PL-x 140/2013) - lege organică -329 voturi pentru, 1 împotrivă; 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate (PL-x 113/2012), lege organică – 329 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri; 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul roman şi The Rompetrol 
Group N.V., semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013 (PL-x 141/2o13) – lege ordinară – 233 voturi pentru, 63 
împotrivă, 26 abţineri. La dezbaterile acestui proiect de lege, deputaţii PD-L au părăsit lucrările, pe motiv că actul 
normativ nu a fost avizat şi de Comisia de buget-finanţe. 
 

Un număr de 73 de deputaţi ai PP-DD şi PD-L au depus marţi, la Secretariatul general, Moţiunea simplă 
intitulată “Scăpaţi mineritul din Valea Jiului de norocul rău al conducerii bicefale Vosganian-Niţă”. 
 

Cinci deputaţi –Viorel Blăjuţ, Ion Şcheau, Ovidiu Ioan Dumitru, Aurelian Mihai şi Ion Cristinel Marian – şi-
au anunţat, marţi 21 mai, demisia din cadrul Grupului parlamentar al PP-DD, aceştia urmând să activeze ca deputaţi 
independenţi. 
 

Deputatul Remus Cernea şi-a anunţat, în aceeaşi zi, demisia din cadrul Grupului parlamentar al PSD. 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a luat act, marţi 21 mai, de demisia din cadrul Grupului parlamentar al PD-L a 
domnului deputat Gabriel Andronache şi de înscrierea acestuia în Grupul parlamentar al PNL. 
 

Camera Deputaţilor a aprobat, de asemenea, trimiterea unei telegrame de solidaritate şi condoleanţe pentru 
familiile din statul American Oklahoma, unde o tornadă a curmat viaţa a 91 de cetăţeni. Iniţiativa i-a aparţinut 
deputatului liberal Petre Roman. 
 

Prin vot secret cu bile, domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu (PP-DD) a fost ales în funcţia de secretar al 
Biroului Permanent (315 voturi pentru, 23 împotrivă), înlocuindu-l pe domnul deputat Daniel Fenechiu, devenit lider 
de grup. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 
(Situaţia cuprinde datele la 24 mai  2013) 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                              

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 863  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 153
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 495
535

– votate  535
             din care: - înaintate la Senat          9
                            - în procedura de promulgare   18
                            - promulgate* 152 
                            - respinse definitiv 356
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 339
a) pe ordinea de zi 29
b) la comisii  299
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 7

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 27
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 26
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1
4) Desesizări 1

 
 
               ▪ Cele 535 iniţiative legislative votate privesc: 
                          161 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                                din care: 
                             91  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  30  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        40  proiecte de legi  
                         374 propuneri legislative 
 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 166 legi, dintre care 152  din iniţiativele legislative dezbătute şi votate 
în sesiunea actuală.      
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
 Camerei Deputaţilor  
Şedinţa de marţi,  21 mai 2013 

 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 21 

        din care: - în dezbatere 
21

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               3  

4  

   - votate 4
         din care: - înaintate la Senat   1
                        - la promulgare   2
                        - respinse definitiv   1
   - la vot final 0
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 29

        din care: - în dezbatere 
29

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele  4 iniţiative legislative votate privesc: 
                4 proiecte de legi elaborate de Guvern 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 20 - 24 mai  2013 

 
 
 
 
 
 
 

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

1.  PL-x 140/2013 – Lege privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de 
gaze naturale Nabucco 
 

2.  PL-x 113/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  
 

  
 

 
 

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  PL-x 141/2013 – Proiectul de Lege privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat 
între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013  
 

  

 
 

III. Proiecte de legi care nu au întrunit numărul de voturi prevăzut la art. 151 din Constituţia 
României: 

 
1.  PL-x 492/2011 – Proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României  
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   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 24 mai 2013) 

 
 
 
 
 
 
În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 70 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 

Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 5

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 27 

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 7

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 
dreptului de contestare la Curtea Constitu�ională: 

1

- legi trimise la promulgare: 2

- legi promulgate: 28 

 
                                                    TOTAL                                                                       70 
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                                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
 

 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  23  mai 22001133)) 
  
  
  
  
  

                                II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

1 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale.  (poz. II-1) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea prestării serviciilor poţtale, 
urmărindu-se, prin transpunerea noilor dispoziţii din dreptul Uniunii 
Europene, crearea unui cadru normativ coerent, clar ţi transparent, menit să 
asigure liberalizarea completă a domeniului serviciilor poţtale în România ţi, 
totodată, garantarea furnizării anumitor servicii, incluse în sfera serviciului 
universal, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor, pe întreg teritoriul naţional, 
cu respectarea anumitor standarde minime de calitate. Drept consecinţă, cea 
mai mare parte din actuala reglementare în domeniu va fi abrogată. 

Senat 
Adoptat pe 15.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  116/ 22.04.2013 

Termen: 07.05.2013 

14.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise) 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

2 

Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor aduse la Acordul de 
garanţie semnat între Statele membre UE ţi Banca Europeană de Investiţii 
privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de 
Investiţii  pentru proiectele de investiţii din statele membre ale grupului statelor 
din Africa, Caraibe ţi Pacific ţi din Ţările ţi teritoriile de peste mări.  
(poz. II-17) 
    Obiectul de reglementare:  ratificarea amendamentelor aduse la Acordul de 
garanţie semnat între Statele membre UE ţi Banca Europeană de Investiţii 
privind împrumuturile care vor fi acordate de către BEI pentru proiectele de 
investiţii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe ţi Pacific 
ţi din Ţările ţi teritoriile de peste mări. 

Camera Deputaţilor 
PLx  118/ 07.05.2013 

Senat 
- 

16.05.2013 
(Raport de adoptare 
în forma prezentată 

de Guvern) 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2012 pentru modificarea ţi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice ţi a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice ţi a contractelor de 
concesiune de servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 şi ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului 
de achiziţie publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi 
nu unul comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către 
autorităţile contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei 
a 5.000 euro, fără TVA, iar termenul de verificare a documentaţiilor de 
atribuire se reduce de la 14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 

20.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise) 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-31) 
     Obiectul de reglementare: se au în vedere modificări de esenţă ale Codului 
fiscal în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, impozitarea veniturilor nerezidenţilor, 
transpunerea unor directive. Se introduce reglementarea impozitării 
veniturilor a căror sursă nu a fost precizată. 

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  153/ 30.03.2011 

22.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise ţi respinse) 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

5 

Proiect de Lege pentru modificarea ţi completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru ţomaj ţi stimularea ocupării forţei de muncă ţi 
pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea marginalizării 
sociale. (poz. I-a-14)  
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării foitei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, în sensul simplificării şi flexibilizării modului de implementare a 
măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  79/ 11.03.2013 

22.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise ţi respinse) 

  
  
  
  
  
  

IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
  

  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  ţţii  pprriivvaattiizzaarree  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea ţi 
gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar 
al Spaţiului Economic European ţi prin Mecanismul financiar norvegian pe 
perioada de programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru afaceri europene 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 
305.95 mil. euro prin cele două mecanisme financiare 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia pt. afaceri 
europene a întocmit 
raport preliminar ţi a 
fost predat Comisiei 

pt. politică 
economică pe data 

de 07.03.2013; 
ministerul solicită 

amânare, sunt 
aţteptate 

amendamente 
  
  22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică ţi Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară ţi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale 
în situaţia de criză financiară ţi insolvenţă, drepturile ţi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum ţi drepturile ţi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget ţi 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget ţi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea 
nr.86/2006 –Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură 
fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

întocmit raport 
preliminar ţi 

transmis Comisiei 
juridice 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea ţi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de 
credit. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2006 privind instituţile de credit ţi adecvarea capitalului ţi Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea ţi funcţionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  159/ 29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

se aţteaptă 
amendamente de la 

Guvern ţi se va 
dezbate împreună cu 

PLx 326/2012  

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit ţi adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-13) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit ţi adecvarea 
capitalului, în scopul creării posibilităţii de punere în aplicare cu celeritate a 
măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar la o instituţie de credit.   
 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se aţteaptă 
amendamente de la 

Guvern ţi se va 
dezbate împreună cu 

PLx 159/2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare ţi 
societăţile de administrare a investiţiilor, precum ţi pentru modificarea ţi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înfiinţarea ţi reglementarea activităţii 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin 
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare ţi 
modificarea subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

6 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2012 pentru modificarea ţi completarea unor acte normative ţi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative 
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, concretizate în renunţarea la 
penalităţi de întârziere datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către 
C.N.C.F.R. S.A., înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, 
prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat C.F.R 
Infrastructură, luarea unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate 
ale autorităţilor şi instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în 
vederea continuităţii activităţii de extragere a huilei la nivel naţional, alocarea 
unui împrumut oraşului Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în 
turism, precum şi măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap. 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

7 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului 
bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, 
precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. (poz. I-a-23) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătăţirii 
cadrului legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor 
externe nerambursabile destinate României ţi utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

a 
 fost întocmit raport 

preliminar 

9 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă ţi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare ţi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei ţi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

10 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-a-24) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, prin introducerea unor concepte noi ţi reguli în 
procesul bugetar ţi integrarea procesului bugetar în cadrul politicii bugetare 
europene. 

Senat 
Adoptat pe 08.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  112/ 15.04.2013 

Termen: 30.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a 
obligaţiilor conducătorilor de vehicule în caz de accident. 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.  
(poz. I-b-22) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea accesului la activitatea 
economică, procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a 
funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare 
activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  377/ 17.06.2008 

Termen: 05.09.2008 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, 
aceşia din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat 
angajaţilor. 
 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 28-

30.05.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2012 pentru modificarea ţi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creţterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, în scopul creţterii numărului de clădiri de locuit la a 
căror anvelopă se execută lucrări de intervenţie pentru creţterea performanţei 
energetice, precum ţi creţterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

raport în curs de 
finalizare 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii ţi 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit ţi Acvacultură a unor 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului ţi în administrarea Ministerului 
Mediului ţi Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de 
debarcare şi adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama 
Veche, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa 
Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 15.04.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 29.04.2013 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiect de reglementare:  se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  ţţii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
(poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea statutului minorităţilor naţionale 
din România, precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 
 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 25.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget ţi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza 
financiară ţi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare 
al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii 
administrativ-teritoriale în situaţia de criză financiară ţi insolvenţă, drepturile 
ţi obligaţiile creditorilor acestor unităţi, precum ţi drepturile ţi obligaţiile 
autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget ţi 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget ţi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 



 
16 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii ţi 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit ţi Acvacultură a unor 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului ţi în administrarea Ministerului 
Mediului ţi Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de 
debarcare şi adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama 
Veche, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa 
Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 15.04.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 29.04.2013 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2012 pentru modificarea ţi completarea unor acte normative privind 
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenoilor români, precum ţi 
actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene ţi 
Spaţiul Economic European rezidenţi în România. (poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al cărţii electronice 
de identitate (CEI) ţi măsurile organizatorice ţi tehnice care fac posibilă 
implementarea celor două documente. De asemenea,  proiectul de act normativ 
stabileţte dreptul la opţiune al persoanelor care, din motive religioase sau de 
conţtiinţă, refuză  eliberarea cărţii electronice de identitate, acestora urmând a 
li se elibera cartea de identitate fără cip încorporat. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  62/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2012 pentru modificarea ţi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creţterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, în scopul creţterii numărului de clădiri de locuit la a 
căror anvelopă se execută lucrări de intervenţie pentru creţterea performanţei 
energetice, precum ţi creţterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

întocmit raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise; Comisia pt. 
industrii-raport în 
curs de finalizare 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. (poz. II-2) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 61/2011, în vederea efectuării unor modificări în 
cuprinsul actului normativ, modificări solicitate de Comisia Europeană, 
potrivit scrisorii nr. 3712/12ENV. 

Senat 
Adoptat pe 23.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  126/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

raport în curs de 
finalizare 

  
        77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, 
aceştia din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat 
angajaţilor. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

întocmit raport 
preliminar ţi depus 

la Comisia pt. 
industrii pe data de 

12.05.2009 

2 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului 
bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, 
precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

întocmit raport 
preliminar ţi predat 
Comisiei pt. buget 



 
18 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget ţi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare ţi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei ţi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  ţţttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  ţţii  ssppoorrtt  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (poz. I-a-8) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2009, care are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a 
continua studiile la programele de studii de licenţă sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca 
urmare a abaterilor deosebit de grave constatate în derularea procesului de 
învăţământ la specializările/programele de studii organizate la aceste forme de 
învăţământ la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea 
nr. 443/2002. 

Senat 
Adoptat pe 25.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 14.12.2009 

Retrimis pe 23.02.2010 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 02.03.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, respectiv 
stabilirea modalităţii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la 
finalizarea învăţământului liceal, care se va realiza prin examenul de 
bacalaureat. 

Camera Deputaţilor 
PLx  588/ 25.10.2010 
Retrimis pe 19.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
1100))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea ţi completarea Legii monumentelor de for 
public nr.120/2006. (poz. I-b-29) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei 
„monumente de for public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru 
evitarea confuziilor cu „monumentele istorice”; includerea în categoria 
lucrărilor de artă vizuală a plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a 
mobilierului urban de dimensiuni monumentale cu caracter decorativ, etc.; 
reglementarea competenţelor structurilor abilitate în domeniu; majorarea 
nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 

  
  
  
  
  

      1111))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se  modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a 
obligaţiilor conducătorilor de vehicule în caz de accident. 
 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget ţi Comisia pentru administraţie 
publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza 
financiară ţi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare 
al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii 
administrativ-teritoriale în situaţia de criză financiară ţi insolvenţă, drepturile 
ţi obligaţiile creditorilor acestor unităţi, precum ţi drepturile ţi obligaţiile 
autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget ţi 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget ţi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
   Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea 
nr.86/2006 –Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură 
fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. (poz. I-a-23) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătăţirii 
cadrului legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor 
externe nerambursabile destinate României ţi utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

este solicitată 
amânarea, până la 
publicarea legii de 

aprobare a 
Ordonanţei de 

urgenţă a 
Guvernului nr. 
22/2012 pentru 
modificarea şi 
completarea 

Ordonanţei de 
urgenţă a 

Guvernului nr. 
66/2011 

5 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget ţi Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare ţi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei ţi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

întocmit raport 
preliminar ţi predat 
Comisiei pt. buget ţi 
Comisiei pt. muncă 

6 

Proiect de lege privind executarea pedepselor ţi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. II-19) 
    Obiectul de reglementare:  se completează ampla reformă în materie penală 
ţi procesual penală, materializată prin adoptarea noului Cod Penal ţi noului 
Cod de Procedură Penală, ţi, totodată, se perfecţionează instituţiile din 
materia executării pedepselor, introduse prin Legea nr. 275/2006 privind 
executarea pedepselor ţi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  128/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.06.2013 

7 

Proiect de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative ţi a altor 
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. (poz. II-20) 
    Obiectul de reglementare: se completează reforma în materie penală ţi 
procesual penală. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  129/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.06.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 

Proiect de lege privind organizarea ţi funcţionarea sistemului de probaţiune. 
(poz. II-21) 
    Obiectul de reglementare:  organizarea ţi funcţionarea sistemului de 
probaţiune la nivel central ţi la nivelul structurilor teritoriale, precum ţi a 
activităţii desfăţurată de acest sistem, completându-se astfel reforma legislaţiei 
penale realizată prin adoptarea noului Cod Penal ţi a noului Cod de procedură 
Penală. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  130/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.06.2013 

9 

Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii procesual penale. (poz. I-a-18) 
    Obiectul de reglementare: punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, prin reglementarea situaţiilor tranzitorii rezultând 
din intrarea sa în vigoare, precum ţi prin punerea de acord a legislaţiei cu 
dispoziţiile acesteia. 

Camera Deputaţilor 
PLx  131/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

Camera Deputaţilor 
- 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 04-

06.06.2013 

  
1122))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  eeuurrooppeennee  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea ţi 
gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar 
al Spaţiului Economic European ţi prin Mecanismul financiar norvegian pe 
perioada de programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru politică economică 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 
305.95 mil.euro prin cele două mecanisme financiare. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia a întocmit 
raport preliminar ţi a 
fost predat Comisiei 

pt. politică 
economică pe data 

de 07.03.2013 
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IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege – Legea educaţiei naţionale ţi învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
(poz. I-a-9) 

Camera Deputaţilor 
PLx  156/ 12.04.2010 
Adoptat pe 19.05.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia pt. 
învăţământ 

 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi 
cercetării. (poz. I-a-10) 

Camera Deputaţilor 
PLx  522/ 04.10.2010 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia pt. 
învăţământ 

 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-7) 

Camera Deputaţilor 
PLx  1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

muncă 
 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-11) 

Camera Deputaţilor 
PLx  521/ 19.09.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia pt. 
învăţământ 

 

5 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreţti ţi al parchetelor de pe lângă acestea, precum ţi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-13) 

Camera Deputaţilor 
PLx  780/ 22.12.2011 
Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia 
juridică ţi Comisia pt. 

drepturi 

 

6 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. (poz. I-a-12) 

Camera Deputaţilor 
PLx  237/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului ţi cercetării, 
precum ţi în ceea ce priveţte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreţti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-b-33) 

Camera Deputaţilor 
PLx  9/ 05.02.2013 

Adoptat pe 05.03.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
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                            IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  AAMMBBEELLEE  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII,,    AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  
TTEERRMMEENNUULL  PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) La SG din data de: 

1 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. (poz. I-a-15) 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  94/ 25.03.2013 

Adoptat pe 14.05.2013 
21.05.2013 

  
                                VV..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare 

din: 

1 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 

Senat 
Adoptat pe 23.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 

Adoptat pe 08.05.2013 
 

20.05.2013 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea ţi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea ţi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
ţi utilizarea fondurilor europene ţi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 
Adoptat pe 08.05.2013 

20.05.2013 

  
                                VVII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

1  Legea bugetului de stat pe anul 2013. (poz. I-c-1) PLx  2/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.5/2013 

2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. I-c-2) PLx  3/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.6/2013 

3 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 
pentru modificarea unor acte normative  în domeniul serviciilor de plată .  
(poz. I-a-10) 

Senat 
Respinsă pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 377/ 01.10.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.12/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice ţi întărirea disciplinei 
financiare ţi de modificare ţi completare a unor acte normative. (poz. I-b-9) 

Senat 
Adoptată pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  324/ 24.09.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.16/2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul naţional de 
dezvoltare a infrastructurii. (poz. I-b-5) 

Senat 
Adoptată pe 21.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  272/ 26.06.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.21/2013 

6 

Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere între 
Uniunea Europeană ţi România, semnat la Bucureţti la 14 decembrie 2011 ţi la 
Bruxelles la 27 decembrie 2011 ţi a celui de-al doilea memorandum 
suplimentar de înţelegere între Uniunea Europeană ţi România, semnat la 
Bucureţti la 22 iunie 2012 ţi la Bruxelles la 29 iunie 2012.  
(poz. I-a-1) 

Camera Deputaţilor 
PLx  407/ 08.10.2012 
Adoptată pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptată pe 11.02.2013 

 
Legea nr.27/2013 

7 Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de 
Investiţii. (poz. I-a-2 

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/ 19.02.2013 

Adoptată pe 26.02.2013 
Legea nr.43/2013 

8 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii ţi a unor baze sportive din spaţiul rural.  
(poz. I-b-6) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  466/ 12.11.2012 
Adoptată pe 26.02.2013 

Legea nr.60/2013 

9 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind 
unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice. (poz. I-a-5) 

Camera Deputaţilor 
PLx  323/ 16.05.2011 
Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.67/2013 

10 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României ţi Guvernul 
Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între ţi dincolo de teritoriile 
lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011. (poz. I-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx  442/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.69/2013 

11 
Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor 
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. (poz. I-a-6)   

Senat 
Adoptată pe 26.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  71/ 04.03.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.72/2013 

12 
Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor 
militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice. 
(poz. I-b-2) 

Camera Deputaţilor 
PLx  443/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.73/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

13 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (poz. I-b-25) 

Senat 
Adoptată pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  761/ 12.12.2011 
Adoptată pe 12.03.2013 

Legea nr.81/2013 

14 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea ţi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
(poz. I-a-29)  

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  60/ 25.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.90/2013 

15 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveţte creanţele maritime.  
(poz. I-b-23) 

Senat 
Adoptată pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  242/ 12.06.2012 
Adoptată pe 19.03.2013 

Legea nr.97/2013 

16 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 pentru 
modificarea ţi completarea unor acte normative ţi reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-32) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 464/12.11.2012 

Adoptată pe 19.03.2013 
Legea nr.98/2013 

17 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea 
ţi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală. (poz. I-b-21) 

Senat 
Adoptată pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 386/01.10.2012 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.100/2013 

18 
Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru 
Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 ţi 
semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb. (poz. I-b-26) 

Camera Deputaţilor 
PLx  12/ 05.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 Legea nr.111/2013 

19 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 

Senat 
Adoptată pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.201 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.114/2013 

20 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 

Senat 
Adoptată pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.115/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

21 

Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie ţi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ţi Corecţionale - EuroPris, pentru 
aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al 
Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, 
ale Înaltei Curţi de Casaţie ţi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului ţi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele 
internaţionale, perecum ţi pentru modificarea ţi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte. (poz. I-b-17) 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/ 05.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 Legea nr.118/2013 

22 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru 
modificarea ţi completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 

 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.201 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.127/2013 

23 
Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de 
tratament între femei ţi bărbaţi în ceea ce priveţte accesul la bunuri ţi servicii ţi 
furnizarea de bunuri ţi servicii. (poz. I-a-4)  

Senat 
Adoptată pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.128/2013 

24 
Lege pentru modificarea ţi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996. 
(poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 

Senat 
Adoptată pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.138/2013 

25 Lege pentru modificarea ţi completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea 
financiară ţi falimentul societăţilor de asigurare. (poz. I-b-11) 

Senat 
Adoptată pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 
Adoptată pe 09.04.2013 

Legea nr.139/2013 

26 Lege pentru modificarea ţi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. (poz. II-31) 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  108/ 08.04.2013 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.158/2013 

27 Lege pentru modificarea ţi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 

Senat 
Adoptată pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.159/2013 

28 Lege privind formalităţile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în ţi/sau la 
plecarea din porturile româneţti. (poz. I-a-26) 

Senat 
Adoptată pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 

Adoptată pe 23.04.2013 
Legea nr.162/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

(la data de 24 mai 2013) 
 
                              
 
 
                           
 
 
 

                                  I.  În perioada  20 – 23  mai  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 15 rapoarte, din care 3 rapoarte 

suplimentare. 

 

     Comisiile permanente au depus 26 avize. 

 

Cele 15 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

  9     

   6 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului           
♦ ordonanţe  ale Guvernului           
♦ proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

       4 

       2 

        9 
 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 287 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
68 pentru raport suplimentar. 

 

La comisii se află  27 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  

 
 
 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 
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     Comisiile parlamentare au întocmit  277 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 194 

♦ rapoarte suplimentare 61 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 22 

TOTAL     277 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  20 – 23 mai  2013 
 

I.   Comisia economică              
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între statul 
român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013  
(PLx 141/2013). 

Guvern 20.05.13 Raport de aprobare 
 (185/R din 20.05.13) 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind unele 
măsuri pentru derularea opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor 
contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea 
Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia 
Sud"- S.A. (PLx 40/2013) – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

23.04.13 
20.05.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(191/R din 23.05.13) 

II.   Comisia pt. buget  

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene (PLx 111/2013) 
– raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

21.05.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(189/R din 22.05.13) 

2 
Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor 
de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. 
Valea Jiului (Plx 132/2013). 

1 senator,   
respinsă    
de Senat 

21.05.13 Raport de respingere  
(190 /R din 22.05.13) 

3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PLx 153/2011) -  prioritate legislativă. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

21.05.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare 

 cu amendamente 
(147/RS1 din 22.05.13) 
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III. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.77/2012 pentru modificarea și completarea 
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PLx 35/2013) – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

20.05.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(183/R din 20.05.13) 

2 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei 
de gaze naturale Nabucco (PLx 140/2013). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

20.05.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(186/R din 21.05.13) 

IV. Comisia pt. agricultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Propunere legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat"  
(Plx 563/2008). 

10 deputaţi,   
respinsă      
de Senat 

13.05.13 Raport de respingere  
(187/R din 22.05.13) 

2 Proiectul Legii modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii  
(PLx 87/2011) – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

5.03.13 
13.05.13 

Raport de respingere  
(188/R din 22.05.13) 

 
V. Comisia pt.  administraţie 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 
19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor 
baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 (Plx 419/2012). 

6 parlam.,    
respinsă     
de Senat 

21.05.13 Raport de respingere  
(192 /R din 23.05.13) 
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VI. Comisia pt. muncă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea 
Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (PLx 79/2013) 
– prioritate legislativă. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

14.05.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare 

 cu amendamente 
142/RS din 22.05.13 

 

VII. Comisia  pt. sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 68/2011/2013) 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

21.05.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente  

(193/R din 23.05.13) 

2 Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România (Plx 587/2013). 6 parlam. 21.05.13 Raport de respingere  

(194/R din 23.05.13) 

VIII. Comisia pt. cultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"  
(Plx 229/2011). 

1 deputat,   
respinsă     
de Senat 

20.05.13 
Raport suplimentar 

 de respingere 
(651/RS din 22.05.13) 

                  
IX. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.77/2012 pentru modificarea și completarea 
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PLx 35/2013) – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. industrii. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

20.05.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(183/R din 20.05.13) 
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2 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulații a cetățenilor români în străinătate  (PLx 113/2013)- raport comun cu 
Comisia pt. apărare şi Comisia pt. polit. ext.. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

13.05.13 
20.05.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(184/R din 20.05.13) 

3 Proiectul Legii modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii  
(PLx 87/2011) – raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

5.03.13 
13.05.13 

Raport de respingere  
(188/R din 22.05.13) 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene (PLx 111/2013) 
– raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

21.05.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(189/R din 22.05.13) 

X. Comisia pt. apărare 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulații a cetățenilor români în străinătate  (PLx 113/2013)- raport comun cu 
Comisia juridică şi Comisia pt. polit. ext.. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

13.05.13 
20.05.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(184/R din 20.05.13) 

         XI.   Comisia pt. politică externă 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulații a cetățenilor români în străinătate  (PLx 113/2013)- raport comun cu 
Comisia juridică şi Comisia pt. apărare. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

13.05.13 
20.05.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(184/R din 20.05.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 

PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

                          

 
Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Viziunea liberală privind reforma constituţională 

 
 Stimaţi colegi,  
 

Una dintre temele majore ale scenei noastre politice în anul 2013 este, în mod evident, reprezentată de 
propunerea USL de reformare majoră a Constituţiei României, proiect care sperăm să-l finalizăm în această toamnă 
în Parlament şi care să fie apoi validat de votul cetăţenilor, în cadrul unui referendum. 

Deşi acest demers este unul eminamente politic, din punctul meu de vedere, dar şi al PNL în ansamblu, 
modificările aduse de această dată Legii Fundamentale trebuie să fie făcute, în primul rând, pentru realizarea şi 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor acestei ţări. 

De asemenea, considerăm că trebuie întărite într-un mod temeinic prevederile constituţionale privind 
garantarea proprietăţii private, deoarece proprietatea este fundamentul real al oricărei democraţiei viabile, dar şi al 
unei societăţi capitaliste funcţionale şi performante. 

Alte modificări extrem de importante pe care considerăm că trebuie să le aducem, cu precădere, Constituţiei 
aflate în prezent în vigoare, sunt cele legate de reaşezarea Parlamentului pe locul său firesc, aşa cum este el destinat 
în oricare alt stat profund democratic, şi anume ca Parlamentul să reprezinte principalul for de dezbatere şi de decizie 
al naţiunii. Mai mult decât atât, credem că Parlamentului îi este necesară, de asemenea, consacrarea expresă a 
principiului controlului parlamentar asupra tuturor autorităţilor publice din sfera executivă.  

O reformă reală a Constituţiei înseamnă, în acelaşi timp, şi o reformă autentică a instituţiilor statului, adică al 
întregului sistem al autorităţilor publice din România şi, în acest sens, credem că de această dată trebuie să clarificăm 
şi să delimităm pe deplin, pentru a putea evita pe viitor, pe cât posibil, o interferenţă a atribuţiilor prezidenţiale şi a 
celor guvernamentale. Acest lucru se poate realiza prin  prevederi constituţionale care să conducă, în mod evident, la 
asigurarea unui echilibru instituţional, prin delimitarea clară a atribuţiilor Preşedintelui, respectiv Guvernului. 

 În ceea ce priveşte Guvernul, credem că acesta nu trebuie să mai răspundă de acum înainte, din punct de 
vedere politic, decât în faţa Parlamentului şi acest principiu considerăm că trebuie să fi în mod explicit prevăzut în 
noua Constituţie. O altă prevedere pe care noi, liberalii, o considerăm foarte importantă, din punctul de vedere al 
modernizării sistemului legislativ din România, este cel al limitării folosirii ordonanţelor de urgenţă, dar şi a 
procedurii asumării răspunderii de către Guvern. 

Pentru noi, liberalii, toate aceste principii reiterate mai sus, pe care le vom susţine în acest proces de reformă 
a Constituţiei, suntem convinşi că vor avea, în mod clar, atât rolul de a consacra constituţional  transparenţa 
decizională a procesului legislativ, cât şi de a consolida, într-un mod categoric, caracterul democratic al statului 
român. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Donţu 

 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 15 - 2013 săptămâna 20 – 24 mai 2013  
 

35

 
Congresul Tineretului Naţional Liberal – cum arată viitorul politic al României 

 
Conferinţa Naţională de alegeri a Tineretului Naţional Liberal a avut loc sambata, 18 mai 2013 la Romexpo, 

unde au participat preşedintele PNL Crin Antonescu, premierul Victor Ponta, multi lideri ai PNL, dar şi Mircea 
Ionescu Quintus, preşedintele de onoare al partidului.  

În afara discuţiilor referitoare la USL, din  discursurile ţinute în cadrul conferinţei s-au detaşat câteva idei 
interesante referitoare la viitorul politic al României şi cum trebuie văzut acesta. 

Domnul preşedinte PNL Crin Antonescu în aserţiunea sa a arătat că “spunem adesea că România are între 
şansele sale resurse extraordinare - naturale, umane, strategice. Primul mesaj pe care se cuvine să vi-l transmit este că 
prima şi cea mai importantă resursă a României sunt tinerii. Nu cred ca există ceva mai important pentru noi toţi care 
facem politică astăzi decât ca prin politicile nostre să dăm şansa acestui potenţial imens al tinerilor de a se manifesta. 
Să dăm şanse tinerilor la un loc de muncă, la educaţie, la inovaţie şi la creaţie. 

Suntem, rămânem şi vom fi liberali, suntem şi vom fi nişte oameni cu convingeri de dreapta. Pentru cei care 
macină zi de zi şi raspândesc otrava calomniei şi deznădejdii, cred că liberal a fost Spiru Haret şi cred în liberalismul 
lui, nu al lui Daniel Funeriu. Cred până la capăt şi cred că liberalismul nu se face de oameni bogaţi numai pentru 
oameni bogaţi, se face de oameni liberi pentru oameni liberi (…) Cel mai important lucru pe care trebuie să-l 
transmitem e încrederea, nu doar în câştigarea viitoarelor alegeri, ci pur si simplu în viitorul Romaniei.  

A fi liberal înseamnă a crede în statul de drept şi a apăra statul de drept”. 
În aceeaşi linie se înscrie politica iniţiată de Ministerul Muncii care a luat măsuri în ceea ce priveşte  

creşterea gradului de ocupare şi facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii. 
În acest sens, Ministerul a promovat o lege privind ucenicia pentru absolvenţii de studii medii, prin care să se 

ofere tinerilor posibilitatea de a obţine formare profesională de calitate, în sistemul de formare profesională a 
adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării. Ministerul Muncii doreşte şi 
reglementarea, prin lege, a stagiilor de adaptare profesională pentru absolvenţii învăţământului superior, în scopul 
asigurării tranziţiei de la sistemul de educaţie la piaţa muncii. 

Impresionantă prin numărul şi calitatea participanţilor, Conferinţa Naţională de alegeri a TNL a arătat mai 
mult decât oricând că România este încă interesată de activitatea politică de bună calitate, făcută în spirit european. 

 
Deputat, 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
 

Măsurile de stimulare a economiei şi a mediului de afaceri, luate de guvernarea USL – reflectate pozitiv în 
primul trimestru 

 
 Stimaţi colegi, 

Am mai subliniat recent faptul că, în primul nostru an de guvernare, cel al USL, noi, liberalii, am reuşit 
împreună cu partenerii noştri de alianţă să repunem bazele unei economii româneşti sustenabile şi credibile, iar acest 
lucru este dovedit faptic, chiar de recentele date statistice date publicităţii de către Institutul Naţional de Statistică.  

Aceste date sunt, cred eu, de bun augur pentru România în contextul european actual, aşezând România pe 
locul trei în Uniunea Europeană, după Letonia şi Lituania, în ceea ce priveşte rata de creştere economică. Astfel, 
putem spune că România se află pe calea cea bună din punct de vedere al măsurilor economice întreprinse până în 
prezent de către Guvernul USL, având în vedere consecinţele pozitive în privinţa creşterii economice pe primul 
trimestru al acestui an, de 2,1%, aceasta fiind una superioară cifrei pe care s-a fundamentat bugetul pe 2013, deci 
peste aşteptări sau previzionări. 

Direcţiile pe care Guvernul USL le-a abordat - şi pe care le are în vedere în continuare - pentru a stimula 
activ economia, cuprind un spectru mai larg al domeniilor vizate, dar care coroborate, converg spre aceeaşi ţintă: un 
mediu de afaceri sănătos şi o economie în continuă ascendenţă. 

Prin demersurile întreprinse în domeniul economic, Guvernul USL şi-a propus simplificarea sistemului de 
impunere fiscală şi lărgirea bazei impozabile în acord cu obiectivul prioritar de creştere a colectării la veniturile 
bugetare.  Mai bine zis, am considerat ca fiind necesare atât luarea unor măsuri de consolidare fiscală şi de lărgire a 
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bazei impozabile, cât şi a unor măsuri de întărire a disciplinei financiare, precum şi de stimulare a procesului de 
atragere a fondurilor europene. 

 În acest sens, Guvernul USL a adoptat un pachet de măsuri fiscale prin care veniturile bugetare se majorează 
cu circa 2,9 miliarde lei, din care 1,8 miliarde pentru creşterea cheltuielilor de investiţii şi 1,1 miliarde pentru 
reducerea deficitului bugetar estimat pentru 2013.  

Procesul de consolidare fiscală va continua prin creşterea mai rapidă a veniturilor în raport cu cheltuielile. 
Totodată, prin aplicarea măsurilor luate de Guvernul USL pentru reducerea arieratelor de la nivelul autorităţilor 
publice locale, Guvernul va da un semnal major privind responsabilitatea fiscal-bugetară şi la nivel local.  

Mai mult decât atât, Ministerul Finanţelor are în vedere abordarea a două planuri menite să contribuie în mod 
eficient la reducerea evaziunii fiscale: din punct de vedere organizatoric şi din punct de vedere legislativ. Şi aici mă 
refer la măsurile guvernamentale care vizează reorganizarea, modernizarea şi eficientizarea structurilor naţionale şi 
ale celor teritoriale de control din domeniul fiscal, dar şi la crearea unui cadru legislativ care să conducă la întărirea  
efectivă a disciplinei financiare şi, evident, la combaterea evaziunii fiscale. 

Consider că prin măsurile pe care le-am implementat, încă din primele luni de guvernare USL, am putut reda 
mediului de afaceri încrederea de care era atât de multă nevoie în ceea ce priveşte crearea unui climat predictibil şi 
prietenos pentru atragerea de noi investiţii.  
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Andrei Gerea 

 
 

*** 
 

 
 

Gestionarea durabilă a pădurilor – esenţa noului Cod Silvic propus de Ministrul liberal al Mediului 
 

A considera pădurea ca fiind un bun naţional, pe care trebuie să-l apărăm şi gestionăm cu rigurozitate, trebuie 
să reprezinte pentru noi toţi un principiu de bază, dar şi unul dintre primele lucruri învăţate, încă din clasele primare - 
pentru că modul în care avem grijă sau nu de ea afectează întreaga societate şi, implicit, propria noastră sănătate-.  

Din păcate, în ultimii 23 de ani, pădurea, deci patrimoniul nostru silvic,  nu a reprezentat o prioritate pentru 
multe dintre guvernele care s-au succedat de-a lungul timpului, căci în domeniul silvic ilegalităţile şi abuzurile s-au 
acumulat an după an, fără să fie combătute în mod eficient.  

Din acest motiv, tăierile ilegale şi defrişările masive sunt şi acum, în anul 2013, principalele probleme cu 
care ne confruntăm în acest domeniu şi care s-au perpetuat, la nesfârşit, atât din cauza absenţei unor reglementări 
legale clare şi actualizate, precum şi prin complicitatea şi iresponsabilitatea celor care ar fi trebuit să protejeze 
pădurea şi să aplice corect legea.  

Astfel, datele statistice din domeniul defrişărilor ilegale cuantificate în pierderi financiare pentru statul român 
sunt mai mult decât îngrijorătoare: potrivit Curţii de Conturi, valoarea tăierilor ilegale raportate în urma controalelor 
se ridică la 5 miliarde de euro, cifră care în realitate este şi mai mare, capacitatea de control în acest sector fiind ea 
însăşi limitată. În ultimii 8 ani s-a tăiat ilegal de două ori mai mult decât s-a putut regenera sau împăduri, şi asta 
numai partea de tăiere ilegală care a putut fi cuantificată.  

Până în prezent s-au încercat tot felul de măsuri de stopare a jafului prin activităţi de control, care însă şi-au 
demonstrat ineficienţa.  

Prin noul Cod Silvic, principalul obiectiv al modificărilor pe care le avem în vedere este cel de oprire a 
jafului din pădurile din România, prin punerea în ordine a sistemului. Cu alte cuvinte, prin aceste modificări ne 
propunem să găsim un echilibru între interesele generale ale societăţii şi interesele particulare, corecte şi justificate, 
ale proprietarilor, atât prin schimbarea modalităţii de vânzare a masei lemnoase, prin înăsprirea pedepselor pentru 
furtul de lemne, cât şi prin respectarea dreptului la proprietate pentru proprietarii de păduri aflate în zone de restricţii 
şi situri de importanţă comunitară şi prin acordarea sprijinului necesar agenţilor economici care activează în 
domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului. 
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Acest Cod Silvic trebuie să protejeze pădurea, indiferent de forma de proprietate. Modificările pe care le 
avem în vedere apără deopotrivă dreptul la proprietate, dar şi dreptul fiecărui cetăţean la sănătate şi la viaţă, afectat 
major de distrugerea pădurilor şi neprotejarea mediului. 

 
Deputat, 

Mihai Lupu 
 

*** 
 

Gazele de şist reprezintă o oportunitate, dar exclusiv cu garanţii de mediu şi cu acordul comunităţilor locale 
 
 Alegerile din 2012 au însemnat un moment de schimbare. Guvernarea a reînceput să se facă în interesul 
oamenilor şi comunităţilor. Cu siguranţă unul dintre cele mai fierbiţi subiecte care a arătat această nevoie de 
schimbare a fost cel al gazelor de şist. Modul complet netransparent şi suspect în care guvernarea PDL a decis să ia 
decizii despre explorarea şi exploatarea gazelor de şist a inflamat pe bună dreptate sute de mii de oameni şi zeci de 
comunităţi direct afectate. 
 USL a fost alături de oamenii din Vaslui, Constanţa, Bihor şi din alte zone implicate, şi a fost vocea acestui 
strigăt de nemulţumire. De altfel, o dată cu aşezarea noii majorităţi USL, având în spate acest sprijin popular masiv, 
Programul de guvernare al noului Guvern, în frunte cu premierul Ponta, a certificat un alt mod de lucru, unul cu faţa 
la oameni. 
 Programul de guvernare susţine la Capitolul „Mediu”, punctul F): „Garantarea faptului că deciziile legate de 
exploatarea terenurilor, adoptate la toate nivelurile, ţin seama în mod corespunzător şi de impactul asupra mediului, 
nu numai de cel social şi economic”. 
 De asemenea, tot Programul de guvernare enunţă în acelaşi capitol nevoia şi obligaţia de a conlucra cu 
oamenii şi comunităţile afectate de astfel de decizii: „Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, 
consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul”, „Asigurarea unei mai mari 
transparenţe a procesului de luare a deciziei” şi „Dinamizarea comunicării cu societatea civilă”. 
 Programul de guvernare se limitează la Capitolul „Energie”, obiectivul VII, la a preciza „demararea 
acţiunilor de explorare”, lăsând deschisă discuţia cu societatea despre opţiunile pe care România le va avea faţă de 
noile resurse energetice şi faţă de garanţiile de mediu pe care le necesită în cazul exploatării. 
 Primul ministru Victor Ponta a repetat aceste principii referitoare la explorarea şi exploatarea gazelor de şist 
de mai multe ori în primele 5 luni de la investitură. Asemeni lui, ministrul pentru mediu, Rovana Plumb, precum şi 
alţi oficiali guvernamentali au spus şi ei că nu se va face nici un pas înainte fără a respecta aceste garanţii de mediu.  
 În acelaşi timp totuşi, în ultimele luni, unele decizii şi anunţuri guvernamentale ivite intempestiv despre 
începerea unor lucrări de „explorare” sau chiar despre încheierea unor acorduri pentru „exploatare” au adus din nou o 
stare nervozitate în rândul oamenilor şi comunităţilor care ar putea fi afectate de aceste decizii, aşa cum se întâmplă şi 
în Vaslui, judeţul pe care îl reprezint. Nemulţumirea oamenilor este justificată pentru că ei se aşteaptă să fie 
consultaţi despre ceva ce le afectează profund viaţa.  
 Se impune de aceea ca deciziile şi acţiunile guvernamentale luate în acest sens să îndeplinească câteva 
condiţii ferme. E nevoie în primul rând ca Guvernul, având în vedere atât importanţa strategică a subiectului, cât şi 
implicaţiile majore asupra vieţii oamenilor, să ceară opinii de specialitate din mai multe surse pentru a avea 
certitudinea că procedurile de explorare şi exploatare sunt sigure şi că ele spun clar la ce distanţă de siguranţă se pot 
desfăşura lucrările faţă de zonele populate. 
În al doilea rând, companiile interesate trebuie să prezinte detaliat ce garanţii de mediu oferă tehnologiile pe care le 
utilizează şi care să se ridice la standardele impuse de Guvern. 
 În al treilea rând, tot Guvernul, ca centru al acestei decizii, de la cel mai înalt nivel, trebuie să desfăşoare o 
campanie de informare despre avantaje şi dezavantaje, pe înţelesul oamenilor simpli, în comunităţile afectate. Şi nu 
doar ca să bifeze un pas birocratic. 
 În al patrulea rând, comunităţilor trebuie să le fie permisă organizarea unor consultări referendare pentru a 
decide singure dacă îşi asumă riscurile prezentate. 
Nu în ultimul rând, oricare ar fi decizia acestor comunităţi ea va trebui respectată 100%. Nu vrem să strivim în 
numele unor obiective strategice opinia şi viaţa unor oameni. 
 Cred că şansa României de a avea opţiuni energetice prin gazele de şist e una reală. Sunt însă ferm în a 
susţine că ea trebuie valorificată doar respectând oamenii şi comunităţile afectate. Cred de asemenea că România nu 
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trebuie să se grăbească, având în vedere că, într-un viitor poate chiar apropiat, dezvoltarea tehnologiei poate oferi 
oportunităţi noi pentru accesarea acestor resurse. Totodată România îşi poate păstra astfel şi o opţiune strategică 
pentru viitor, la costuri favorabile.  

 
Deputat, 

Florin Ciurariu 
 

*** 
 

Să respectăm drepturile tuturor cultelor religioase 
 

Vin astăzi la tribuna Parlamentului să semnalez o situaţie absurdă prin care unii oameni politici încearcă să-şi 
crească notorietatea publică prin promovarea unor iniţiative legislative anticonstituţionale. 

Mai precis este vorba despre deputatul Ioan Oltean care a înregistrat în data de 8 mai 2013 o propunere 
legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.126 din 1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română 
Unită (Greco-Catolică). Propunerea legislativă înregistrată nu propune însă o îmbunătăţire a legislaţiei existente în 
domeniu, ci din contră, limitează drastic procesul de restituire-despăgubire pentru cultul religios mai sus amintit, 
fiind în acest caz în total dezacord cu principiile Uniunii Europene în materie. Ceea ce PDL, prin Ioan Oltean 
propune acum reprezintă o reluare a unei propuneri legislative similare pe care acelaşi partid a promovat-o în 2007 şi 
care a fost definitiv respinsă pe 16 aprilie 2013 inclusiv cu voturile deputaţilor PDL. 

Nu în ultimă instanţă, propunerea legislativă încalcă drepturile câştigate prin lege de Biserica Română Unită 
(Greco-Catolică) şi deja s-au semnalat proteste ale reprezentanţilor acestui cult, inclusiv al comunităţilor greco-
catolice româneşti din diaspora. 

Aspectele legate de anumite imperfecţiuni sau de anumite probleme generate de legislaţia în domeniu privind 
restituirea bunurilor oricărui cult religios, trebuie rezolvate şi pe calea dialogului amiabil purtat de reprezentanţii 
tuturor cultelor din România.  

Numai legea şi dialogul dintre reprezentanţii comunităţilor de credincioşi pot conduce spre o rezolvare a 
tuturor problemelor. Lipsa dialogului poate conduce la deteriorarea relaţiilor dintre culte şi exact acest lucru trebuie 
evitat. 

În calitate de membru PNL, partid care în 2001 şi 2005 a dezvoltat legislaţia privind restituirile bunurilor 
confiscate de regimul comunist şi în calitate de preşedinte al Comisie pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă din Camera Deputaţilor, resping categoric această propunere legislativă şi orice fel de iniţiativă legislativă prin 
care s-ar încerca limitarea proceselor de restituire/despăgubire şi orice iniţiativă legislativă prin care se aduc 
prejudicii proprietăţii. Prin modificarea articolului 3 al legii, practic, deciziile comunităţilor de credincioşi anulează 
hotărările judecătoreşti, călcându-se articolul 44 din Constituţie care consfinţeşte “Dreptul de proprietate privată”. 

Credem că înţelepciunea reprezentanţilor celor două culte religioase poate să conducă la o rezolvare 
mulţumitoare pe cale amiabilă, aşa cum s-a întâmplat şi până acum, şi nu este necesară implicarea unor politicieni 
dornici doar de creşterea notorietăţii publice prin orice mijloace, fie ele absurde sau la limita încălcării prevederilor 
legale în vigoare. 

 
Deputat, 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 

Regionalizarea- o temă de importanţă capitală care necesită dezbateri ample 
 
  Stimaţi colegi,  

 
             În declaraţia politică de astăzi, continuu să vă supun atenţiei subiectul privind  Regionalizarea.  O temă 
importantă dar şi controversată în acelaşi timp, aceasta pentru că, aşa cum spuneam şi în precedenta intervenţie, s-a 
vorbit şi încă se vorbeşte foarte puţin despre principiile, obiectivele şi rezultatele ei. Un subiect larg, dar izolat în 
acest moment în două chestiuni care par a fi, deocamdată, cel puţin din punct de vedere mediatic, mai interesante, şi 
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anume, pe de o parte, câte regiuni vor fi şi unde vor fi capitalele lor,  iar pe de altă parte cine va conduce aceste 
regiuni, cum vor fi desemnaţi conducătorii lor, aleşi sau numiţi şi ce atribuţii vor avea ei.  
           După părerea mea, prima întrebare pentru noi cei care îi reprezentăm pe cetăţeni, în Parlament, în Guvern, în 
administraţia locală, este daca există convingerea că ceea ce urmează să creăm este util pentru dezvoltarea ţării si 
pentru creşterea nivelului de trai al cetăţeanului. Daca noi, reprezentanţii cetăţenilor, am înteles ce este  conceptul de 
dezvoltare regională, dacă noi am epuizat anumite temeri privind acest concept şi dacă măcar pe acelea pe care le-am 
înţeles putem să le explicăm, să le transmitem clar cetăţenilor.  
         Este o prima etapă nu doar necesară, ci obligatorie, în care trebuie să îndepartăm conotaţia negativă a 
cuvântului regionalizare din mentalul colectiv prin clarificări acolo unde avem deja răspunsuri şi dezbateri şi soluţii 
serioase acolo unde mai sunt îndoieli. 
         De aceea, vă propun astazi, prin aceasta declaraţie, un punct de plecare pentru o serie de răspunsuri la întrebări 
de bază şi temeri justificate ale cetăţenilor, des intalnite de noi toţi, în ceea ce priveşte dezvoltarea regională 
(regionalizarea).   
         Sunt sigur ca lista prezentată de mine trebuie completată si de aceea consider că este important ca împreună să 
identificăm aceste probleme ridicate de cetăţeni, să clarificăm aceste temeri, să oferim răspunsuri fundamentate si să 
le promovam. Cetăţenii aşteaptă un consens larg pe acest subiect, consens obligatoriu cel putin in aceasta etapa a 
clarificarii unor principii, notiuni si idei generale. Doar aşa putem pune o bază solidă la încrederea în fundamentul 
unui concept, desi relativ vechi(de 15 ani in Romania), nou  pentru foarte multi cetăţeni.   
1. Regionalizarea nu înseamnă federalizare. Potrivit Constituţiilor actuale a celor 27 de state din Uniunea Europeană , 
22 sunt state unitare adică potrivit definiţiei : “posedă un singur centru de impulsuri politice si guvernamentale. 
Puterea politică, în plenitudinea atribuţiilor si funcţiilor sale, aparţine unui titular unic care este persoana juridică a 
statului. Toti indivizii plasaţi sub suveranitatea statului sunt supuşi aceleiaşi autorităţi unice, trăiesc sub acelaşi regim 
constituţional şi sunt dirijaţi de aceleaşi legi”. Cele mai multe state dintre cele 22 au o veche si de succes politică de 
dezvoltare regională care nu a pus în discuţie caracterul unitar al statului. 
2. Politica de dezvoltare regională nu poate înlocui şi nici nu se poate substitui politicii naţionale de dezvoltare.  
Referitor la politica de regionalizare în Uniunea Europeană este important de reţinut un principiu, şi anume că 
politica de dezvoltare regională este subordonată atât dezvoltării naţionale cât şi  celei europene, în ansamblul său. 
Strategia Europa 2020 adoptată în martie 2010, stabileşte si urmăreşte complementaritatea si coordonarea politicilor 
de la nivel regional, naţional si european pentru a stabili o delimitare clară a sarcinilor ce le revin şi, în acelaşi timp,  
evitarea dublării sau fragmentării eforturilor la nivel naţional şi regional. 
3. Regionalizarea este un factor important, un factor dinamizator al dezvoltării ţărilor şi Europei in ansamblu. De 
peste 20 de ani, mai precis, odata cu Tratatul de la Maastricht din 1992, la art.130 al Tratatului se precizeaza ca: “ 
politica Uniunii Europene trebuie sa atenueze deosebirile dintre regiuni, diferentele de sanse datorate dezvoltarii 
intarziate, sa creeze instrumente structurale si de politici economice nationale si comunitare corelate pentru 
inlaturarea diferentelor regionale izbitoare si sa coordoneze diferitele surse financiare ale UE in interesul politicii 
regionale eficiente”. 
 
4. Regiunile sunt nivelul teritorial cel mai important pentru criteriile de alocare a Fondurilor Structurale. Politica 
regionala a UE este determinantul apariţiei zonelor statistice si dezvoltării statisticii regionale. În acest sens, 
statisticile regionale trebuie să permită atât măsurarea situaţiei economice regionale, cât si fundamentarea criteriilor 
de intervenţie ale UE. Astfel, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au aprobat, la 26 mai 2003, 
Regulamentul Nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) cu o 
valabilitate a clasificării de cel putin 3 ani. Clasificarea NUTS este un sistem ierarhic de împărţire a teritoriului 
economic al Uniunii Europene, în scopul de a colecta, dezvolta si armoniza statisticile regionale ale UE; de a elabora 
analize socio-economice asupra regiunilor; de a proiecta politicile regionale ale Uniunii. 
      Regulamentul a fost adoptat pentru a dispune de date statistice comparabile pe ansamblul Uniunii Europene, şi în 
el se precizează că NUTS este un nomenclator ierarhic cu 3 nivele de bază de unităţi teritoriale, şi anume NUTS1- 
între 3 milioane si 7 milioane de cetăţeni; NUTS2- între 800.000 – 3 milioane si NUTS3- între150.000 – 800.000 de 
cetăţeni. Ceea ce este important de menţionat este faptul că statisticile regionale la nivelurile NUTS 2 si NUTS 3 sunt 
folosite de Comisia Europeană pentru stabilire a eligibilităţii regiunilor de a primi sprijin financiar din Fondurile 
Structurale, cea mai mare parte a acestor fonduri este alocată regiunilor clasificate la nivelul teritorial statistic NUTS 
2.(obiectiv 1 _ Convergenta).  
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       În concluzie, este important de reţinut că Nivelul teritorial-statistic reprezintă cel mai important element al 
politicii de dezvoltare regională,  fiind esenţial pentru ţările membre ale UE deoarece criteriile de alocare a 
Fondurilor Structurale se bazează pe indicatori calculaţi la acest nivel. 
 
5. Regiunile există, în mod diferit, în toate ţările UE. O succinta analiză a organizării administrativ teritoriale a 
statelor din UE demonstrează nu numai diversitate de structuri, dar si raporturi diferite între nivelul central şi cel 
local. Clasificarea lor se face dupa competenţele, instituţiile si finanţele pe care le au. Adică după puterea lor de a 
adopta legislaţie, după modul în care este ales corpul legislativ şi de unde provin resursele proprii. După aceste 
criterii în UE sunt identificate 6 modele teoretice ale regionalizării: regiuni politice, regiuni incorporate, regiuni 
diversificate, regiuni administrative clasice, regiuni functionale deconcentrate si regiuni prin cooperare (cum sunt 
cele de astăzi în România). 
6. Regionalizarea este o noţiune distincta de Regionalism. Astfel, regionalizarea urmăreşte reducerea dezechilibrelor 
economice regionale şi o dezvoltare armonioasă a întregului teritoriu, în timp ce regionalismul presupune afirmarea 
unei identităţi etnice lingvistice, culturale, etc. Regionalismul este un termen intâlnit în discursul politic, urmărind o 
anumită autonomie sau chiar federalizarea, pe cand regionalizarea este o actiune administrativă cu obiectiv economic. 
7. Regionalizarea înseamnă un proces ce creează o capacitate pentru acţiuni de dezvoltare. Acest proces se poate baza 
pe sistemul existent politic-administrativ sau poate da naştere unei organizări teritoriale noi care ar susţine mai bine 
scopul creşterii socio-economice şi al dezvoltării echilibrate. Termenul de Regiune, deşi are definitii diferite în 
accepţiunea organismelor europene, are ca numitor comun concluzia ca ea reprezintă un nivel administrativ care este 
situat in ierarhia administrativă pe poziţia imediat inferioară nivelului central si constituie o capacitate pentru actiuni 
de dezvoltare a unei zone geografice subnaţională dar supralocală. 
8. Înfiinţarea regiunilor nu va presupune desfiinţarea judeţelor. USL a afirmat clar că prin regionalizare nu se 
desfiinţează judeţele ( cu toate că unele din ele, în 1968, au fost trasate arbitrar), pentru ca ele reprezintă astăzi unităţi 
administrative cu tradiţie şi identitate, şi drept urmare ele vor ramâne cu atribuţii importante. Judeţele corespund unui 
nivel existent în toate ţările UE – NUTS 3, între150.000 – 800.000 de cetăţeni. Unităţile administrative similare 
judeţelor in UE sunt departamentele în număr de 100 în Franţa, provincia în Italia -107, COROP regio’s în Olanda – 
42, arondismente în Belgia – 44, nomoi în Grecia – 51, podregiony în Polonia – 66 etc.  
 
9. De la Regionalizare se aşteaptă debirocratizarea şi descentralizarea României. Aceasta presupune, pe de o parte, 
informatizarea  obligatorie a administraţiei locale, pe de altă parte recunoaşterea interesului comunităţilor, autorităţile 
locale alese fiind cele mai în măsură să cunoască necesitatile localităţilor. Aşa cum este ea înţeleasă în Europa anului 
2012, regionalizarea ar revigora gradul de implicare al cetăţenilor în viaţa publică. Astfel, se urmăreşte apropierea 
acestora de decizie si crearea unor condiţii pentru parteneriate, coordonare si complementaritate pentru a se înainta 
proiecte de dezvoltare pe arii mai mari,  în condiţii optime, şi nu doar mici lucrări pentru un judeţ . Proiecte care să 
deservească interesele si preferinţele cetăţenilor, să creeze oportunităţi noi acestora şi să permită o mobilitate a 
muncii pe o suprafaţă mai mare.  
 
10. Regionalizarea trebuie să însemne costuri mai mici pentru cetăţean. Acum, totul se decide si se rezolvă la 
ministere, intreprinzătorii, reprezentanţii administraţiei locale şi ai autorităţilor centrale din teritoriu cheltuiesc sume 
uriase pe deplasări pentru o ‘’semnătură’’ sau un “acord” de la Centru, iar adesea cetăţenii se simt mult prea departe 
de Centru (simţind un sentiment de marginalizare). Descentralizarea unor competenţe dinspre Bucuresti către regiuni 
presupune şi reducerea aparatului birocratic al ministerelor si al instituţiilor centrale,  dar si eficientizarea şi 
urmărirea mai corectă a cheltuielilor. 
 

Deputat, 
Dan Motreanu 

 
*** 

 
Cine nu are tradiţii, să-şi cumpere! Noi trebuie doar să le păstrăm! 

 
Am fost invitată la cea de-a VI-a ediţie a Concursului Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale, organizat la 

sfârşitul săptămânii trecute la Huedin, descoperind şi totodată declarând toată disponibilitatea mea de a-i sprijini pe 
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cei care menţin vii meşteşugurile, tradiţiile şi cultura populară, pentru că acestea ne definesc ca naţiune şi ne pot crea 
oportunităţi reale de dezvoltare economică.  

Susţin că moştenirea noastră culturală de tip popular, tradiţional, poate fi valorificată economic, prin 
dezvoltarea unor sectoare turistice de nişă, extrem de apreciate şi ”căutate” de occidentali: turismul de tip 
etnocultural, ecumenic şi rural. Am fost impresionată de ceea ce am văzut la Concursul Internaţional de Meşteşuguri 
Tradiţionale ”Mâini de Aur” de la Huedin, la care au participat copii şi tineri din 25 de şcoli, cluburi, licee, seminarii 
teologice sau asociaţii neguvernamentale din ţară, precum şi reprezentanţii a două gimnazii din Republica Moldova 
(Gimnaziul ”Paul Mihail” din Raionul Ungheni şi Gimnaziul Izbişte din raionul Criuleni) şi mă voi implica şi voi 
susţine şi alte acţiuni viitoare de acest gen. 

Este neapărată nevoie să susţinem şi să facem toate demersurile posibile pentru promovarea acţiunilor menite 
să  aducă în atenţia publicului moştenirea noastră culturală şi mă voi implica activ în acest sens în iniţierea unor 
proiecte de atragere a turiştilor români şi străini în zona rurală a judeţului Cluj, pentru a  li se prezenta  tot ce este mai 
valoros  din tradiţiile noastre.  

Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a arăta lumii că avem meşteşuguri cum nu mai sunt nicăieri, 
că avem o cultură populară vie  pe care străinii trebuie să şi-o cumpere, pentru că ei şi-au pierdut-o pe drumul spre 
civilizaţie. Noi o avem şi putem să le-o prezentăm şi lor. Noi avem marfa, trebuie doar să învăţăm să ne-o vindem la 
preţul corect. Şi fără a face rabat de la calitate. Avem originalul, nu trebuie să ne folosim de kitsch-uri pentru a 
impresiona.  

Eu le mulţumesc organizatorilor acestui eveniment, d-lui Ştefan Bara, directorului concursului, şi d-lui Ioan 
Bota, directorul Clubului copiilor din Huedin, care mi-au arătat că cine are trecut, va avea cu siguranţă şi viitor. Cu 
siguranţă că astfel de evenimente trebuie sprijinite pentru a fi continuate şi în anii viitori, în ediţii cel puţin la fel de 
reuşite, pentru ca tradiţiile şi cultura noastră populare să nu fie uitate, ci dimpotrivă să poată fi valorificate economic 
şi turistic. 

 
Deputat, 

Elena Uioreanu 
 

*** 
 
Consilierii lui Traian Băsescu se deplasează în interes personal pe banii Administraţiei Prezidenţiale; La 

rectificarea bugetară, fondurile Preşedinţiei pot fi reduse 
 

În luna mai 2013, concret miercurea trecută,  trei consilieri prezidenţiali au utilizat – conform agenţiei 
Mediafax, şi nu sunt dubii, ştirea a fost corectă, existând şi probe foto – autoturisme ale administraţiei prezidenţiale 
plus ofiţeri SPP pentru a se deplasa la lansarea unei filiale a Mişcării Populare la Galaţi. Ştirea a trecut neobservată 
nu pentru că ar fi fost ecranată de alte evenimente ci pentru că mulţi editori încă îi protejează pe exponenţii culorii 
politice portocalii.  

Nu sunt adeptul punerii în aplicare a proverbului legat de capra vecinului, şi drept urmare, nu îmi manifest 
nemulţumirea privind tratamentul mediatic total diferit de care au beneficiat consilierii preşedintelui Traian Băsescu 
în raport cu un fost ministru liberal (deşi în cazul  acestuia, în anul 2008, în niciun caz nu se poate vorbi de un abuz.) 

Dar nu pot trece cu vederea faptul că acum, în luna mai a anului 2013, consilierii prezidenţiali Sebastian 
Lăzăroiu, Cristian Diaconescu şi Daniel Funeriu chiar au comis un abuz. Trec peste faptul legat de implicarea 
consilierilor prezidenţiali într-o fundaţie care mâine ori devine partid ori devine parte integrantă într-o viitoare 
construcţie politică. Trec şi peste remarci populiste de genul au consumat 100 sau 200 de litri de benzină din cota 
Administraţiei prezidenţiale.Nu pot însă trece peste nerespectarea unor principii. Şi dacă acele persoane care încalcă 
aceste principii şi unele reglementări – nu scrie undeva că un consilier prezidenţial sau un consilier al oricui ar fi se 
poate deplasa în interes personal utilizând logistica serviciului unde este angajat – mai fac parte şi din categoria 
lupilor moralişti care săptămânal arată cu degetul spre Parlament, spre statutul parlamentarilor, spre aşa-zisul lux şi 
aşa-zisele privilegii de care chipurile beneficează parlamentarii, atunci daţi-mi voie să condamn cu toată tăria abuzul 
săvârşit de cei trei consilieri prezidenţiali. 

Şi pentru ca astfel de abuzuri să nu se mai repete şi pentru faptul – iată această deplasare, dar poate şi altele 
de care nu s-a aflat o dovedeşte – că Administraţia Prezidenţială dispune de fonduri care îi prisosec, se impune cu 
necesitate, atunci când va avea loc rectificarea bugetară să-i fie diminuate fondurile alocate pentru cheltuieli. Există 
numeroase sectoare care au nevoie ca aerul de orice leu, şi iată, există şi o sursă de unde se pot obţine nişte bani.   
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Deputat, 

Ovidiu Silaghi 
 

*** 
 

În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu o serie de aspecte referitoare la unele dintre cele mai 
importante subiecte ale României, din punctul meu de vedere, în prezent şi pentru următorii ani: protejarea 
categoriilor defavorizate,sprijinirea tinerilor şi a copiilor. 

După preluarea guvernării de către USL, ministrul liberal al Muncii a fost confruntat cu două probleme majore – 
găsirea resurselor bugetare pentru repararea gravelor nedreptăţi sociale şi încercarea creşterii nivelului de trai şi a 
gradului de protecţie a românilor, precum şi deblocarea fondurilor europene, oprite din cauza deficienţelor 
înregistrate între anii 2008-2011. 

Ministerul Muncii a convins Comisia Europeană că măsurile de corectare impuse în urma suspendării POSDRU 
sunt eficiente, astfel că programul a fost reluat. Faţă de o rată de absorbţie de 7,71%  în anul 2012, rata de absorbţie a 
fondurilor europene prin POSDRU este în acest moment de 15,19%. 

De asemenea, în cadrul ministerului Muncii s-a reuşit repararea greşelilor guvernărilor PDL, prin indexarea 
pensiilor, măsură care nu a fost aplicată în anii anteriori, deşi legea o impunea. Astfel, pentru 5,5 milioane de 
pensionari, valoarea punctului de pensie a crescut de la 732,8 lei la 762,1 lei. 

În ceea ce priveşte deficitul de personal, grav, care generează probleme de asistenţă socială, acesta va fi diminuat 
prin masura ca posturile vacante după data de 1 ianuarie 2013, la nivelul serviciilor sociale (centre rezidenţiale, 
centre de zi etc) şi al serviciilor publice de asistenţă socială teritoriale, pot fi scoase la concurs. 

Venim în întâmpinarea şi contracararea efectelor liberalizării la energie electrică şi gaze naturale, pentru 
categoriile defavorizate, prin majorarea nivelului venitului minim garantat cu 8,5%, începând cu drepturile aferente 
lunii iulie 2013, şi cu 4,5%, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2014. 

În plus, prin efortul Ministerului Muncii, se va realiza majorarea limitei de venituri până la care se acordă 
alocaţia pentru susţinerea familiei, de la 370 lei/membru de familie la 530 lei/membru de familie. Efortul bugetar 
suplimentar necesar pentru anul 2013 ca urmare a aplicării noilor măsuri este de 197,3 mil. lei. 

Protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt apărate printr-un nou proiect de lege, care asigură o mai 
bună responsabilizare a părinţilor sau reprezentanţilor legali în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în asigurarea 
creşterii şi îngrijirii adecvate a copilului, dar şi a autorităţilor sau instituţiilor competente, prin introducerea de 
sancţiuni în sarcina acestora. 

Creşterea nivelul de trai al românilor reprezintă principala prioritate a PNL. Pentru atingerea acestui obiectiv, 
Ministerul Muncii a identificat resursele pentru creşterea salariului minim brut pe economie la 750 de lei de la 1 
februarie. De asemenea, se intenţionează creşterea salariului minim brut până la 800 de lei până la sfârşitul anului 
2013, măsură preconizată a fi luată de la 1 iulie 2013. 

Ministerul Muncii a aprobat şi majorarea, prin indexare, a valorii nominale a tichetului de masă la 9,35 lei, 
faţă de 9 lei cât este în prezent, precum şi a valorii sumei lunare care poate fi acordată de angajatori sub forma 
tichetelor de creşă la 420 lei, faţă de 400 lei în prezent. 

Un alt domeniu în care Ministerul Muncii a luat măsuri este cel al creşterii gradului de ocupare şi facilitarea 
accesului tinerilor pe piaţa muncii.În acest sens, Ministerul a promovat o lege privind ucenicia pentru absolvenţii de 
studii medii, prin care să se ofere tinerilor posibilitatea de a obţine formare profesională de calitate, în sistemul de 
formare profesională a adulţilor. Astfel, se permite ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării.  

Ministerul Muncii doreşte şi reglementarea, prin lege, a stagiilor de adaptare profesională pentru absolvenţii 
învăţământului superior, în scopul asigurării tranziţiei de la sistemul de educaţie la piaţa muncii. 

Propunerea mea vine în acest spirit. Eu optez pentru ca o parte din fondurile structurale sa fie alocată 
educaţiei şi măsurilor privind ocuparea forţei de muncă. Cu toate acestea, ar trebui să se elaboreze noi abordări pentru 
susţinerea participării tinerilor la programele de formare şi de ucenicie. 

Consider necesară dezvoltarea contractelor de ucenicie şi stagiilor de bună calitate în întreprinderi, pentru a 
permite tinerilor să dobândească competenţe şi experienţă. Partenerii sociali trebuie să ajute tinerii să îşi direcţioneze 
mai bine competenţele în căutarea locurilor de muncă. 

Tinerii constituie un grup social foarte important,din perspectiva dezvoltării sociale, dar mai  ales a 
dezvoltării economice a ţării. Tinerii de astăzi sunt baza populaţiei active în perspectivă. Nivelul şi  modul de 
integrare al tinerilor în societate este un lucru esenţial pentru viitorul lor. Încadrarea în campul muncii este 
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primordială pentru integrarea socială. Având un loc de muncă calitativ,  tinerii sunt stimulaţi să-şi crească potenţialul 
economic, să înveţe continuu şi să contribuie la dezvoltarea  social-economică a ţării.  

În acest scop, consider necesară o reforma legislativă privind protecţia locurilor de muncă, în consultare cu 
partenerii sociali. Astfel, vom promova activităţile independente ale tinerilor, pentru ca aceştia să îşi creeze propriile 
întreprinderi. 

 
Deputat, 

Costel Alexe 
 

*** 
 

 
Stimaţi colegi,  
Conform calculelor făcute de specialiştii Institutului Naţional de Statisică, produsul intern brut al României a 

crescut în primul trimestru al acestui an, în termeni reali, cu 0,5% comparativ cu trimestrul IV din 2012, iar faţă de 
primele trei luni ale anului trecut s-a majorat cu 2,1%. Acest rezultat pozitiv al economiei a dus la concluzia că 
prognozele acestui an vor fi revizuite pozitiv, ceea ce demonstrează că angajamentele luate de guvernul condus de 
Uniunea Social Democrată au început să dea roade la numai un an de la salvarea ţării din mâinile fostei puteri. 
Conform aceloraşi specialişti, şi datele din agricultură sunt unele de bun augur. Anul agricol 2013 se aşteaptă a fi 
unul peste medie în urma verificării inclusiv a stabilităţii preţurilor de pe piaţă.  

În ceea ce priveşte producţia industrială, acest segment s-a dovedit foarte rezistent în primele patru luni 
trimestru al acestui an şi se aşteaptă ca industria auto să aibă o contributie majoră la creşterea economică. Ca urmare, 
economiştii din multinaţionalele care activează în domeniul financiar – bancar românesc au anunţat că este foarte 
probabil ca prognoza de creştere de de 1,3% să fie revizuită în sus, spre 1,8 – 2%. 

Stimaţi colegi, am fost întotdeauna încrezător că economia românească este capabilă să crească susţinut şi 
acest lucru s-a adeverit, chiar dacă paşii făcuţi sunt, deocamdată, mici. Depinde doar de noi, ca legislativ, alături de 
colegii de la Guvern, să găsim cele mai bune soluţii pentru ca viitorii paşi să fie importanţi şi mai vizibili. Sper ca 
acest lucru să se întâmple cât mai curând, astfel încât să demonstrăm alegătorilor noştri că nu ne-au acrodat 
încrederea gratuit. 

 
Deputat, 

Daniel Iane 
 

*** 
 
Stimaţi colegi,  
 
 În momentul de faţă Executivul de la Bucureşti este preocupat de introducerea unei legislaţii corespunzătoare 
şi în acord cu prevederile europeane privind protejarea fondului forestier din România.  

Dar demersul de adoptare a Codului Silvic este doar un prim pas în valorizarea potenţialului ţării, trebuind să 
existe o legislaţie asemănătoare şi în ceea ce priveşte micii agricultori.  
 Trebuie să recunoaştem faptul că în multe zone din ţară există mari porţiuni de teren, care au rămas nelucrate 
şi în paragină, chiar dacă sunt date în proprietate. De asemenea, există un interes crescut al locuitorilor, în special din 
oraşele mici, pentru cultivarea legumelor pe spaţii agricole mici. O astfel de situaţie este întâlnită şi în judeţul Iaşi 
unde, în zona de lângă Târgu Frumos, există spaţii mari acoperite de solare şi de culturi de legume.  
 În aceste două situaţii pe care le-am descris mai sus cred că ar trebui să existe o legislaţie complementară şi 
de suport. Pe de o parte ar trebui să existe un impozit suplimentar pentru terenurile lăsate în paragină, astfel încât 
proprietarii de drept să fie nevoiţi să le muncescă sau să le dea în arendă. În acest fel s-ar încuraja cultivarea 
terenurilor şi ar fi un imbold suplimentar pentru cei care doresc să revină în spaţiul rural şi să muncească pământul.  
 Pe de altă parte ar trebui să încurajăm construcţia de noi ferme de cultivare a legumelor, astfel încât tinerii să 
poată să devină investitori pe terenuri proprii, practicând o agricultură uşoară şi tehnologizată, prin construcţia de 
solare. Astfel, ar trebui să existe un program accelerat de informare din partea autorităţilor locale şi centrale privind 
atragerea de fonduri europene pentru investiţii în agricultură, precum şi lansarea unor programe naţionale de susţinere 
a unor astfel de iniţiative.  
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Deputat, 

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
 

Stimaţi colegi, vreau să salut iniţiativa guvernului condus de Uniunea Social Liberală de a acorda 200 de mii de 
euro ca ajutor de stat neramburasabil întreprinderilor mici şi mijlocii din România. După cum a declarat şi ministrul 
Maria Grapini, unul dintre iniţiatori acestui proiect, mediul de afaceri reprezentat de IMM-uri are nevoie de o mână 
de ajutor pentru a se pune pe picioare după ce au trecut patru ani de la debutul crizei în ţară.  
Aceşti bani sunt dedicaţi cu precădere acelor întreprinderi care au nevoie să îşi majoreze competitivitatea pe produs, 
aceasta fiind, in acest moment, scăzută datorită anumitor costuri de producţie şi nu numai. Vor fi folosiţi, conform 
declaraţiilor oficialilor guvernamentali, exclusiv pentru investiţii şi pentru creearea unui anumit număr de locuri de 
muncă – trei daca vor fi accesaţi 100.000 de euro sau şapte dacă este vorba de 200.000 de euro. Angajaţii care vor 
beneficia de aceste noi locuri de muncă vor trebui păstraţi  în firmă de către angajator cel puţin trei ani. Prin această 
iniţiativă am certitudinea că am mai făcut un pas către relansarea economiei Româneşti şi înscrierea acesteia pe un 
trend pozitiv. Nu o spunem numai noi, cei direct implicaţi politic în actul de guvernare, ci şi specialiştii în economie 
şi finanţe angrenaţi fie în ministerele de resort, fie în companiile multinaţionale care activează în România. Astfel, cei 
mai mulţi dintre aceştia şi-au revizuit în sus previziunile de creştere economică pentru ţara noastră, sprijiniţi în 
decizia lor inclusiv de semnalele venite dinspre Uniunea Europeană. Am certitudinea că depinde doar de noi, ca 
legislativ şi alături de guvernul USL, să găsim cele mai bune soluţii pentru ca viitorii paşi să fie mai mari şi mai 
vizibili. Trebuie să demonstrăm în continuare celor care ne-au votat că merităm încrederea acordată şi că România, 
cu guvernul USL la conducere, este pe drumul cel bun.  
 

 
Deputat, 

Raluca Ispir 
 

*** 
 
 

Informare, conştientizare, implicare, contribuţie – responsabilitatea fiecăruia dintre noi 
 

În ciuda eforturilor curente şi a faptului că este un domeniu de permanente reforme, sistemul de sănătate din 
România este încă deficitar la foarte multe capitole: subfinanţarea, legislaţia stufoasă, numărul redus de cadre 
medicale, emigrarea acestora, dotările precare, clădirile improprii desfăşurării actului medical, lipsa medicamentelor, 
interesele obscure ale unora care dau târcoale spitalelor etc. Toate acestea sunt capetele unui balaur cu care fiecare 
ministru al sănătăţii a încercat să lupte. 

Din păcate, şi în acest domeniu poate mai mult ca în toate celelalte, statul ”perceptor” şi-a dat măsura 
ineficienţei şi incapacităţii sale de a asigura contribuabililor un sistem de sănătate rezonabil. Statul ”perceptor” ştie 
doar să instituie taxe şi impozite, dar este ineficient în colectarea lor şi în cheltuirea corectă a ceea ce a reuşit să 
strângă. Statul ”perceptor” împovărează mediul privat fără să-l stimuleze şi obstrucţionează încercările încă timide 
ale persoanelor şi companiilor de a se implica în actul carităţii prin donaţii, sponsorizări şi mecenat.  

În actul medical există o dublă responsabilitate: cea a medicului care trebuie să fie profesionist, pregătit şi 
susţinut de sistem în profesia sa, dar şi cea a pacientului adult, care este primul răspunzător de starea sa de sănătate, 
de punctul în care a ajuns cu aceasta. La aceasta se adaugă responsabilitatea noastră a tuturor ca persoane care pot 
contribui, cu atât cât dispune fiecare, la sprijinirea sistemului medical, prin acte de caritate sau voluntariat. 

Dacă de sănătatea noastră individuală fiecare dintre noi este direct responsabil, cu totul alta este situaţia 
copiilor care, încă de la naştere, necesită intervenţie şi îngrijire medicală de specialitate. Un copil aflat în situaţia de a 
se fi născut cu probleme medicale reprezintă un caz cu adevărat sfâşietor. Cei care sunt părinţi pot să înţeleagă drama 
familiilor care se luptă cu boala încă din primele clipe de viaţă ale copilului lor. Dar chiar şi cei care nu au copii nu 
pot să rămână indiferenţi la suferinţele unor copii şi la durerea unor familii.  

Mai mult, dintr-o perspectivă mai extinsă, putem considera că pentru o societate care prin numărul din ce în 
ce mai mic de naşteri îşi vede viitorul într-o anumită formă ameninţat, este o datorie capitală a avea grijă de cei din 
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generaţiile viitoare. De aceea, fiecare dintre noi are obligaţia de a contribui la sporirea şanselor de supravieţuire şi de 
dezvoltare normală şi armonioasă a copiilor care necesită asistenţă medicală diversă, la vârste dintre cele mai diferite. 
Mulţi dintre noi facem deja acest lucru, prin impozite şi contribuţii sociale, dar au am convingerea că putem face mai 
mult, mai ales prin actul individual al carităţii. 

Există şi întotdeauna vor exista nemulţumiri cu privire la posibilităţile statului în domeniul sănătăţii publice. 
Dar aceste nemulţumiri pot fi canalizate pozitiv, prin conştientizarea existenţei unui intrument simplu pe care îl avem 
cu toţii la îndemână. Este vorba despre redirecţionarea a 2% din impozitul pe venitul realizat în anul anterior către 
proiectele asociaţiilor şi fundaţiilor de profil. 

Dorim să încurajăm pe această cale pe toţi cei care nu au depus încă formularele 200 şi 230, să o facă până 
cel târziu vineri, 24 mai. 

Dar actul carităţii nu trebuie să se oprească aici. Nu trebuie să se limiteze doar la depunerea acestor 
formulare. Întotdeauna va fi nevoie de implicarea noastră individuală, fie că aceasta presupune o donaţie, o idee de 
îmbunătăţire a unui proiect, energie sau timp alocate în mod voluntar. 

Cu toţii am fost cel puţin o dată neajutoraţi, am avut sentimentul copleşirii, am trăit frustrarea de a constata 
limitele instituţiilor responsabile. Iar atunci când statul îşi arată limitele şi neputinţa, singura şansă pe care o avem 
este aceea de a ne ajuta între noi, de la om la om.  

Actul carităţii este extrem de important, poate chiar fundamental pentru reglarea acelor domenii în care 
intervenţia statului se dovedeşte a fi limitată, în ciuda bunei credinţe şi a efortului guvernanţilor. Dar caritatea nu 
înseamnă doar resurse individuale disponibile din care o parte să fie redirecţionată, ci conştiinţa a ceea ce înseamnă 
solidaritatea, responsabilitatea, implicarea. Societatea românească va progresa atunci când fiecare dintre noi îşi va 
asuma în mod deschis lupta cu nepăsarea, indiferenţa şi conformismul.  

 
Deputat, 

Raluca Surdu 
 

*** 
 

Ziua pnl 
 
PNL a fost oficial fondat la 24 mai 1875, când un grup de liberali, printre care Ion C. Brătianu, Mihail 

Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, au pus bazele formaţiunii politice care avea să 
marcheze istoria României moderne.  

Vineri se vor împlini 138 de ani de la fondarea PNL şi aş dori să profit de această ocazie să vă amintesc legea 
luptătorului liberal, lege ce îl defineşte ca individ şi îl ajută să prevaleze în orice situaţie dificilă cu care s-ar putea 
confrunta.  

Legea luptătorului liberal - Nihil Sine Deo 
• Liberalul este om liber şi generos. El luptă împotriva oricărei asupriri şi se jertfeşte pentru întărirea credinţei 

strămoşeşti, consolidarea şi fericirea Patriei sale. 
• Liberalul este om de onoare şi de cuvant. El judecă orice situaţie în lumina adevărului, iar convingerile sale 

le împărtăşeşte tuturor, fără ascunzişuri. 
• Liberalul este omul faptelor şi al gândurilor curate. El preţuieşte deopotrivă sănătatea trupească şi sănătatea 

sufletească. 
• Liberalul se împotriveşte oricăror acte de risipă, de abuz, de favoare, de cruzime sau de distrugere. 
• Liberalul nu face nici o deosebire de rasă, de avere, de clasă socială. El este cuviincios şi îngăduitor faţă de 

toată lumea, respectând credinţa, munca, experienţa şi avutul altuia. 
• Liberalul este pătruns de spiritul de echipă. Ca să poată să comande, el învaţă mai întâi să asculte. 
• Liberalul este luptător politic plin de avânt şi sincer democrat. El dispreţuieşte minciuna, reaua credinţă, 

invidia, patima, dezordinea şi ura. 
• Liberalul este îndrăzneţ în cele bine chibzuite. El nu fuge niciodată de răspundere. 
• Liberalul este bun român. El îndeplineşte cu conştiinciozitate îndatoririle cetăţeneşti în ajutorul semenilor 

aflaţi în nevoie şi primejdie. 
• Liberalul este plin de însufleţire în orice muncă, urmându-şi cu dârzenie ţelul: libertate, dreptate şi - prin 

proprietate - bunăstare pentru toţi. 
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Ar fi bine dacă am ţine seama de aceste maxime liberale şi le-am folosi atât pentru o îmbunătăţire a vieţii 
individuale, cât şi pentru o îmbunătăţire a vieţii colective, a ţării noastre România. 

 
Deputat, 

Roxana Anuşca 
 

*** 
 
 

Rolul României în securizarea regiunii extinse a Mării Negre 
 
A trecut mai bine de un deceniu de la tragicele evenimente petrecute în Statele Unite ale Americii în fatidica 

zi de 9 septembrie 2001. Pentru prima dată de la încheierea celui de-al doilea război mondial, Statele Unite erau 
atacate pe teritoriul lor, fără niciun avertisment prealabil, de către o forţă militară non-statală, organizată la nivel 
global, motivată religios şi ideologic. Atacurile teroriste planificate şi executate de organizaţia teroristă Al-Qaeda 
asupra unor obiective civile şi militare americane au reconfigurat mediul internaţional de securitate. Astfel, intrarea 
în noul mileniu va sta sub semnul unor conflicte militare neconvenţionale, asimetrice, „îngheţate”, nerezolvate şi 
desfăşurate pe harta unui sistem internaţional devenit multipolar, instabil şi impredictibil.  

Pacea şi securitatea internaţională este vulnerabilizată şi ameninţată tot mai des de acţiunea unor actori statali 
(Iran, Coreea de Nord, Siria etc.) şi actori non-statali (Al-Qaeda, Hamas-ul palestinian, Hezbollah-ul libanez, Fraţii 
Musulmani, talibanii din Afganistan etc.) care prezintă riscuri de multiplicare dificil de controlat şi de combătut. În 
tot acest peisaj internaţional, criza economică globală declanşată în 2008, reactivată în 2012, amplifică riscurile şi 
ameninţările la adresa securităţii regionale şi internaţionale.  

În contextul rearanjării arhitecturii sistemului de securitate internaţional, regiunea extinsă Mării Negre aflată 
în „vecinătatea apropiată” a NATO şi UE şi, totodată, în proximitatea unor zone presărate cu conflicte militare 
„îngheţate” este reevaluată din punct de vedere geopolitic şi geostrategic. În regiune, iniţiativele politico-militare ale 
NATO, completate de iniţiativele diplomatice şi economice ale UE urmăresc extinderea democraţiei şi consolidarea 
bunăstarii dincolo de frontierele externe ale flancurilor sud-estic şi nord-estic concomitent securizarea acestora.  

Atacurile teroriste asupra SUA au determinat cancelariile din ţările comunităţii euro-atlantice (membre 
NATO şi/sau UE) să conştientizeze faptul că riscurile, vulnerabilităţile şi ameninţările la adresa securităţii 
internaţionale sunt localizate din punct de vedere geografic în Orientul Mijlociu şi, ceea ce se cheamă mai nou, 
regiunea extinsă a Mării Negre (REMN). Războaiele din Afganistan (2001) şi Irak (2003), conflictele „îngheţate” din 
Transnistria şi zona Caucazului (Abhazia, Osetia de Sud şi Nagorno-Karabagh), amintirea conflictelor din Balcani, 
războiul dintre Georgia şi Rusia (2008), fenomene ca „lebăda neagră” sau Primăvara arabă, conflictul israeliano-
palestinian, războiul civil din Siria, ameninţările cu reactivarea programului nuclear în Iran şi conflictul din peninsula 
Coreea sunt tot atâtea exemple care confirmă rearanjarea priorităţilor în materie de apărare şi securitate internaţională 
cu un accent crescut pe regiunea Mării Negre şi a Orientului Mijlociu.  

Partenerii transatlantici (SUA şi UE) au devenit cu timpul tot mai preocupaţi de necesitatea securizării 
regiunii extinse a Mării Negre. În acest sens, un prim pas a fost făcut prin cel de-al doilea val de extindere a NATO 
către Europa de Sud-Est, concretizat în 2004 prin admiterea României şi Bulgariei în structurile de decizie ale alianţei 
politico-militare. Prin aderarea celor două ţări riverane Mării Negre s-a dorit nu numai securizarea flancului sudic-
mediteranean al NATO (asigurat prin contribuţia Portugaliei, Spaniei, Franţei, Italiei, Greciei), ci şi a flancului sud-
estic (Turcia, Bulgaria, România) cu extindere spre Marea Caspică. 

În momentul de faţă, România joacă un rol extrem de important în securizarea regiunii extinse a Mării Negre 
prin cooperarea cu partenerii din NATO şi UE în domeniul prevenirii şi combaterii riscurilor, vulnerabilităţilor şi 
amenitărilor care proliferează în proximitatea spaţiului de securitate euro-atlantic. Aderarea ţării noastre la spaţiul 
Schengen va genera o presiune extrem de mare în materie de securitate şi securizare a frontierelor externe ale NATO, 
UE şi Schengen comune cu frontierele României. 
 

Deputat, 
Dan Bordeianu 

 
*** 
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Familia întemeiată prin căsătorie de un bărbat şi o femeie – celula de bază a societăţii 
 
În data de 15 mai s-a sãrbãtorit Ziua Internaţionalã a Familiei, moment care oferă oportunitatea de a promova 

familia, de a conştientiza problemele legate de familie şi de a spori cunoaşterea proceselor sociale, economice şi 
demografice care afectează familia. 

Astãzi, România este în plin proces de revizuire a Constituţiei, de aceea, consider cã este extrem de important 
sã readucem familia în prim-plan, sã conştientizãm importanţa ei şi sã o întãrim.  

Acest lucru putem sã îl facem noi, toţi, prin modificarea art. 48 alin. 1 din Constituţia României, astfel încât, 
familia, pilonul societãţii, sã fie întemeiatã pe cãsãtoria liber consimţitã dintre un bãrbat şi o femeie, pe 
egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea pãrinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. 

Familia este prima care influenţează dezvoltarea copilului, deoarece îşi pune amprenta pe întreaga sa 
personalitate, iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. 

Familia alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie constituie cel mai propice mediu pentru dezvoltarea 
psihosomatică a copiilor. Totodată, din punct de vedere social, familia îi conferă persoanei stabilitate şi identitate.  

Fiecare copil trebuie să ştie ce înseamnă un tată sau o mamă. În familie, copilul are parte de primele lecţii de 
viaţă, părinţii sunt cei care îi oferă un prim model de învăţare. 

Modul în care părinţii îşi cresc copiii determină în cea mai mare măsură ce vor deveni aceşti copii pentru că 
în familie se pun bazele formării caracterului, a personalităţii, sunt însuşite principii şi valori, acolo copiii sunt expuşi 
unui anumit stil de viaţă şi a unor modele de comportament care vor influenţa dezvoltarea viitoare a copilului devenit 
om matur. 
Pentru a asigura dezvoltarea unei societãţi sănătoase, bazate pe familii sănătoase şi echilibrate, avem obligaţia de a 
asigura un cadru legal securizant, prin modificarea art. 48 alin. 1 din Constituţia României în scopul definirii familiei 
ca fiind întemeiatã pe cãsãtoria liber consimţitã dintre un bãrbat şi o femeie. 
 

Deputat, 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
Salvaţi micii retaileri 

 
 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 

Miercuri, 22 mai 2013, la Hotel Novotel din Bucureşti, în Sala Paris Rive Droite, va avea loc un eveniment 
pe care eu îl consider deosebit de important pentru România, pentru economia românească în primul rând, şi anume 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT MODERN PENTRU RETAILERI MICI ŞI MIJLOCII. 

Din punctul meu de vedere, această Conferinţă a retailerilor ar trebui să însemne - şi eu chiar sper că va 
însemna - o trezire a acestor agenţi care, mai ales pentru zonele defavorizate, pentru mediul rural înainte de toate şi 
pentru oraşele mici, reprezintă o componentă esenţială a dezvoltării locale. Nu trebuie să fi foarte priceput în ceea ce 
priveşte comerţul cu amănuntul pe o piaţă concurenţială ca să realizezi că, în condiţiile economiei româneşti, 
eliminarea sau diminuarea aportului acestor retaileri mici şi mijlocii poate genera dezechilibre majore, economice, 
dar şi sociale. 

Această Conferinţă naţională indică, o repet, în opinia mea, faptul că piaţa românească se trezeşte după o 
lungă perioadă de amorţire. Retailerii locali au înţeles că trebuie să îşi protejeze interesele în faţa marilor reţele de 
vânzări. Participarea factorilor guvernamentali de decizie şi a unora dintre cele mai prestigioase asociaţii de profil, 
naţionale şi europene, reprezintă, în opinia mea, un pas STRATEGIC important în stabilizarea unei pieţe de profil 
performante, care să ofere consumatorilor alternative de calitate şi preţ la ceea ce oferă marii retaileri. 

Vreau să îi amintesc aici pe câţiva dintre participanţi: The Money Channel, Consiliul Nat�ional al 
Întreprinderilor Mici s�i Mijlocii din România, Ministrul Delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de 
Afaceri şi Turism, reprezentanţi ai European Retailers Association, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
Asociaţiei Producătorilor de Tutun din România şi alţii. 

Această participare vorbeşte de la sine. 
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În ce mă priveşte, cred că Parlamentul, dar şi Executivul, trebuie să aibă în vedere un set de măsuri, în primul 
rând legislative, de protejare a acestui sector, deoarece absenţa retailerilor mici şi mijlocii indică existenţa unei pieţe 
monopoliste, or, o piaţă sănătoasă, nu este una de tip monopolist. Cred că retailerii mici şi mijlocii reprezintă nu 
numai un indiciu de stabilitate a pieţei, ci şi un factor important de stabilitate socială. 

Gândiţi-vă la micile localităţi ale României şi la modul în care locuitorii din aceste zone îşi satisfac 
necesităţile şi veţi înţelege exact ce vreau să spun. Gândiţi-vă apoi la câţi oameni, de la patroni la simplii vânzători, 
trăiesc de pe urma acestor afaceri mărunte, dar care reprezintă o importantă verigă economică şi socială. 

Retailerii din mediul rural şi din urbanul mic şi fost monoindustrial reprezintă, de fapt, o componentă vitală a 
pieţei autohtone, mai ales în condiţiile în care marii retaileri încep să domine categoric pieţele locale din urbanul 
mare şi urbanul mediu.  

Din start, retailerii mici şi mijlocii sunt dezavantajaţi faţă de marii retailerii, or noi trebuie să găsim acele 
soluţii care să elimine disproporţiile şi în acest sector. 

Cred că susţinerea unui sector competitiv al retailerilor mici şi mijlocii înseamnă mai ales facilităţi de ordin 
fiscal, realizarea unui cadru legislatativ care să asigure accesul acestora la finanţări europene şi/sau guvernamentale şi 
micşorarea presiunii abuzive a statului asupra micilor agenţi. 

Am spus toate astea cu titlu orientativ, deoarece sunt convins că putem oferi un asemenea cadru legal care să 
pună capitalul mic românesc pe picior de egalitate cu capitalul extern. 

Vă rog pe toţi să vă gândiţi la aceste lucruri şi să susţineţi iniţiativele ce vor fi adoptate la această Conferinţă. 
Într-un plan ceva mai amplu, vă rog să nu uitaţi un lucru: dacă Executivul şi implicit noi, Parlamentul României, nu 
vom aplica acele măsuri care să ducă la repornirea motoarelor economiei naţionale, nu vom face decât să condamnăm 
România la o criză din care nu se ştie când şi cum vom ieşi. Iar repornirea motoarelor economiei naţionale trebuie să 
înceapă cu agenţii mici şi mijlocii, inclusiv cu retailerii. 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat, 

Cristian Chirteş 
 

*** 
 

 
Una dintre problemele importante ale actualului Guvern provine din domeniul silvic şi o reprezintă tăierile 

ilegale şi defrişările masive, care s-au perpetuat în absenţa unor reglementări legale clare şi actualizate, precum şi 
prin complicitatea şi iresponsabilitatea celor care ar fi trebuit să protejeze pădurea şi să aplice legea.  

Potrivit Curţii de Conturi, valoarea tăierilor ilegale raportate în urma controalelor se ridică la 5 miliarde de euro, 
cifră care poate fi şi mai mare în condiţiile în care capacitatea de control în acest sector este limitată. Realitatea este 
că, în ultimii ani, s-a tăiat ilegal de două ori mai mult decât s-a putut regenera sau împăduri, iar răspunsul autorităţilor 
s-a tradus prin măsuri firave de stopare a acestui fenomen şi prin activităţi de control care însă şi-au demonstrat 
ineficienţa.  

Prin noul Cod Silvic, asumat şi promovat de ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga, 
principalul obiectiv îl reprezintă oprirea jafului din pădurile din România.  

În acest sens, proiectul îşi propune să stabilească un echilibru între interesele generale ale societăţii şi interesele 
particulare, corecte şi justificate, ale proprietarilor, scopul final fiind protejarea pădurii, indiferent de forma de 
proprietate. În viitor, Codul silvic va apăra atât dreptul la proprietate, dar şi dreptul fiecărui cetăţean la sănătate şi la 
viaţă, afectat major de distrugerea pădurilor şi neprotejarea mediului.  

Ca atare, măsurile introduse în Codul Silvic vizează pe scurt: 
- schimbarea modalităţii de vânzare a masei lemnoase - lemnul nu se mai vinde direct din pădure (vânzare pe 
picior), ci se va vinde sortat şi fasonat din depozite şi rampe special amenajate, în acest fel crescând şi valoarea lui; 
- înăsprirea pedepselor pentru furtul de lemne; 
- respectarea dreptului la proprietate pentru proprietarii de păduri aflate în zone de restricţii şi situri de 
importanţă comunitară(Natura 2000) prin acordarea de compensaţii; 
- sprijin pentru agenţii economici care activează în domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului. 
Am convingerea că promovarea şi adoptarea noului Cod silvic reprezintă un demers necesar şi aşteptat la nivelul 
opiniei publice, care va pune capăt atât defrişărilor şi tăierilor masive, cât şi furtului generalizat din păduri. 
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Deputat, 
Titi Holban 

 
*** 

 
 

Protejarea categoriilor defavorizate, sprijinirea familiilor cu venituri modeste, a tinerilor şi a copiilor sunt 
obiective asumate de Guvernul USL şi pe care ministerul de resort, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice le promovează prin măsurile şi politicile sale publice. 

Astfel, după preluarea guvernării de către USL, Ministerul Muncii a fost confruntat cu două probleme majore 
lăsate moştenire de fosta guvernare: găsirea resurselor bugetare pentru repararea gravelor nedreptăţi sociale, care să 
permită creşterea graduală nivelului de trai şi a gradului de protecţie a cetăţenilor români, precum şi deblocarea 
fondurilor europene, oprite din cauza deficienţelor înregistrate între anii 2008-2011.  

În acest sens, Ministerul Muncii a convins Comisia Europeană că măsurile de corectare impuse în urma 
suspendării POSDRU sunt eficiente, astfel că programul a fost reluat, iar în acest moment rata de absorbţie a 
fondurilor europene prin acest program a ajuns la 15,19%, faţă de o rată de absorbţie de 7,71% în anul 2012. 

Mai  mult, Ministerul Muncii a reuşit să reparare greşelile guvernărilor PDL şi să indexeze pensiile, măsură 
care nu a fost aplicată în anii anteriori, deşi legea o impunea. Astfel, pentru 5,5 milioane de pensionari, valoarea 
punctului de pensie a crescut de la 732,8 lei la 762,1 lei.  

Efectele liberalizării la energie electrică şi gaze naturale vor fi contracarate, pentru categoriile defavorizate, 
prin majorarea nivelului venitului minim garantat cu 8,5%, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013, şi cu 
4,5%, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2014. În plus, prin efortul Ministerului Muncii, se va realiza 
majorarea limitei de venituri până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei, de la 370 lei/membru de 
familie la 530 lei/membru de familie. Efortul bugetar suplimentar necesar pentru anul 2013 ca urmare a aplicării 
noilor măsuri este de 197,3 mil. lei.  

În ceea ce priveşte creşterea nivelului de trai, Ministerul Muncii a adoptat o serie de măsuri care vizează 
majorarea salariului minim brut pe economie, ajungând la 800 de lei de la 1 iulie, majorarea prin indexare a valorii 
nominale a tichetului de masă la 9,35 lei, faţă de 9 lei cât este în prezent, precum şi a valorii sumei lunare care poate 
fi acordată de angajatori sub forma tichetelor de creşă la 420 lei, faţă de 400 lei în prezent. 

În viitor, Ministerul Muncii îşi propune să reglementeze cadrul legislativ privind creşterea gradului de 
ocupare şi facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, iar protecţia şi promovarea drepturilor copilului vor fi 
apărate mai eficient printr-un nou proiect de lege, care va asigura o mai bună responsabilizare a părinţilor sau 
reprezentanţilor legali în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în asigurarea creşterii şi îngrijirii adecvate a copilului, 
dar şi a autorităţilor sau instituţiilor competente. 

 
Deputat, 

Erland Cocei 
 

*** 
 
Stimaţi colegi parlamentari,  
 

Sunt in asentimentul dumneavoastra cred  cand afirm ca familia si mai ales copiii sunt avutia noastra cea mai 
de pret. Lumea in care traim este in continua schimbare, si nu neaparat in bine, valorile fundamentale ale societatii 
sunt volatile si de aceea din ce in ce mai des incalcate si copiii sunt principalul grup social afectat de aceste schimbari 
nedorite .  

Expunerea mediatica a copiilor, desi este considerata preponderent educativa , poate avea influente nefaste 
asupra comportamentului acestora, in special cand parintii si familia nu sunt foarte atenti privind continutul mesajelor 
la care acestia sunt expusi , indiferent de varsta. Copiii din ziua de azi tind sa fie mult mai inteligenti si receptivi 
decat am fost noi , si asta ne poate lua uneori pe nepregatite. De aceea, prin toate metodele educationale sau 
legislative care ne stau la dispozitie trebuie sa-i protejam si sa le asiguram o dezvoltare echilibrata si in linie cu 
progresul permanent al societatii in care traim . 2 Primul pas catre independenta al unui copil este mersul la scoala. 
Desi ne-ar place sa-i tinem permanent de mana si sa le veghem pasii acest lucru nu este intotdeauna posibil. De 
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aceea, ca parinti, ne lasam copii in grija cadrelor didactice, si a autoritatilor care trebuie pe de o parte sa le asigure 
educatia si pe de alta sa le asigure protectia .  

Din nefericire nu au fost rare cazurile cand in unitatile de invatamant din Romania s-au petrecut fapte de 
violenta sau cu impact emotional negativ asupra elevilor de toate varstele .  

De aceea, avem datoria in calitate de legiuitori sa asiguram cadrul legal necesar exercitarii de catre 
autoritatile in drept a tuturor masurilor de prevenire si protectie necesare pentru ca genul de fapte mentionate mai sus 
sa nu se mai repete . Fortele de ordine din Romania, Politia Nationala, Politiile Locale si Jandarmeria  se bucura din 
fericire de respectul si increderea cetatenilor si nu odata acestea au demonstrat ca se ridica la inaltimea increderii 
acordate prin profesionalism si eficienta in actiune. Sa facem asadar o lege explicita care sa confere acestor structuri 
de forta dreptul de a actiona in perimetrul unitatilor de invatamant in vederea prevenirii si combaterii ferme a tuturor 
actelor antisociale.  

O mentiune speciala as dori sa fac in legatura cu flagelul nemilos al consumului de stupefiante si substante 
halucinogene, incusiv etnobotanice. Statisticile arata ca incet dar sigur tentatia consumului in randul tinerilor creste si 
varsta la care tinerii sunt tentati sa intre in contact cu acestea scade ingrijorator .  

Este foarte importanta explicitarea in detaliu a atributiilor pe care echipele constituite pentru asigurarea 
sigurantei in scoli si in preajma acestora vor trebui sa le aiba , inclusiv monitorizarea respectarii interdictiei de 
vanzare de alcool in vecinatatea unitatilor 3 de invatamant , prezenta elementelor antisociale si a intregului arsenal de 
pericole care pot afecta un copil de varsta scolara. Trebuie plecat de la principiul ca nimic nu este prea mult sau 
excesiv atunci cand in joc este integritatea unui copil sau mentinerea unui climat de siguranta si incredere in mediul 
scolar. Respectarea legii trebuie deprinsa inca de la o frageda varsta si asa cum in scoli sunt lectii si actiuni de 
educatie rutiera de exemplu , foarte utile pe tot parcursul vietii, tot asa comportamentul decent , climatul civilizat si 
disciplina trebuie mentinute prin prezenta discreta dar eficienta a fortelor de ordine.  

Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul de Interne au atributii clare in acest sens si mai ales au obligatia 
morala de a coopera neintarziat pentru punerea in aplicare a unui plan de actiune ferm si complet .  

 
Deputat, 

Răzvan Horia Mironescu 
 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Repartizarea sumei de 1,2 miliarde euro neangajaţi în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale 
 
Stimate domnule Ministru, 

Aţi declarat în cadrul unei emisiuni televizate cât şi în cadrul Comisiei de Învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
din Camera Deputaţilor de săptămâna trecută că: “la Ministerul Educaţiei am găsit 1,2 miliarde de euro necheltuiţi - 
nu necheltuiţi, neangajaţi, ca să fiu şi mai exact.” 

Vă întreb dacă dumneavoastră aţi găsit soluţii viabile pentru cheltuirea acestei sume importante şi dacă da, 
cum şi unde aţi repartizat-o, având în vedere că ministerul pe care-l conduceţi se confruntă cu o serie de probleme de 
subfinanţare. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ştefan Băişanu 

 
*** 
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Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
 

Desfiinţarea gării din localitatea Turnu Roşu, jud Sibiu 
 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Pe cabinetul meu parlamentar a venit o petiţie din partea unor cetăţeni din comuna Turnu Roşu în care 
semnalează şi totodată protestează împotriva deciziei de desfiinţare a staţiei CFR care deserveşte această localitate.  

Vă menţionez că localitatea Turnu Roşu se află la 24 km de Sibiu şi este punctul de intrare în defileul 
Oltului,  şi în această gară se făcea posibilă circulaţia şi manevrarea trenurilor pe cinci linii de cale ferată.   

Vă întreb dacă puteţi să formaţi o comisie de control care să verifice dacă motivele desfiinţării gării din 
Turnu Roşu au fost întemeiate, având în vedere că halta Valea Mărului şi –a păstrat statutul (fiind o localitate fără 
acces rutier şi izolată).  Vă mai întreb care sunt măsurile legale pentru a menţine gara din Turnu Roşu  în circuitul 
feroviar? 

Aveţi anexate poze cu gara sus-menţionată şi petiţia locuitorilor din Turnu Roşu. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Mircea Cazan 

 
*** 

 
 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 
Situaţia recalculării unei pensii 

     
 
Doamna Ministru, 

Prin prezenta, vă solicit analizarea petiţiei domnului Bâra Ion, domiciliat în comuna Chirnogi, judeţul 
Călăraşi, strada Dacilor nr.14, care a solicitat Casei Judeţene de Pensii Călăraşi, recalcularea pensiei deoarece în anul 
2005 i-a fost diminuată în cuantum de 56 de lei. Pensia iniţială în sumă de 314 lei, a fost calculată la o vechime în 
muncă, neîntreruptă, de 31 de ani. 

Răspunsul  nr. 4963/5.07.2010 transmis de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale nu 
este conform cu cerinţele petentului întrucât, în perioada 01.01.1971-01.01.1973, susnumitul a lucrat la Agenţia 
C.E.C. şi la C.A.P. Chirnogi, luândui-se în calcul numai norma de la C.E.C.  

Menţionăm că, în data de 20.02.2013, petentul a solicitat, prin adresa nr. 6140 înregistrată la Ministrul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lămuriri cu privire la recalcularea pensiei, dar nu a 
primit niciun răspuns până în prezent. 

Doamna Ministru, anexat aveţi documentaţia primită la cabinetul parlamentar. 
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Raluca Surdu 

 
*** 
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Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
 

Situaţia recalculării unei pensii militare 
     
Domnule Ministru, 
 
 

Prin prezenta, vă solicit analizarea petiţiei domnului Ilie Victor Marelian, domiciliat în municipiul Olteniţa, 
strada Mircea Eliade nr.123, judeţul Călăraşi, care solicită recalcularea pensiei militare deoarece în anul 2010 i-a fost 
diminuată în cuantum de 2437 lei.  

Pensia iniţială a fost calculată în cuntum de 4141 lei, cu stagiu de cotizare de 35 de ani, iar la ultima 
reclaculare, conform Deciziei nr.49511 privind revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011, cuantumul pensiei a fost 
stabilit la valoare de 2880 lei.   

Domnule Ministru, anexat aveţi documentaţia primită la cabinetul parlamentar. 
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Raluca Surdu 

 
*** 

 
 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim –Ministru, ministrul Finanţelor Publice 
 

Situaţia sediului ANAF Câmpina şi a sediului Trezoreriei Câmpina 
 
Domnule Preşedinte, 

Datorită comasării Adminstraţiilor Finanţelor Publice din localităţile Breaza şi Comarnic şi mutării acestora 
într-un spaţiu comun cu cel al Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Câmpina, judeţul Prahova, s-a ajuns 
în situaţia în care activitatea instituţiei a fost mult îngreunată datorită posibilităţilor foarte limitate de utilizare a 
spaţiului disponibil, devenit astfel impropriu desfăşurării activităţilor specifice. De exemplu, în acest moment s-a 
ajuns în situaţia în care 19 funcţionari publici lucrează zilnic într-un singur birou a cărui suprafaţă nu este mai mare 
de 30 mp. 

Mai mult, sediul Trezoreriei din aceeaşi localitate este situat la o distanţă mare de sediul Administraţiei 
Finanţelor Publice, situaţie care nu permite o operativitate corespunzătoare între cele două instituţii în raport cu 
plătitorii de taxe şi impozite.  

Pentru a asigura o bună funcţionare a instituţiilor menţionate, există totuşi posibilitatea  închirierii de către 
Administraţia Finanţelor Publice şi Trezoreria Câmpina a unui spaţiu corespunzător din punct de vedere al condiţiilor 
şi suprafeţei necesare, în sediul Băncii Comerciale Române, situat în centrul municipiului. O astfel de soluţie ar 
permite funcţionarilor publici să beneficieze de condiţii civilizate de lucru, acest lucru fiind în mod evident şi în 
avantajul cetăţenilor.  

Vă rog să analizaţi posibilitatea de a remedia această situaţie ce afectează activitatea funcţionarilor publici şi 
a agenţilor economici, dar care îngreunează în egală măsură relaţia cu cetăţenii din zonă. 
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu,  ministrul Tineretului şi Sportului 
 

Situaţia taberei şcolare din municipiul Câmpina, judeţul Prahova, Revenire  
 

Domnule Ministru, 
Referitor la întrebarea nr. 405A/19-03-2013 privind oportunitatea transmiterii centrului de agrement Voila, 

din localitatea Câmpina, aflată în proprietatea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia pentru Sport şi Tineret 
a judeţului Prahova, către Consiliul Local Câmpina,  pe care v-am adresat-o şi la care mi-aţi comunicat răspunsul 
dvs. prin adresa cu nr. 135 din data de 03.04.2013, vă adresez rugămintea de a dispune începerea formalităţilor 
necesare pentru realizarea transferului proprietăţii între cele două entităţi menţionate anterior. 

Fac precizarea că există o Hotărâre a Consiliului Local Câmpina în acest sens, aceasta fiind deja comunicată 
Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 

 
 
 
 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Condiţiile care trebuie îndeplinite de către cabinetele individuale de psihologie pentru obţinerea avizului de 
funcţionare în cadrul unui program de cursuri opţionale de educare a inteligenţei emoţionale a minorilor 

 
 
 Stimate domnule ministru, 
 

Am primit de curând, în cadrul audienţelor acordate la cabinetul parlamentar, un memoriu formulat de două 
cabinete individuale de psihologie în care îşi desfăşoară activitatea psihologi clinicieni autonomi, specialitatea 
psihologie clinică, cu drept de liberă practică. 

În acest sens, vă rog respectuos să precizaţi care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite de către aceste persoane 
în vederea obţinerii avizului de funcţionare în cadrul unui program de cursuri opţionale de educare a inteligenţei 
emoţionale a minorilor desfăşurate în cadrul grădiniţelor şi şcolilor gimnaziale de stat. 

Solicit răspunsul în scris.  
 

Deputat, 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
 

Iniţiative diplomatice şi miliare referitoare la securitatea regiunii extinse a Mării Negre 
 

A trecut mai bine de un deceniu de la tragicele evenimente petrecute în Statele Unite ale Americii în fatidica 
zi de 9 septembrie 2001. Pentru prima dată de la încheierea celui de-al doilea război mondial, Statele Unite erau 
atacate pe teritoriul lor, fără niciun avertisment prealabil, de către o forţă militară non-statală, organizată la nivel 
global, motivată religios şi ideologic. Atacurile teroriste planificate şi executate de organizaţia teroristă Al-Qaeda 
asupra unor obiective civile şi militare americane au reconfigurat mediul internaţional de securitate. Astfel, intrarea 
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în noul mileniu a fost şi va continua să fie marcată de conflicte militare neconvenţionale, asimetrice, „îngheţate”, 
nerezolvate şi desfăşurate pe harta unui sistem internaţional devenit multipolar, instabil şi impredictibil.  

Pacea şi securitatea internaţională este vulnerabilizată şi ameninţată tot mai des de acţiunea unor actori statali 
(Iran, Coreea de Nord, Siria etc.) şi actori non-statali (Al-Qaeda, Hamas-ul palestinian, Hezbollah-ul libanez, Fraţii 
Musulmani, talibanii din Afganistan etc.) care prezintă riscuri de multiplicare dificil de controlat şi de combătut. În 
tot acest peisaj internaţional, criza economică globală declanşată în 2008, reactivată în 2012, amplifică riscurile şi 
ameninţările la adresa securităţii regionale şi internaţionale.  

În contextul rearanjării arhitecturii sistemului de securitate internaţional, regiunea extinsă Mării Negre aflată 
în „vecinătatea apropiată” a NATO şi UE şi, totodată, în proximitatea unor zone presărate cu conflicte militare 
„îngheţate” este reevaluată din punct de vedere geopolitic şi geostrategic. În regiune, iniţiativele politico-militare ale 
NATO, completate de iniţiativele diplomatice şi economice ale UE urmăresc extinderea democraţiei şi consolidarea 
bunăstarii dincolo de frontierele externe ale flancurilor sud-estic şi nord-estic concomitent securizarea acestora. 

Uniunea Europeană s-a implicat în securizarea regiunii Mării Negre în virtutea Politicii Externe şi de 
Securitate Comună (PESC), în conformitate cu Tratatul de la Maastricht (1992), şi a Politicii Europene de Vecinătate 
(2003). Crearea Euroregiunii Mării Negre (lansată ca proiect la Constanţa, în martie 2006) constituie un prin demers 
de conturare a unei colaborări multisectoriale între statele riverane. Acest proiect, lansat sub patronajul Consiliului 
Europei (CoE), şi-a propus trecerea de la interacţiunile politico-diplomative la acţiuni concrete de colaborare în ţările 
riverane Mării Negre şi, în special, între autorităţile locale din aceste ţări. Participantă la acest eveniment, Federaţia 
Rusă a refuzat să adopte declaraţia politică de înfiinţare a acestui organism în ciuda asigurărilor date de oficialii 
români cum că acest proiect nu va „duplica iniţiative deja existente în plan regional” ca Organizaţia pentru Cooperare 
Economică la Marea Neagră (OCEMN) sau Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est. În luna iunie a aceluiaşi an, 
sub auspiciile preşedinţiei române, a fost organizat Forumul Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat pentru a 
impulsiona dialogul şi pentru a stimula reflecţia privind viitorul acestei regiuni. În ciuda unor aprecieri defavorabile, 
România s-a poziţionat mai degrabă ca „facilitator” al dialogului şi cooperării multisectoriale (economice, sociale, 
culturale, în domeniul protecţiei mediului) la Marea Neagră, decât ca un lider regional, ambiţie „refuzată” de lideri 
tradiţionali în zonă ca Turcia şi Rusia. 

În ciuda acestor iniţiative menţionate anterior, regiunea extinsă a Mării Negre rămâne divizată de-a lungul 
frontierei răsăritene a României şi, totodată, a NATO şi UE în două spaţii de securitate: spaţiul ţărilor membre ale 
comunităţii euro-atlantice, ţări mari consumatoare de energie şi furnizoare de securitate, şi spaţiul ţărilor foste 
membre ale spaţiului ex-sovietic, ţări care au nevoie de securitate, dar care dispun de resurse energetice 
considerabile. Pe această hartă geopolitică, râul Prut, care desparte teritorial România de Republica Moldova, 
reprezintă din punct de vedere simbolic frontiera care separă cele două spaţii de securitate şi care generează una din 
dilemele geostrategice ale secolului XXI: securitate versus energie în regiunea extinsă a Mării Negre. 
 
Domnule Ministru, 

Având în vedere importanţa rolului jucat de România în securitatea şi securizarea regiunii extinse a Mării 
Negre, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 
• Care este viziunea Ministerului Afacerilor Externe privind rolul României în promovarea securităţii 
regionale, în special în zona Mării Negre? 
• Ţinând cont de faptul că, în cadrul regiunii extinse a Mării Negre, România şi-a propus să joace un rol mai 
degrabă de „facilitator” decât de „lider regional”, care sunt acţiunile concrete privind promovarea securităţii şi 
dezvoltării durabile a zonei pe care le preconizaţi în perioada 2013-2014? 
• Vă rugăm să ne furnizaţi un calendar oficial privind acţiunile Adunării Parlamentare pentru Cooperarea 
Economică a Mării Negre pentru anul în curs. 
Răspuns solicitat: în scris. 
 

Deputat, 
Dan Bordeianu 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

 Economia ameninţată de incompetenţa USL 
 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
  

Săptămâna trecută am tras un puternic semnal de alarmă asupra incompetenţei vădite a Guvernului USL, 
referindu-mă expres la incompetenţa şi superficialitatea de care a dat dovadă în managementul procedurilor privind 
privatizarea celui mai mare transportator din România, CFR Marfă.  

Realitatea mi-a dat dreptate şi de această dată, ca şi în precedentele reacţii pe care le-am avut în legătură cu 
privatizările pe care le-a administrat USL. 
 Dispreţul pe care îl arată zi de zi Victor Ponta şi USL la adresa a ceea ce a construit poporul român de-a 
lungul a zeci de ani, nu poate avea nici termene de comparaţie şi nici calificative. Mă tem că, la fel ca în perioada 
anilor 2000-2004, tot ce mai este viabil şi profitabil în economia românească să ia calea unor privatizări nefericite, 
făcute la preţuri derizorii.  

Este încă suficient de puternică emoţia unor privatizări la preţuri de nimic, în ermetic condiţii secretizate şi 
cu clauze total nefavorabile pentru cetăţenii români, cum a fost prizarea Petrom SA. 
 Stimaţi colegi. 
 Nu sunt un opozant al privatizărilor! Vreau să nu se înţeleagă greşit! Unele companii chiar au demonstrat că 
nu pot funcţiona eficient în proprietatea statului român. Ele trebuie privatizate, însă nu oricui, nu oricum şi nu pe 
orice preţ!  
 Sunt însă şi companii cu capital majoritar de stat care au demonstrat că pot fi profitabile şi competitive şi că 
importanţa lor strategică în cadrul economiei naţionale ar trebui să ne facă să ne gândim de 2 ori înainte de a înstrăina 
aceste active. Sunt state europene puternic dezvoltatea, precum Germania, Franţa sau Austia, care deţin bănci 
comerciale, societăţi de distribuţie sau transport energetic, companii de comunicaţii, precum şi altele, care 
funcţionează optim, conduse însă după principiile managementului privat. 
 În România, însă, managementul privat în companiile de stat a fost confundat cu numirea unor membri fideli 
ai partidului în fruntea acestora, în scopul protejării intereselor financiare ale USL. Oameni slab calificaţi, fără nici un 
fel de experienţă profesională în domeniul în care ar trebuie să performeze, care nu au elaborat în viaţa lor un 
business plan şi care confundă interesul de partid cu interesul companiei. 
 Din anii 90 economia României nu a mai fost atât de puternic ameninţată ca în acest an care s-a scurs sub 
guvernarea USL. Sectorul privat a fost deja adus în genunchi, iar ceea ce mai este viabil în sectorul public este 
falimentat bucată cu bucată. USL nu guvernează România în interesul românilor, ci doar în interes propriu şi de 
partid.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ioan Bălan 

 
*** 
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 Un an de ineficienţă în guvernare! 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Vin în faţa dumneavoastră cuprins de un sentiment de revoltă, o stare care mă încearcă făcând retrospectiva 

anului care a trecut de când guvernarea acestei ţări a fost preluată de către USL.  
Aş vrea să fac, foarte pe scurt, un bilanţ al acestei guvernări, mai ales la nivel local, referindu-mă în special la 

judeţul Botoşani, pe care cu onoare îl reprezint în acest for legislativ. 
Uniunea Social Liberală a promis anul trecut Guvernare pentru Botoşani - acesta a fost sloganul sub care a 

cerut şi obţinut puterea în judeţ. 
În fapt ce a adus USL cetăţenilor din judeţul Botoşani?  
Guvernare pentru Botoşani  a însemnat că, imediat după preluarea puterii, USL a retras banii deja alocaţi 

pentru reabilitarea drumului Botoşani – Suceava (53 de milioane de lei).  
Guvernare pentru Botoşani a însemnat majorarea taxelor şi impozitelor.  
A însemnat alocarea pentru judeţ, în 2013, a celui mai mic buget din toată Moldova. Parlamentarii botoşăneni 

ai puterii au votat milităreşte pentru acest buget. Au trădat imediat ce au ajuns în Parlament, iar promisiunile făcute 
cetăţenilor au pălit în faţa ordinelor potrivnice date de şefii de la partid.  

Guvernare pentru Botoşani s-a dovedit a fi o mare minciună. A însemnat oprirea tuturor investiţiilor. Nu a 
mai fost demarat nici un proiect major în judeţ, iar pe cele deja pornite de predecesori lor le-au boicotat, amânat sau 
blocat (de exemplu parcul regional de agrement, modernizarea reţelei judeţene de apă şi canalizare).  

O linişte extrem suspectă s-a instalat în judeţul meu. Nu se mai face nici o sală de sport, nici o bază sportivă, 
nici un parc, nici un drum, şcoală sau aducţiune de apă. USL a aplicat probabil principiul că dacă nu munceşti, nu 
greşeşti. Doar că acesta este deosebit de păgubos. 

Botoşaniul a avut parte în ultimul an de ezitări în luarea deciziilor. Cei care conduc judeţul, inclusiv 
municipiul de reşedinţă, au dat dovadă de lipsă de viziune şi grave lacune în ceea ce înseamnă managementul public. 
Banii se alocă pentru lucruri neoportune din punctul de vedere al interesului public, iar promisiunile făcute au fost 
uitate, răstălmăcite, neasumate şi neonorate.  

USL a servit oamenilor o avalanşă de aroganţă şi cinism, dar a avut grijă să le ofere şi mult spectacol. 
USL a lovit cel mai crunt acolo de unde a primit cele mai multe voturi. 
USL a umilit practic judeţul Botoşani.  

 Aceste adevăruri trebuie spuse, eu am datoria morală să le spun, iar concetăţenii mei nu trebuie să uite că cei 
din USL s-au folosit de ei în modul cel mai josnic posibil. 

Anul trecut au câştigat doar cei câţiva care au preluat puterea. Botoşănenii însă au pierdut. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat Forţa Civică, 

Cristian-Constantin Roman 
 

*** 
 

 Riscăm să pierdem fondurile europene ! 
 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Deşi suntem codaşii Uniunii Europene la atragerea fondurilor europene, guvernul Ponta, care ne promitea 50-
80% grad de absorţie până la 31 decembrie 2015, nu se poate lăuda cu realizări, din contră, iar cea mai mare 
nerealizare este chiar cea de atragere a acestor fonduri. Gradul de absorţie a fondurilor structurale şi de coeziune a 
crescut nesimnificativ în luna aprilie, cu doar 73 milioane de euro în plus faţă de martie, doar un singur program din 
cele şapte programe operaţionale a reuşit să primească bani de la Buxelles, în rest, ZERO ABSORTIE. 
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Oare de ce acest guvern nu reuşeşte să-şi ţină promisiunile privind creşterea gradului de absorţie a fondurilor 
europene ? Oare de ce acest guvern uită că ţara noastră a obţinut cu greu ca nivelul fondurilor pentru bugetul pe 
2014-2020 să nu fie scăzut şi de ce continuă să facă greşeli după greşeli? 

Si ceeea ce este  mai important uită că absorţia de fonduri europene reprezintă o sursă esenţială a dezvoltării 
competitive şi a creşterii economice a României, o şansă pentru locuitorii acestei ţări. 

Comisia Europeană a atras atenţia ţarii noastre şi a avertizat guvernul de la Bucureşti, într-o scrisoare în 
termeni duri,  de gravele deficienţe în managementul şi controlul fondurilor, de modul în care au făcut propunerile de 
alocare a banilor şi de recomandările acestuia, care nu întrunesc condiţiile minime de calitate şi de credibilitate. 

Lipsa unei strategii a Guvernului Ponta, incompetenţa Ministerului Fondurilor Europene, care nu îşi face 
treaba la timp şi bine şi lipsa de profesionalism a negociatorilor care merg la discuţii, total nepregătiţi, nu va duce 
dacât la pierderea acestor bani. Bravo, guvern ”performant”. 

 
Deputat, 

Daniel Geantă 
 

*** 
 

Unde se termină guvernarea, începe jocul electoral 
 

Sfârşitul de săptămână a fost unul tumultos pentru liderii Uniunii Social-Liberale care, la un an de la 
guvernare, se ceartă pe teme importante pentru ţară, adică cum să împartă funcţii, cine pe cine să promoveze, sunt la 
guvernare dar critică guvernarea, promovează proiecte nesusţinute de guvern, adică numai lucruri bune pentru ţară. 
Oricum, despre realizările primului an de guvernare ar fi greu de vorbit deoarece ele lipsesc cu desăvârşire.  

Nu există investiţii, preţurile alimentelor au crescut, preţurile carburanţilor au crescut, taxele si impozitele au 
crescut, lipsa locurilor de muncă, inflaţia, neputinţa în atragerea fondurilor europene fac parte din “realizările” 
guvernării USL, si lista poate continua... Aţi criticat austeritate bugetară începută în perioada guvernării Boc, dar aţi 
continuat-o, eventual accelerat-o, prin programele de concedieri sau reorganizări, în felul acesta  crescând numărul 
şomerilor. Mai grav, asistăm zi de zi la declaraţii şi acţiuni care privesc economia de piaţă în viziunea USL, o 
economie clădită eventual pe principii politicianiste, care taie elanul micilor întreprinzători şi a celor care studiază, 
care urmează programe masterale sau doctorale pentru a reuşi a avea un salariu mai bun, un job mai bine plătit. 
Aşadar, USL doreşte o egalizare care nu este justificată prin egalitate a şanselor, ci doar în însăşi dorinţa liderilor 
USL de a impozita tot ceea ce mişcă în această ţară, începând cu micul agricultor care-şi cultivă pământul sau cel 
care creşte câteva animale. În fapt, în lipsa investiţiilor, liderii USL îşi doresc să atragă orice bănuţ la bugetul de stat, 
din nefericire tocmai de la cei care  depun eforturi de a se realiza, care aduc plus-valoare societăţii româneşti.  
 În fapt, domnilor guvernanţi, aţi promis locuri de muncă şi aţi oferit şomeri. Un an de guvernare a Uniunii 
Social-Liberale a fost suficient pentru ca ţara noastră să facă parte din topul ţarilor Uniunii Europene cu o rată a 
inflaţiei alarmantă. Totodată, datoria externă a  ţării noastre a ajuns la 100.4 mld EURO, în creştere cu 1.4 mld 
EURO (1,4%) comparativ cu sfârşitul lunii Aprilie 2012. 
 În fapt, bunul mers al economiei se afla la ultimul punct al ordinii de zi a guvernării Ponta. Deşi în alianţa, 
adică la guvernare, liderii PNL  se plând de persecuţie şi de “loviturile care vin din toate părţile” la adresa propriilor 
oameni. Aşadar, în loc să guverneze şi să-i preocupe măsuri de relansare economică, liderii USL sunt preocupaţi de 
teme precum imaginea publică, cum să ne delimiteze de Traian Băsescu, cine pe cine trebuie să atace pentru a câştiga 
electoral în urma actului guvernării etc. 

 În fapt, guvernarea este bine definită chiar de către cei care se află astăzi la guvernare:  
“după cum ştiţi, anul trecut am liberalizat piaţa energiei şi investiţiile au crescut, dar au fost stopate acum o luna de 
zile din cauza unei declaraţii idioate a ministrului Niţă privind investiile în domeniul energiei electrice pentru că au 
blocat toate investiţiile în acest domeniu. Băncile au stopat orice finanţare şi toate proiectele în derulare, ori acest 
lucru este dezastruos pentru domeniul energetic”. 

 Din nefericire pentru ţară, tot ceea ce se întâmplă astăzi, cu USL la guvernare, este dezastruos pentru 
economie, pentru bunul mers al societăţii, pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri. În fapt, toate măsurile luate în 
timpul guvernării Boc pentru relansarea economiei se pare că sunt şterse cu buretele de o guvernare incompetentă, 
care are un singur scop, acela de a obţine cât mai multe procente electorale pe seama unui vid al guvernării. 
Vă mulţumesc! 
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Deputat, 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
 

Fumigenele lui Ponta şi haosul naţional 
 

La mai bine de un an, de când Guvernul Ponta se află la putere, cu o majoritate zdrobitoare în Parlament, 
care-i dă şansa să realizeze tot ceea ce şi-a propus, românii pot observa că aproape niciuna dintre promisiunile 
trâmbiţate în campaniile electorale nu a fost pusă în practică. Din contră, avem taxe şi impozite mărite, agricultura 
este îngropată sub dezinteres şi lipsa de soluţii, persoanele cu handicap se târăsc pe scările instituţiilor pentru a-şi 
primi drepturile, privatizările se fac în batjocură, iar situaţia unor societăţi emblematice pentru economia românească 
se adânceşte în haos şi disperare! 

În tot acest peisaj sumbru, care dezvăluie un viitor din ce în ce mai problematic pentru români, asistăm doar 
la circ televizat pe pâine. Liderii USL nu reuşesc să-şi depăşească condiţia de reprezentanţi ai opoziţiei şi, în lipsă de 
soluţii, aruncă pe piaţă tot felul de fumigene, care să ascundă sub preş adevăratele probleme cu care se confruntă 
cetăţenii. Este limpede pentru toată lumea că USL a fost o construcţie artificială, bazată pe ura împotriva unui singur 
om, construcţie care acum începe să se clatine, în ciuda speranţelor milioanelor de români care i-au dat girul. Ce ne 
aşteaptă, de fapt? O nouă perioadă de instabilitate politică, creşteri istorice ale monedei euro, care vor atrage măriri 
de preţuri şi de rate la bănci, dispreţul partenerilor din Comunitatea Europeană şi spaima investitorilor de a mai veni 
vreodată aici!  

Prin urmare, a avut sau nu Guvernul Ponta un proiect politic pentru România? În ciuda declaraţiilor 
sforăitoare făcute pe toate posturile de televiziune, se poate observa cu ochiul liber că puterea a fost acaparată numai 
pe minciună şi demagogie. Certurile pe cota unică, dezvăluirile că salariile din companiile de stat sunt nesimţite, deşi 
ele au crescut de când USL se află la guvernare, precum şi lipsa totală de soluţii în economie arată că se încearcă 
deturnarea atenţiei opiniei publice de la problemele cu adevărat grave pe care le avem şi care, cu siguranţă, se vor 
adânci în perioada imediat următoare.  

Guvernarea nu se face la televizor, este inadmisibil şi absolut revoltător că o majoritate absolută în 
Parlamentul României nu reuşeşte să se adune, la mai bine de un an, şi să se apuce de treabă. Românii au trecut 
printr-o criză economică dură, care le-a slăbit răbdarea şi toleranţa şi au astăzi, mai mult decât oricând, nevoie de 
fapte, de stabilitate şi de coerenţă în deciziile politice. Din păcate pentru noi toţi, USL a fost şi rămâne un proiect de 
opoziţie, fără idei, fără soluţii şi fără strategii, iar premierul – doar un orator politic, cu fumigenele la purtător, dar 
incapabil sa ia decizii şi să construiască o viziune politică reală pentru România! 

 
Deputat, 

Iulian Vladu 
 

*** 
 

Un an de ineficienţă în guvernare! 
 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Vin în faţa dumneavoastră cuprins de un sentiment de revoltă, o stare care mă încearcă făcând retrospectiva 

anului care a trecut de când guvernarea acestei ţări a fost preluată de către USL.  
Aş vrea să fac, foarte pe scurt, un bilanţ al acestei guvernări, mai ales la nivel local, referindu-mă în special la 

judeţul Botoşani, pe care cu onoare îl reprezint în acest for legislativ. 
Uniunea Social Liberală a promis anul trecut Guvernare pentru Botoşani - acesta a fost sloganul sub care a 

cerut şi obţinut puterea în judeţ. 
În fapt ce a adus USL cetăţenilor din judeţul Botoşani?  
Guvernare pentru Botoşani  a însemnat că, imediat după preluarea puterii, USL a retras banii deja alocaţi 

pentru reabilitarea drumului Botoşani – Suceava (53 de milioane de lei).  
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Guvernare pentru Botoşani a însemnat majorarea taxelor şi impozitelor.  
A însemnat alocarea pentru judeţ, în 2013, a celui mai mic buget din toată Moldova. Parlamentarii botoşăneni 

ai puterii au votat milităreşte pentru acest buget. Au trădat imediat ce au ajuns în Parlament, iar promisiunile făcute 
cetăţenilor au pălit în faţa ordinelor potrivnice date de şefii de la partid.  

Guvernare pentru Botoşani s-a dovedit a fi o mare minciună. A însemnat oprirea tuturor investiţiilor. Nu a 
mai fost demarat nici un proiect major în judeţ, iar pe cele deja pornite de predecesori lor le-au boicotat, amânat sau 
blocat (de exemplu parcul regional de agrement, modernizarea reţelei judeţene de apă şi canalizare).  

O linişte extrem suspectă s-a instalat în judeţul meu. Nu se mai face nici o sală de sport, nici o bază sportivă, 
nici un parc, nici un drum, şcoală sau aducţiune de apă. USL a aplicat probabil principiul că dacă nu munceşti, nu 
greşeşti. Doar că acesta este deosebit de păgubos. 

Botoşaniul a avut parte în ultimul an de ezitări în luarea deciziilor. Cei care conduc judeţul, inclusiv 
municipiul de reşedinţă, au dat dovadă de lipsă de viziune şi grave lacune în ceea ce înseamnă managementul public. 
Banii se alocă pentru lucruri neoportune din punctul de vedere al interesului public, iar promisiunile făcute au fost 
uitate, răstălmăcite, neasumate şi neonorate.  

USL a servit oamenilor o avalanşă de aroganţă şi cinism, dar a avut grijă să le ofere şi mult spectacol. 
USL a lovit cel mai crunt acolo de unde a primit cele mai multe voturi. 
USL a umilit practic judeţul Botoşani.  

 Aceste adevăruri trebuie spuse, eu am datoria morală să le spun, iar concetăţenii mei nu trebuie să uite că cei 
din USL s-au folosit de ei în modul cel mai josnic posibil. 

Anul trecut au câştigat doar cei câţiva care au preluat puterea. Botoşănenii însă au pierdut. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat Forţa Civică, 
Cristian-Constantin Roman 

 
*** 

 
Iaşiul merită să fie capitală culturală europeană! 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 

Săptămâna trecută, mai exact, în data de 13 mai 2013, Iaşiul a fost pentru prima dată gazda Galei UNITER, 
manifestare culturală de amploare ce se desfăşoară anual, începand din 1991. Evenimentul a avut loc la Teatrul 
Naţional din Iaşi. Până în prezent, galele UNITER s-au desfăşurat doar în Bucureşti, cu excepţia ediţiei din 2007, 
când evenimentul a avut loc la Sibiu, în anul în care acest oraş a fost desemnat capitală culturală europeană. 

Odată cu trecerea timpului, Gala UNITER a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii 
teatrale româneşti.  

Fără îndoială, organizarea la Iaşi a celei de-a XXI-a ediţii a Galei UNITER reprezintă un pas important 
pentru viaţa culturală a oraşului. 

Cu acest prilej, Preşedintele UNITER, Ion Caramitru a declarat că sprijină candidatura Iaşiului pentru 
obţinerea titlului de capitală culturală europeană în anul 2021. Cu toate că şi Timişoara, respectiv Cluj-Napoca sunt 
candidate pentru titlul de capitală culturală europeană, Preşedintele UNITER, domnul Ion Caramitru s-a declarat 
susţinător al Iaşiului.  

Realmente, Iaşiul este un pol important pe harta culturii româneşti şi merită cu adevărat să fie capitală 
culturală europeană. 

În data de 14 mai 2013, principalii actori din mediul cultural local au participat la prima dezbatere organizată 
la Iaşi în vederea susţinerii municipiului pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. 

Concluziile desprinse din dezbaterile specialiştilor fac referire la o mai bună colaborare între factorii 
decizionali în vederea îmbunătăţirii infrastructurii Iaşiului. Şi experţii europeni prezenţi la această întâlnire au 
subliniat importanţa sprijinului politic în demersurile de dezvoltare culturală a Iaşiului. 

Fac pe această cale apel la colegii parlamentari din Iaşi să ne unim eforturile pentru a sprijini Iaşiul în 
obţinerea acestui titlu. Este suficient timp, însă mai este nevoie ca şi factorii politicii locali să facă o prioritate din 
obţinerea acestui titlu deosebit de important pentru judeţul Iaşi şi pentru întreaga regiune a Moldovei. 
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Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
 

Limitarea rolului statului in economie,   
un obiectiv imposibil  de atins pentru guvernul USL 

 
Doamnelor si domnilor deputati, 
In declaratia mea politica de astazi va voi supune atentiei o analiza a situatiei actuale a economiei romanesti, 

mai precis a felului complet pagubos in care guvernul USL intelege sa conduca tara prin incurajarea amestecului 
statului in economie, cu toate consecintele negative ce decurg din aceasta. 

Doamnelor si domnilor colegi, educatia pe care am  primit-o cu totii  de la gradinita si pana in universitati, 
ingrijirea sanatatii, protectia fata de concetatenii agresivi, incendii ori calamitati, sistemul de justitie si multe altele 
sunt furnizate de catre administratia publica pe baza finantarii bugetare. Dar apar in mod firesc doua intrebari: -care 
este motivul pentru care  statul furnizeaza aceste bunuri, respectiv -ce activitati trebuie finantate cu certitudine de la 
buget.  

Pentru a putea raspunde la aceste intrebari va trebui sa analizam problemele economice pe care guvernul le 
are de rezolvat, dar pe care din nefericire  le ignora.  

Este cunoscut faptul ca pietele asigura reglarea sistemului economic prin stabilirea preturilor de echilibru ca 
urmare a jocului concurentei. Teoretic, pentru a functiona cat mai eficient, pietele trebuie sa fie cat mai apropiate de 
concurenta perfecta. Esecul pietei descrie acel ansamblu de situatii in care nu sunt indeplinite conditiile necesare 
obtinerii unei solutii privind functionarea eficienta a pietelor.  

Lasat sa functioneze absolut fara restrictii, dar si limitat nerational, ceeace   nu este de dorit, dar se intampla, 
sistemul de  piata nu va fi suficient de eficient. Va exista tendinta de a se produce prea mult din anumite bunuri si 
prea putin din altele. Se poate ajunge astfel la situatii de penurie pentru anumite bunuri, sau chiar la absenta lor cu 
desavarsire, ceeace implicit duce in timp la cresterea preturilor, fapt care apasa enorm asupra puterii de cumparare si 
a nivelului de trai al populatiei. 

Esenta esecului mecanismului de raglare a pietei consta de fapt in inabilitatea indivizilor de a mai coopera 
intre ei. Pare astfel ca guvernul USL isi doreste ca Romania sa devina o tara de asistati sociali, numai buni de a vota 
cum li se sugereaza. Astfel, intr-o societate egalitarista, asa cum vor actualii guvernanti,   oricine   vrea sa faca si 
chiar realizeza ceva, este lovit in primul rand prin impozitare, descurajat si  pus la colt de un stat autoritar si pagubos.  

Aceste situatii sunt raspunzatoare in mare parte  de aparitia costurilor de tranzactie ridicate de pe piata, 
pentru ca intr-un stat democratic in mod normal schimburile de pe piata nu sunt costisitoare, cu exceptia costurilor de 
transport si de desfacere. Costurile de tranzactie includ costurile de informare, costurile de decizie, costurile de 
negociere si costurile legale necesare incheierii contractelor. De exemplu, poate fi  destul de costisitor atat pentru 
consumator, cat si pentru producatori sa se informeze despre intentiile lor reciproce. Dar existenta acestor costuri 
indeparteaza pietele de conditiile necesare functionarii eficiente. De aici rezulta ca o posibila functie economica a 
guvernului ar consta in a interveni in functia alocativa a pietei pentru a-i corecta efectele negative.  Insa observam ca 
acest lucru nu se intampla, guvernul fiind, desigur, ocupat cu alte proiecte mult mai „importante”. 

 Un alt sens al esecului pietei este dat de modul in care aceasta asigura echitatea, justitia sociala privind 
distributia veniturilor si a bogatiilor. Desi clameaza justitia sociala si se declara sus si tare un aparator al celor multi 
si saraci, si intrucat piata singura poate esua in rezolvarea acestei probleme, guvernul ar trebui sa intervina prin 
masuri coerente economic, pentru a aduce aceasta distributie in limite sociale rezonabile si a eradica astfel decalajele 
sociale si economice.  

Dar in loc de prosperitate, ce observa cetateanul roman si simte pe propria piele si in propriul buzunar? 
Disfunctionalitatile pietelor se regasesc la nivelul economiei nationale sub forma inflatiei, somajului, stagnarii 
cresterii economice, dezechilibrelor balantei de plati, etc.  Ceeace guvernul USL nu intelege este ca functionarea 
normala a pietelor necesita respectarea anumitor reguli privind desfasurarea tranzactiilor.  

Si nu in ultimul rand, fara existenta unui sistem juridic functional nu se poate asigura disciplina contractuala, 
respectiv mentinerea comportamentelor individuale in limitele impuse de societate.  Dar, stimati colegi,  daca ar 
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exista interesul ca  toate caracteristicile  necesare functionarii eficiente a pietelor sa existe si daca s-ar pune  problema 
coordonarii actiunilor tuturor agentilor economici la producerea de plusvaloare, atunci functiile guvernului s-ar limita 
doar la redistribuirea veniturilor si la asigurarea justitiei sociale, ceeace pana acum in cazul guvernului USL, a ramas 
doar in stadiul de proiect. 

Va multumesc. 
 

Deputat, 
Ioan Oltean 

 
*** 

 
 

Iresponsabilitatea Ministerului Sănătăţii loveşte în bebeluşi 
 
 
Stimaţi colegi, 
 Astăzi vin în faţa dumneavoastră pentru a vă vorbi despre o problemă foarte gravă. Ministerul Sănătăţii este 
iresponsabil, a taiat fondurile Programului mama şi copilul. 

În secţiile de terapie intensivă a maternităţilor spitalelor avem bebeluşi cu boli grave sau de doar câteva sute 
de grame, incubatoare, perfuzii, monitoare şi medici care roiesc în jurul lor.  În aceste locuri cadrele medicale fac 
uneori adevărate minuni, iar copii care în altă parte nu ar fi avut nicio şansă, aici sunt salvaţi. 

Totuşi, pentru a fi posibile aceste minuni este nevoie de cele mai performante aparate şi cele mai eficiente 
medicamente. De aceea, în cadrul Ministerului Sănătăţii  se pusese la punct un program prin care aceste secţii 
primeau o finanţare suplimentară. În prezent, de la Iaşi, la Timişoara, trecând prin Bucureşti, medicii spun că nu au 
mai primit banii copiilor născuţi înainte de termen. 

Deşi ministerul afirmă că finanţarea programului nu a fost oprită, ci întregul sistem de alocare a banilor 
pentru secţiile de terapie intensivă a fost reorganizat, avem multe cazuri în secţiile de terapie intensivă din maternităţi 
care nu pot fi tratate întrucât acestea au fost lăsate fără bani. 

 
Stimaţi colegi, 
Cer public pe această cale Ministerului Sănătăţii să se aplece de urgenţă asupra acestei probleme întrucât 

aceste secţii au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi pentru a salva vieţile unor bebeluşi cu probleme. Aceşti 
bebeluşi reprezintă viitorul, trebuie să ne îngrijim de generaţiile tinere în primul rând! 
Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală  vine în satul tău prin vocea reprezentanţilor Bisericii 

Ortodoxe Române 
 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

 
  
„Parohiile ortodoxe s-au implicat dintotdeauna în dezvoltarea satului românesc printr-o activitate spirituală, 
educaţională, culturală şi socială desfăşurată în comunităţile româneşti din mediul rural, aducând o contribuţie 
importantă la promovarea şi consolidarea valorilor comunitare autentice.”  
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Acest fapt este o realitate şi ea este enunţată inclusiv în comunicatul de presă emis de biroul de presă al Patriarhiei 
Române cu ocazia încheierii Protocolului de colaborare între Patriarhia Română şi Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru promovarea satului românesc la data de 13 mai 2013. 
 
Avem nevoie de protocoale între Patriarhie şi ministere pentru a sublinia rolul Bisericii? Părerea mea este că NU. Dar 
nici NU avem voie să ne folosim de Biserică pentru a ne creşte imaginea sau pentru a urmări cine ştie ce interes. 
 
Avea nevoie Guvernul Ponta sau ministrul Constantin de încă o dovadă a neputinţei lor? S-au epuizat căile de 
comunicare cu mediul rural şi ne rugăm la Dumnezeu să ne facă treaba? 
 
Dincolo de faptul că implicăm o instituţie independentă de însemnătatea Bisericii Ortodoxe Române într-un proces 
pe care Guvernul ar trebui să-l desfăşoare, mă întreb, ce măsuri vor fi luate de către Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru ca obiectivele Protocolului să fie îndeplinite? 
 
Informarea locuitorilor din zonele rurale despre fondurile europene pentru dezvoltarea agriculturii. Ce formă vor avea 
aceste informări? În cazul în care vor avea loc prin viu grai, unde se vor desfăşura acestea? Cunosc preoţii detalii 
despre acordarea fondurilor europene? Vor fi instruiţi de reprezentanţii ministerului? Nimic mai hilar. PREOTUL 
este PREOT. 
 
Promovarea valorilor tradiţionale ale comunităţilor rurale. Acesta este însuşi rolul BISERICII în vederea conservării 
şi dezvoltării patrimoniului spiritual, cultural, educaţional, social şi natural al satului românesc. Lipsa de inspiraţie în 
scrierea obiectivelor denotă mediocritate sau ascunde interesul meschin al celor care au dorit încheierea Protocolului. 
 
Organizarea de întruniri, seminarii, simpozioane etc. destinate locuitorilor din zonele rurale şi implicarea acestora în 
proiecte culturale şi educaţionale cu scopul păstrării conştiinţei  şi identităţii româneşti. Un alt obiectiv inserat pentru 
a nu te prezenta în faţa Patriarhului cu himere. Unde vor avea loc acestea, cât timp va fi alocat, despre ce proiecte 
este vorba? Biserica propovăduieşte conştiinţa şi identitatea românească. Era nevoie de semnătura Patriarhului pentru 
confirmare? 
 
Stimularea tinerilor din mediul rural privind antreprenoriatul şi conştientizarea importanţei asocierii şi comasării 
terenurilor. Cum vor explica preoţii antreprenoriatul?  Nu cred că ne putem permite modificarea atribuţiilor celor care 
slujesc în numele Domnului.  
 
Şi, nu în ultimul rând, organizarea în parteneriat a unor activităţi cu scopul valorificării resurselor locale etc. Ce-ar 
mai trebuie să punem în sarcina preoţiilor? 
 
Stimaţi colegi. Suntem în faţa unei serii de necunoscute la care ministrul agriculturii va trebui să raspundă şi să 
găsească soluţii.  
 
Preoţii au fost, sunt şi vor fi modele pentru enoriaşii locului şi sunt în slujba acestora. Reticenţa la atragerea 
fondurilor europene este sarcina celor care elaborează politici publice. Nu ştiu dacă este un gest disperat al acestora 
din urmă sau folosirea influenţei bisericii în scopuri mai puţin oculte, dar ştiu că nu putem să aruncăm în curtea unei 
instituţii independente, cu rolul său binedefinit, ceea ce noi ar trebui să înfăptuim. 
 
Protocolul de colaborare între Patriarhia Română şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru promovarea 
satului românesc a fost încheiat pe o perioadă de un an cu posibilitatea prelungirii printr-un act adţional. O altă clauză 
care naşte întrebări. Dar, de data aceasta, mă voi limita doar la a afirma. Nimeni nu va putea cuantifica rezultatele 
activităţii desfăşurate de către reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române şi nimeni nu va analiza inutilitatea acestui 
Protocol. Aşa că, Ministrul Agriculturii a încheiat un Protocol doar ca să fie şi a făcut-o pe perioadă determinată, 
fiindcă numai Dumnezeu e nemuritor. 
 
Singura soluţie pe care Guvernul Ponta o mai are pentru accesarea fondurilor europene este să ne rugăm la 
Dumnezeu. 
Vă mulţumesc. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 15 - 2013 săptămâna 20 – 24 mai 2013  
 

63

 
Deputat Forţa Civică, 

Dănuţ Culeţu 
 

*** 
 

 
După câteva luni de aplicare, coplata pare să rateze rezultatul scontat 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 

Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră au avut curiozitatea să urmărească măsurile luate de actualul ministru al 
Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, însă, sunt convins că cei care au făcut-o, au putut să constate haosul şi debandada care 
s-a instalat în sănătate în ultima perioadă. Coplata, taxa atât de blamată de către USL în opoziţie şi modificată în mod 
radical de către actualul ministru, este cel mai simplu exemplu de ceea ce poate însemna un fiasco total. 

Estimările Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate arătau că aproximativ 62% dintre români vor plăti 
coplata, restul de 38%, respectiv aproape 8 milioane de români, fiind scutiţi. Aceste cifre înseamnă că, în buzunarele 
furnizorilor de servicii de sănătate intrau între 370 şi 700 de milioane de lei din coplată, conform estimărilor CNAS. 

În schimb, astăzi, la aproape două luni de la introducerea acestei taxe suplimentare, constatăm că măsură s-a 
dovedit una total ineficientă atât pentru unităţile sanitare cât şi pentru pacienţi.  

Stimaţi colegi, introducerea coplăţii a fost argumentată de nevoia stringentă de resurse financiare la nivelul 
sistemului sanitar, fonduri care să ducă la servicii eficiente, de calitate şi corecte faţă de pacienţi cât şi de necesitatea 
limitării internărilor. În schimb, din raportările spitalelor se poate observa că numărul internărilor, în loc să scadă, a 
rămas acelaşi, iar banii colectaţi în 30 de zile din coplată nu acoperă nici măcar cheltuielile cu utilităţile pentru o zi.  

După cum se vede, stimaţi colegi, pentru cei mai mulţi bolnavi măsura luată de Ministerul Sănătăţii 
reprezintă doar o cheltuială inutilă, iar pentru autorităţi sistemul de coplată este doar un experiment. Cu siguranţă 
înţelegem nevoia suplimentării fondurilor la bugetul de stat, însă, ne trebuie măsuri coerente şi corecte, mai ales în 
condiţiile în care asigurarea unor servicii medicale la standarde ridicate cade pe umerii unităţilor sanitare publice, 
care de cele mai multe ori se confruntă cu insuficienţă resurselor financiare alocate de către casele de asigurări de 
sănătate. 

Pe termen lung, consider că românii vor apela din ce în ce mai mult la serviciile oferite de sistemul public de 
sănătate, în condiţiile în care procesul de îmbătrânire al populaţiei se acccentuează, iar din punct de vedere socio-
economic situaţia se înrăutăţeşte. Şi acum, dacă ne uităm cu atenţie, serviciile de sănătate au un rol profund social, 
mulţi pacienţi fiind internaţi sau menţinuţi în spitale din cauza condiţiilor precare în care-şi duc zilele.  

La acest moment, deşi colegii noştri din Ministerul Sănătăţii ar considera prematură cerinţa mea, cred că este 
momentul pentru o radiografie clară a coplăţii care să ducă fie la regândirea acestei măsuri de taxare suplimentară a 
pacienţilor, fie la abrogarea ei.  

Din punctul meu de vedere, abrogarea în cel mai scurt timp a acestei taxe ar aduce beneficii tuturor părţilor 
implicate pentru că altfel, până când ministrul Sănătăţii va evalua aşa cum doreşte el rezultatele coplăţii, românii scot 
bani din buzunar, iar spitalele rămân tot cu visteriile goale. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 
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Pentru Guvernul USL nu mai contează nici copiii aflaţi în dificultate... 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

Doresc să supun atenţiei dumneavoastră un proiect de lege care va afecta câteva mii de copii care beneficiază 
de serviciile sociale furnizate de asociaţiile şi fundaţiile din România.  

La acest moment, se află în plin proces legislativ o propunere venită din partea Ministerului Muncii. Aceasta 
se referă la subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii şi fundaţii care, în formă 
adoptată deja de Senat, ar aduce prejudicii grave organizaţiilor neguvernamentale din România. Ceea ce este cu 
adevărat problematic, stimaţi colegi, este faptul că, dacă acest proiect de lege primeşte votul pozitiv şi din partea 
noastră, a Camerei Deputaţilor, vor fi afectaţi  aproape 1,6 milioane de copii, beneficiari ai serviciilor oferite de cele 
1.500 de ONG-uri care furnizează servicii sociale în România.  

Cea mai serioasă problemă a acestui proiect de lege este diminuarea subvenţionării serviciilor sociale la 
mediul rural şi mediul urban în primii 3 ani de funcţionare. În plus, stimaţi colegi, iniţiativa nu prevede nici o măsură 
prin care cei peste 10 mii de beneficiari actuali de servicii sociale subvenţionate de la bugetul de stat, care se 
încadrează în această categorie, să poată primi în continuare servicii sociale după încetarea punerii în aplicare a legii. 

Proiectul de lege îşi propune şi să plaseze responsabilitatea finanţării serviciilor la nivelul autorităţilor locale 
fără a se baza pe o analiză de impact, deşi, aşa cum bine ştim cu toţii, acestea au o capacitate scăzută de finanţare sau 
de preluare a serviciilor subvenţionate din bugetul de stat şi oferite în prezent către zeci de mii de beneficiari de 
servicii sociale la nivel local.  

Un alt aspect deosebit de important semnalat şi de către ONG-urile din judeţul Iaşi, este faptul că 
organizaţiile non guvernamentale nu pot prelua responsabilitatea statului în ceea ce priveşte finanţarea integrală a 
serviciilor oferite beneficiarilor deserviţi.  În lipsa unui cadru unic legal care să faciliteze finanţarea serviciilor sociale 
oferite de către furnizorii privaţi, beneficiarii actuali deserviţi de ONG-uri, se vor reîntoarce către serviciile publice. 
Asistarea lor va atrage după sine cheltuieli semnificativ mai mari pentru bugetul de stat sau bugetele locale. În acest 
caz, serviciile publice locale vor fi puse în situaţia de a nu avea capacitatea să răspundă unui număr mai mare de 
beneficiari şi există riscul ca aceşti oameni vulnerabili să fie excluşi de la dreptul de a primi asistenţa socială, 
ajungând să fie marginalizaţi din punct de vedere social. 

Stimaţi colegi, voi sprijini demersurile ONG-urilor de a corecta aceste inadvertenţe, în condiţiile în care, aşa 
cum au sublinit acestea, proiectul de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 
asociaţii, fundaţii şi culte recunoscute de lege demonstrează lipsă totală de interes a statului faţă de dezvoltarea 
serviciilor sociale, dar şi o lipsă de înţelegere cu  privire la intervenţia, serviciile oferite şi logica existenţei 
organizaţiilor neguvernamentale. Toate aceste aspecte pe care vi le-am prezentat şi pe care ONG-urile din ţară şi în 
special cele din judeţul Iaşi ni le-au prezentat şi pentru care ne-au cerut ajutorul arată că există un grad ridicat de 
implicare pentru promovarea unor legi care să ofere dreptul la o viaţă mai bună.  

În calitate de parlamentar de Iaşi şi membru în Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, 
voi susţine demersurile ONG-urilor şi cred că şi dumneavoastră, dragi colegi parlamentari, ar trebui să acordaţi mai 
mult interes faţă de această propunere şi, împreună să conturăm o legislaţie mai bună, bazată pe necesităţile relevate 
de problemele reale din societate. 

 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 

 
NU…BANILOR NEGRI !! 

 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
             Am hotarat sa sustin astazi in fata dumneavoastra, o decaratie politica ce are ca subiect protestul meu asupra 
banilor negri care circula in economia locala constanteana, in special in investitiile din statiunea Mamaia, cu girul 
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primarului Mazare. De ce spun acest lucru? Uimit, l-am ascultat pe primarul Mazare de sarbatoarea Pastelui, la o 
emisiune pe un post tv national, declarand ca pe el nu-l intereseaza sursa banilor (fie albi sau negri,) atata vreme cat 
sunt investiti in statiunea mult iubita de dansul. Se impune sa-i aducem la cunostinta primarului cateva aspecte, si 
anume: banii negri ce apar intr-o investitie sau cheltuiala la un moment dat intr-un loc anume, de fapt sunt bani 
sustrasi anterior de la impozite si taxe din alt loc. Tot furt se numeste. Difera doar perioada si uneori zona. Un alt 
aspect se refera la credibilitatea celor care investesc  astfel de bani. Proverbul “Lupul isi schimba parul dar naravul 
ba” se potriveste perfect in aceasta situatie. Persoanele care au obtinut sume mari de bani din evaziune fiscala, ca sa 
nu mai vorbim de trafic de droguri sau trafic de persoane, vor continua sa eludeze atat bugetul local cat si cel central. 
Un ultim aspect vizeaza chiar corectitudinea primarului. Nu poti sustine o astfel de idee atata vreme cat beneficiezi 
de increderea majoritatii constantenilor care cer un anume spirit al corectitudinii si dreptatii. Primarul Mazare ar fi 
trebuit sa se exprime exact invers si anume, sa fie foarte grijuliu fata de provenienta legala a sumelor investite in 
statiunea Mamaia.                                
          In speranta ca nu este tarziu ca primarul sa-si revizuiasca atitudinea, ii atragem atentia asupra urmatorului fapt 
posibil: oare i-ar conveni ca sume “furate” prin evaziune de la bugetul local sa fie “albite” prin investitii in Constanta 
sau in alte zone?  
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Liviu Laza-Matiuţa 
Obiectul interpelării: Comuna Carpinet 
 

Stimate domnule Ministru,  comuna Carpinet este situată în sudul judeţului Bihor, în extremitatea de sud-est 
a depresiunii Beiuş, la poalele Munţilor Bihor şi Codru-Moma, pe cursul superior al râului Crişul Negru. Comuna 
este localizată pe hartă la 46°27’ Nord (latitudine), 22° 29’ Est (longitudine) şi 650m altitudine. 

Comuna Carpinet deţine terenuri agricole în cea mai mare parte cu pante medii de peste 20%, de asemenea 
altitudinea medie este de peste 600 m, din cauza existenţei pe teritoriul comunei Carpinet a munţilor Codru – Moma 
cu vârful Momuta de 930m îndeplinind astfel criteriile de încadrare în zonă montană defavorizată. Cu toate că au fost 
îndeplinite toate condiţiile de încadrare, comuna Carpinet a fost omisă din ANEXA Nr. 1: CRITERIILE DE 
ÎNCADRARE şi delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale în zona montană defavorizată. 

Vă rog să-mi precizaţi domnule Ministru, care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde  astfel încât 
persoanele fizice şi juridice din comuna Carpinet să poată beneficia de cuantumul subvenţiilor conform prevederilor 
ORDIN-ului nr. 355 din 10 mai 2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor 
administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată 

Solicit răspuns în scris. 
 

***      
 

Adresată : domnului Dan-Coman Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes 
Naţional şi Investiţii Străine 
De către: Deputat Liviu Laza-Matiuţa 
Obiectul interpelării: DN76, Oradea - Deva 
 
 Stimate domnule Ministru,  începând cu  luna iulie 2012 lucrările de modernizare a Drumului Naţional 76,  
Oradea- Deva au fost oprite de către Guvernul Ponta.  

În data de 25.02.2013 au avut loc două accidente mortale din cauza stării proaste a drumului.  
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 Vă rog sa-mi precizaţi care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde  pentru continuarea lucrărilor de 
modernizare a Drumului Naţional 76, Oradea- Deva. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: deputat Petru Movilă 
Obiectul interpelării: Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi 
culte 
 
                 România este ţara din Uniunea Europeană cu cele mai puţine posibilităţi de finanţare a serviciilor sociale şi 
cu unul dintre bugetele cele mai mici alocate acestor servicii. În plus, existenţa organizaţiilor non-guvernamentale 
este privită cu scepticism şi discomfort şi de cele mai multe ori propunerile de proiecte venite din partea acestora sunt 
evaluate de care reprezentanţi ai autorităţilor publice care verifică dacă activităţile propuse se  încadrează în 
priorităţile guvernamentale şi dacă sunt acceptabile din punct de vedere politic.  

 Noul proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 
asociaţii, fundaţii şi culte, marginalizează şi mai mult ONG-urile, limitând subvenţia oferită de stat, deşi acesta, la 
momentul de faţă, nu are capacitatea să ofere servicii coerente şi realiste.                    

Mai mult, costurile din sistemul de asistenţă socială sunt alocate preponderent pentru beneficii sociale, 
deşi în lipsa completării lor cu o serie de servicii sociale, acestea nu reuşesc să finalizeze în mod eficient incluziunea 
socială a beneficiarilor sau să limiteze dependenţa de ajutorul financiar al statului. 
 
                 Faţă de cele prezentate, vă rog să ne precizaţi următoarele: 
 
- câte ONG-uri activează în sectorul serviciilor sociale la acest moment? 
- care a fost alocarea financiară totală pusă la dispoziţie de către stat pentru ONG-uri în cursul anului 2011 şi 2012? 
- câte ONG-uri au fost subvenţionate pe parcursul anului 2011 şi 2012 şi care a fost valoarea totală a subvenţiei 
oferite de către stat? 
- care este alocarea financiară pentru acest an şi cât anume din PIB reprezintă? 
- cât anume din aceste fonduri sunt alocate pentru beneficii sociale şi cât pentru serviciile sociale? 
- în ceea ce priveşte beneficiile sociale care sunt cele mai importante segmente acoperite din aceste fonduri? 

Solicit răspuns scris. 
 
 

*** 
 
Adresată: domnului Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget 
De către: deputat Petru Movilă 
Obiectul interpelării: Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap 
 
  
              Întrucât inserţia socială şi profesională este considerată o prioritate în societatea românească, legislaţia-cadru 
instituie o serie de obligaţii privind angajarea persoanelor cu handicap. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 78 
alin. (2) din Legea nr. 448/2006 republicată, autorităţile şi instituţiile publice, respectiv persoanele juridice din 
domeniul  public sau privat, care au cel puţin 50 de angajaţi, cu excepţia instituţiilor publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4 la 
sută din numărul total de angajaţi. 
 
              În ceea ce priveşte societăţile şi instituţiile care nu doresc angajarea persoanelor cu handicap, acestea au 
două opţiuni pentru îndeplinirea obligaţiilor legale: plata lunară către bugetul de stat a unei sume ce reprezintă 50 la 
sută din salariul de bază minim brut pe ţara înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu 
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handicap, sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma 
echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile legii. 
 
            Faţă de cele prezentate, vă rog să ne precizaţi următoarele: 
 
- Care a fost contribuţia la fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap în 2011 şi în 2012? 
- Câte firme au efectuat plăţi în acest cont în 2011 şi câte în 2012 ? 
- Câte instituţii publice au efectuat plăţi în acest cont, în 2011 şi în 2012, şi care este suma cu care acestea au 
contribuit la bugetul statului? 
Solicit răspuns scris. 
 
 

*** 

 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: Deputat Petru Movilă, Grupul Parlamentar al PDL 
Obiectul interpelării: Inserţia pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap 
 
  
            Întrucât inserţia socială şi profesională este considerată o prioritate în societatea românească, legislaţia-cadru 
instituie o serie de obligaţii privind angajarea persoanelor cu handicap. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 78 
alin. (2) din Legea nr. 448/2006 republicată, autorităţile şi instituţiile publice, respectiv persoanele juridice din 
domeniul  public sau privat care au cel puţin 50 de angajaţi, cu excepţia instituţiilor publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4 la 
sută din numărul total de angajaţi. 
              În ceea ce priveşte societăţile şi instituţiile care nu doresc angajarea persoanelor cu handicap, acestea au 
două opţiuni pentru îndeplinirea obligaţiilor legale: plata lunară către bugetul de stat a unei sume ce reprezintă 50 la 
sută din salariul de bază minim brut pe ţara înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu 
handicap, sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma 
echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile legii. 
 
             Faţă de cele prezentate, vă rog să ne precizaţi următoarele: 
 
- Câte persoane cu dizabilităţi au fost angajate în cadrul firmelor cu peste 50 de angajaţi de la intrarea în vigoare a 
acestor prevederi? 
- Câte firme cu peste 50 de angajaţi sunt la acest moment în România? 
- Câte persoane cu dizabilităţi au fost angajate în cadrul unor instituţii publice de la intrarea în vigoare a acestor 
prevederi? 
- Câte unităţi protejate autorizate sunt la acest moment în România şi câte persoane sunt angajate în acest sector? 
- Câte unităţi protejate au încheiat parteneriate cu societăţi comerciale şi câte cu instituţii publice? 
- Câte persoane cu handicap sunt la acest moment în România? 
- Câte persoane cu handicap sunt înscrise în baza de date a ANOFM şi câte sunt inserate pe piaţa muncii? 
- Câţi asistenţi ai persoanelor cu handicap beneficiază la acest moment de indemnizaţie de şomaj ? 
- Care este cuantumul total al plăţilor efectuate pentru indemnizaţiile persoanelor cu handicap precum şi cuantumul 
total al plăţilor salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în 2011 şi 2012? 
 
Solicit răspuns scris. 

 
 

*** 
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Adresată: domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu , ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Camelia-Margareta Bogdănici 
Obiectul interpelării: Necesitatea elaborării normelor de aplicare a OUG nr. 144/2008 privind exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

Conform art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008,  activitatea asistenţilor 
medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali se desfăşoară în cadrul echipei medicale sau independent, ca 
titulari ori asociaţi ai cabinetelor de practică independentă.  

Potrivit aceluiaşi act normativ, Ministerul Sănătăţii colaborează cu organismul profesional în domeniu, recte 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la elaborarea criteriilor şi 
standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă (art.40 alin. 2 lit.d). 

Deşi au trecut mai bine de 5 ani de la publicarea Ordonanţei în Monitorul Oficial, asistenţii medicali, 
moaşele aşteaptă încă normele de aplicare a Ordonanţei mai sus menţionate, care să dea efect dispoziţiilor art. 11 
alin. (1) din OUG nr. 144/2008 care arată că profesia de asistent medical generalist, moaşă se exercită în regim 
salarial şi/sau independent.  

Practic, la momentul actual, orice exerciţiu independent al profesiei este ilegal, lipsindu-i suportul juridic.  
Cunosc faptul că au fost depuse mai multe proiecte de către organismul profesional, însă concretizarea 

acestora în act normativ a fost amânată.  
Astfel, în august 2006 a fost depus un pachet legislativ la Secretariatul General al Ministerului Sănătăţii 

(chiar în atenţia dumneavoastră, domnule Ministru) care conţinea: Norme cu privire la înfiinţarea de cabinete de 
practică independentă, Dotare minimă a cabinetelor de practica independentă şi Pachet de servicii pentru practica 
independentă a asistenţilor medicali.  

De asemenea, Ministerului Sănătăţii i-a fost readusă la cunoştinţă această problemă în anul 2008, în cadrul 
Consiliului Naţional comun al Ordinului Asistenţilor şi al Federaţiei Sanitas, chiar cu prilejul Zilei internaţionale a 
asistenţilor medicali şi a moaşelor. Problema a rămas tot în stadiul de promisiune până în prezent.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rugăm să ne precizaţi dacă agenda Dumneavoastră include un 
astfel de proiect, dacă vor exista consultări publice şi, de asemenea, dacă se va oferi posibilitatea asistenţilor 
medicali, moaşelor ce exercită profesia în regim independent de a intra în relaţii contractuale cu Casele de Asigurări 
de sănătate. 

Solicit răspuns în scris. 
 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii  
De către: deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării: Lipsa vaccinului antitetanos din spitalele şi farmaciile din judeţul Timiş 
 
Domnule Ministru, 
  
În calitatea mea de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, vă prezint următoarea situaţie legată de lipsa 
vaccinului antitetanos din judeţul pe care îl reprezint. 
Pentru câinii fără adăpost care vagabondează pe străzile Timişoarei nu s-a găsit, nici până în prezent, o soluţie. De 
regulă, maidanezii se adună în haite, stau o vreme într-o anumită zonă a oraşului, după care migrează în altă parte. La 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara se prezintă zilnic, în medie, cam patru-cinci 
persoane muşcate de câini.  
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Dr. Virgil Musta, din cadrul Spitalului "Victor Babeş" a afirmat într-o declaraţie de presă că vaccinul antitetanos 
aproape că nu mai au deloc în stoc şi nici în farmaciile din judeţ  nu mai există. Mai ales că de când nu se mai 
produce la Institutul Cantacuzino, vaccinul antitetanos se aduce din import.  
În cazul pacienţilor care se prezintă la unitatea medicală cu răni provocate de câini, medicii timişoreni încearcă, pe 
cât posibil, să prevină riscurile unei infecţii folosind alte metode (curăţarea foarte bine a plăgii şi administrarea de 
penicilină), în lipsa vaccinului. În paralel, pacienţilor muşcaţi li se administrează şi vaccinul antirabic, mai ales în 
cazul unei răni provocate de un cîine maidanez, a cărui stare de sănătate nu se cunoaşte. Rabia este o boală cu o 
perioadă de incubaţie cuprinsă între câteva săptămâni şi câteva luni la om şi este letală.  
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi care este punctul 
dumneavoastră de vedere şi dacă aţi luat măsurile care se impun în vederea rezolvării favorabile a acestui caz. 
 

 
*** 

 

 

Adresată: domnului Liviu Nicolae Dragnea, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

De către: deputat Cornel Mircea Sămărtinean 

Obiectul interpelării: Situaţia câinilor comunitari din municipiul Timişoara 

 
Domnule Ministru, 
 
În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, aduc în atenţia dumneavoastră problematica 
câinilor comunitari din municipiul Timişoara: 

 
Pentru câinii fără adăpost care vagabondează pe străzile Timişoarei nu s-a găsit, nici până în prezent, o soluţie. De 
regulă, maidanezii se adună în haite, stau o vreme într-o anumită zonă a oraşului, după care migrează în altă parte. 
Sub privirea aparent inofensivă a acestor animale se ascunde însă, nu de puţine ori, un comportament agresiv. 
Numărul de câini comunitari din Timişoara nu este cunoscut cu exactitate de autorităţi, acestea lansând doar estimări, 
care variază de la 8.000 la 12.000, în funcţie de cine a făcut aproximarea. 
Câinii vagabonzi nu au doar darul de a-i speria pe  timişoreni, ci, din păcate, îi fac să ajungă la spital. După cum 
susţine dr. Virgil Musta, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara, în 
această unitate sanitară sunt trataţi, zilnic, între trei şi şase cazuri de pacienţi muşcaţi de câini, ajungându-se la 
aproximativ 1.500 pe an. Tratamentul este dureros şi scump, o singură doză de vaccin antirabic costând 100 de lei. 

În afară de ridicatul din umeri, actuala administraţie publică locală  a municipiului Timişoara nu a întreprins practic 
nici o măsură în acest sens.Timişorenilor revoltaţi de prezenţa câinilor vagabonzi pe străzi, în parcuri şi cam prin 
orice loc public din oraş li s-au plimbat pe sub ochi tot felul de variante, de la marile târguri de adopţii canine, până la 
campaniile de sterilizare, toate având un numitor comun: ineficienţa. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi care este soluţia dumneavoastră 
şi a ministerului pe care îl conduceţi pentru ca străzile oraşelor României  să nu mai fie bântuite de haite de câini 
comunitari.  

Punctual,  pe când o soluţie  pentru  municipiul Timişoara? 

Solicit răspuns scris. 

 

 

 
*** 
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Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: deputat Claudia Boghicevici 
Obiectul interpelării: Situaţia familiilor monoparentale în România 

 
Stimate doamnă Ministru, 

 
Conform ultimului recensǎmânt al populaţiei şi al locuinţelor pentru care există date publice-cel din anul 

2002, nucleele familiale monoparentale deţineau în 2002 un procent de "13,4% din totalul nucleelor familiale, fiind 
repartizate între mediile de rezidenţǎ diferenţiat, 7,7% în mediul urban şi 5,7% în mediul rural." 

În ultimul deceniu însă, s-a constatat o dublare a numărului familiilor monoparentale în România. Conform 
estimărilor făcute de asociaţiile care vin în sprijinul familiilor monoparentale, numărul acestora reprezintă astăzi 
aproximativ 25% din numărul familiilor din România. Este un nivel apropiat de procentul familiilor monoparentale 
de la nivel mondial, estimat la 24%. 
 

Cu toate acestea,  România nu a reuşit să creeze până acum un set de politici publice care să vină în sprijinil 
acestor categorii. În ţările occidentale există o serie de facilităţi pentru familiile monoparentale precum centre de zi 
pentru copiii din aceste familii, dotate şi utiliate corespunzător, sau posibilitatea urmării unui program de lucru 
flexibil.  

În România, la nivel legislativ s-a adoptat Legea nr. 277 din 2010, republicată ca Legea 277 din 2012, prin s-
a instituit alocaţia pentru  susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru  familiile cu venituri reduse care au în creştere 
şi îngrijire copii şi care include prevederi speciale pentru familiile monoparentale, acordându-le un sprijin financiar 
complementar mai mare.   

Această lege ar trebui urmată de alte legi subsecvente, însă stadiul acestora nu este făcut public.  
Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care este stadiul legilor subsecvente ce au în vedere aplicarea Legii 277 şi în special susţinerea familiilor 
monoparentale? 
- Care este numărul pe care îl înregistraţi în ce priveşte familiile monoparentale din România? 
- Care este numărul centrelor de zi pentru familiile monoparentale din România? Fac acestea faţă numărului de 
solicitări?  
- Ce alte programe derulează ministerul pe care îl conduceţi pentru a veni în sprijinul familiilor 
monoparentale? Ce alte soluţii alternative pentru sprijinirea familiilor monoparentale, în afara ajutorului finaniciar, 
prefiguraţi pentru următorii ani? 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget 
Doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
De către: deputat Claudia Boghicevici 
Obiectul interpelării: Adoptarea măsurilor de sprijinire a consumatorilor de energie vulnerabili 
 
Stimate domnule Ministru, 
Stimată doamnă Ministru, 

 
Începând cu 1 iunie se va pune în aplicare programul de liberalizare a preţurilor la energie, program care va 

aduce după sine creşteri de preţuri la consumatori, în special a gazelor naturale. Astfel, pentru acest sector se 
estimează o creştere de 8% pentru consumatorii casnici odată cu aplicarea calendarul luna viitoare, la care se va 
adăuga o altă creştere de 2% preconizată pentru toamna acestui an.  
În vederea sprijinirii categoriilor vulnerabile de consumatori s-a adoptat un plan care prevede suprataxarea profitului 
companiilor obţinut în urma măririi preţurilor şi alocarea acestor bani către categoriile vulnerabile. Modul în care 
categoriile vulnerabile vor fi sprijinite financiar este majorarea în două tranşe: 
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- cu 13%  a  venitului minim garantat, măsură care va avea  279.000 de personae beneficiare, şi 
-  cu 30% a alocatiei de sustinere a familiei pentru 444.000 de familii beneficiare.  
Măsura taxării suplimentare cu 60% a producătorilor de energie a fost luate încă de la 1 februarie 2013, însă creşterile 
promise se vor realiza de la 1 iunie.  
 
Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care este stadiul implementării planului de sprijinire a consumatorilor vulnerabili pentru a  face faţă 
liberalizării pieţei energiei şi creşterii preţurilor? Care sunt mijloacele prin care instituţia pe care o conduceţi se 
asigură că măsurile de sprijinire vor veni odată cu scumpirile ce vor apărea de la 1 iunie, fără întârzieri? 
- Având în vedere că măsura taxării suplimentare cu 60% a producătorilor de energie a fost luate încă de la 1 
februarie 2013, care este suma totală încasată de stat din aceste profituri? Cum se vor direcţiona aceşti bani pentru a 
respecta principiul şi scopul aplicării acestui impozit? Care sunt garanţiile că aceşti bani vor ajunge la consumatorii 
vulnerabili? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Situaţia actuală a Casei de Cultură „L. Rebreanu”, Năsăud 
 

 
Domnule Ministru, 

 
În cadrul proiectului „Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale 

şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban” au fost făcute demersuri, încă din anul 2009, pentru 
reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea aşezământului cultural din Piaţa Unirii, Nr.7, Năsăud, judeţul 
Bistriţa-Năsăud.  

În data de 20 August 2012, au fost demarate lucrările la obiectivul menţionat, proiectul fiind câştigat, spre 
execuţie, de către firma S.C. INDCON S.R.L., Bistriţa. 

Lucrările sunt absolut necesare, având în vedere faptul că sediul instituţiei culturale a fost edificat în 1969 şi 
nu a suferit nicio reaparaţie capitală. 
Menţionez faptul că lucrarea de reabilitarea prevedea executarea unei mansarde, proiect care lipseşte cu desăvârşire. 
Totodată, clădirea trebuia să aibă un aspect şi o dotare cu spaţii moderne, până în acest moment, rezultatul fiind total 
diferit de planul iniţial de execuţie. Mai mult, firma executantă -INDCON Bistriţa- a stagnat momentan lucrările de 
reabilitare capitală a instituţiei de cultură din cauza neplăţii lucrărilor executate. 

Având în vedere faptul că pierderile în cazul stagnării lucrărilor pot fi mai mari decât investiţiile în sine, vă 
rog să-mi răspundeţi - în scris- domnule Ministru, la următoarele întrebări: 
1. Care este stadiul de realizare a lucrărilor la obiectivul „Casa de Cultură L.Rebreanu”, Năsăud 
2. Va aloca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în acest an, tranşe de 
finanţare pentru continuarea lucrărilor? 
3. Care este termenul de execuţie a lucrărilor şi în ce măsură proiectul de execuţie a fost respectat? 
 

Deputat, 
Ioan Oltean 

 
 

*** 
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Adresată domnului Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice                              
Domnului Dan Nicolae Buşcu , director general Compania Naţională de Investiţii SA  
 

Obiectivul de investitii construire/modernizare stadion "Ion Oblemenco" din Municipiul Craiova 
   
DOMNULE MINISTRU, 
 

Joi, 16 mai 2013, in sala mare a Primăriei Municipiului Craiova, a fost prezentată macheta noii arene “Ion 
Oblemenco”, de către primarul Craiovei, d-na Lia Olguţa Vasilescu. Prezentarea a avut loc la sediul primăriei, în 
prezenţa reprezentanţilor Companiei Naţionale de Investiţii şi ai firmei care a realizat proiectul pentru viitorul 
stadion. 

Cu această ocazie s-a subânţeles faptul că stadionul "Ion Oblemenco" a trecut de la Primăria Craiova în 
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Compania Naţională de Investiţii pentru 
ca acesta să poată aloca sumele necesare executării studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic de construcţie a 
noului stadion. 
Ca urmare a celor de mai sus vă adresez următoarele întrebări: 
1. Avand in vedere procedura prevazută de Legea nr.213/1997 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, referitor la transferul bunurilor care fac parte din domeniul public, va solicitam sa ne comunicati daca s-a 
făcut predarea-primirea stadionului "Ion Oblemenco" de la Primaria Municipiului Craiova către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Compania Naţională de Investiţii SA pentru a putea fi alocate sume 
din bugetul de stat pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, eventual realizarea obiectivului de 
investiţie “Construcţia/modernizarea  stadionului "Ion Oblemenco" din Municipiul Craiova”, precum si actul 
normativ în temeiul căruia s-a efectuat aceasta predare – primire. 
2. Să ne specificaţi dacă există în lista de investiţii a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice sau Companiei Naţionale de Investiţii SA la capitolul studii de fezabilitate, sume alocate pentru realizarea 
studiului de fezabilitate/proiectului tehnic pentru constructia/modernizarea arenei "Ion Oblemenco" din Municipiul 
Craiova la care s-a făcut referire la data mai sus menţionată. Dacă există sume alocate să ne comunicaţi dacă s-a 
început vreo procedură de achiziţie publică de prestări de servicii- studiu de fazabilitate în legătură cu stadionul "Ion 
Oblemenco" din Municipiul Craiova, iar dacă s-a finalizat să ne comunicaţi în copie contractul privind realizarea 
studiului de fezabilitate, precum şi tema de proiectare a acestui obiectiv de investiţii întocmită fie de Primăria 
Municipiului Craiova, fie de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Compania Naţională de 
Investiţii (capacitatea stadionului în  număr de locuri, dacă are nocturnă sau nu, dacă este acoperit). 

Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
  Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ştefan Stoica Bucur 

 
 

*** 
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Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
 
Referitor la proiectul de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 
ONG - uri 

 
 

Stimată Doamnă Ministru, 
 
 
 În dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor se află proiectul de Lege privind 
subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi culte recunoscute de lege, 
iniţiat de Ministerul Muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  

Acest proiect de Lege împiedică dezvoltarea serviciilor sociale din România oferite de către organizaţiile 
nonguvernamentale centrate pe rezolvarea problemelor sociale ale multor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate. 
Actualmente, statul este departe de a avea capacitatea necesară să intervină într-un mod complex pentru rezolvarea 
problemelor multiple de ordin social cu care societatea românească se confruntă, iar în aceste condiţii rolul ONG-
urilor devine esenţial. Mai mult, au fost încheiate nenumărate parteneriate public-private de succes între aceste ONG-
uri şi instituţiile statului din domeniul asistenţei sociale.  
Acest proiect de Lege restrânge subvenţionarea serviciilor sociale, direcţionând-o cu precădere spre mediul rural, în 
detrimentul serviciilor sociale din mediul urban (aici numărul persoanelor vulnerabiile este mai ridicat). Pe de altă 
parte, proiectul Dumneavoastră de Lege îşi propune să plaseze responsabilitatea finanţării serviciilor la nivelul 
autorităţilor locale.  

În lumina celor expuse mai sus, vă rog, Doamnă Ministru, să ne comunicaţi următoarele: 
1. Dacă MMFPSPV a efectuat un studiu de impact referitor la capacitatea autorităţilor locale de a 
finanţa serviciile sociale de care au nevoie beneficiarii existenţi la acest moment; 
2. Numărul total al beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către ONG-urile din România; 
3. Câte ONG-uri care furnizează servicii sociale funcţionează actualmente în România (câte în 
mediul urban şi câte în mediul rural)?  
4. Ce se va întâmpla cu persoanele de specialitate angajate în aceste ONG-uri? Este pregătit sistemul 
public de asistenţă socială din România să le asigure un loc de muncă? 
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
 

*** 
 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Informaţii privind legalizarea fondului clasei 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

Dat fiind faptul că fondul clasei se practică în şcolile româneşti de vreme îndelungată fără a exista o reglementare 
legislativă adecvată, şi având în vedere declaraţiile recente referitoare la intenţia Ministerului pe care îl conduceţi de 
a legaliza fondul clasei, vă rugăm să ne precizaţi următoarele: 
- dacă acest fond va avea caracter obligatoriu; 
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- în cazul în care va fi obligatoriu, se va stabili o sumă unitară pentru toate clasele? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc. 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
 

*** 

 

Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 

 
Educăm miliţieni sau poliţişti în şcolile de profil? 

 
Domnule ministru, 

  
Este inacceptabilă agresiunea asupra jurnaliştilior. Indiferent de cum se manifestă. Dar, mai gravă, este 

atitudinea celor doi poliţişti care au asistat pasivi la incidentul în care jurnalistul Mircea Marian a fost înjurat, 
îmbrâncit şi lovit ieri, în plin centrul Bucureştiului, de către un individ care i-a spus că-l pedepseşte pentru ceea ce 
afirmă la televizor şi i-a cerut să fie atent de acum înainte la ce mai spune în emisiunile TV. Cuvintele proferate de 
către individ şi atitudinea ameninţătoare avută faţă de jurnalistul (în fond cetăţean contribuabil) Mircea Marian erau 
de natură să ducă la intervenţia promptă a celor doi reprezentanţi ai Legii. Pasivitatea acestora ne demonstrează 
faptul că nici măcar la 23 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 organele statului nu au învăţat că sunt în slujba 
cetăţeanului, că banii care îi îmbracă şi le hrănesc familiile provin din buzunarele şi munca acestor cetăţeni, nu din 
cele ale politicienilor vremelnici în funcţii. Poliţia română nu-şi depăşeşte mentalitatea de Miliţie ceauşistă. 

De aceea vă adresez adresez această întrebare, domnule ministru: ce anume pregătesc şcolile de profil, cele 
care pregătesc agenţi şi ofiţeri pentru ministerul de Interne: poliţişti cu mentalitate europeană, aflaţi în slujba 
cetăţeanului, sau miliţieni cu mentalitate ceauşistă, aflaţi în slujba unui sistem ce se pregăteşte să devină represiv? 
Solicit răspuns scris 

 
Deputat, 

Adrian Gurzău 
 

*** 
 

 

Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Brânza de Năsal 
Domnule Ministru,  

 Ca urmare a audienţelor avute la cabinetul meu parlamentar, s-au prezentat mai multe persoane din comuna 
clujeană, Ţaga care mi-au adus la cunoştinţă situaţia prin care trec. În concret, este vorba despre închiderea unităţii de 
fabricare a laptelui din această comună de către asociaţia fermierilor olandezi care au preluat fabrica de lactate 
“Napolact”. Binecunoscuta brânză de Năsal produsă la Ţaga nu se va mai fabrica începând cu data de 1 iunie 2013 
datorită faptului că Societatea Friesland, acţionarul majoritar al firmei Napolact închide unitatea de producţie de la 
Ţaga şi toţi angajaţii vor fi disponibilizaţi. Acest lucru este unul foarte grav având în vedere faptul că principala 
activitate şi singura sursă de venit a multor familii din zona respectivă este comercializarea laptelui. Locuitori din 
comuna clujeană sunt disperaţi şi mi-au adus la cunoştinţă că vor fi puşi în situaţia de a-şi abandona animalele 
deoarece nu mai dispun de resursele financiare necesare creşterii lor. 
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 Având în vedere cele menţionate şi ţinând cont de faptul că numai în judeţul Cluj marile branduri precum: 
fabrica de îmbrăcăminte Flacăra, cea de mobilier, Libertatea, Industria Sârmei de la Câmpia Turzii, Combinatul de 
sticlă din Turda, Fabrica de bere Ursus, fabrica Clujana, au dispărut peste noapte datorită unei lipse de strategii 
coerente de redresare şi conservare a produselor autohtone, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele 
întrebări: 
 Care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi pentru stoparea acestui fenomen de distrugere a tot ceea 
ce semnifică brandurile româneşti? 

Care sunt soluţiile pentru situaţia locuitorilor din Ţaga? 
Deputat, 

Adrian Gurzău 
 

*** 
 

Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 

 
Situaţia soldaţilor răniţi în Afganistan 

 
Domnule Ministru,  

 Zilele trecute încă patru militari români au fost răniţi în Afganistan, în urma răsturnării blindatului în care 
executau o misiune, ca urmare a unei explozii a unei anvelope. Este cunoscut faptul că asemenea incidente au mai 
avut loc, uneori chiar cu consecinţe mai grave. De asemenea, au existat şi cazuri tragice în care soldaţii români şi-au 
pierdut viaţa. 

În aceste condiţii, domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi care este termenul până la care România s-a 
angajat să menţină trupele româneşti în Afganistan şi dacă aveţi în vedere o prelungire a termenului? 

                
Solicit răspuns scris.    
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
                      
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei                                                                                        
 

Fraudarea industriei româneşti 
 
Domnule Ministru, 
Asităm la cea mai mare anomalie a industriei româneşti: Dacia importă tablă de caroserie de 100 milioane 

euro pe an pentru că cea de la ArcelorMittal Galaţi nu corespunde. ArcelorMittal Galaţi, fostul combinat Sidex 
cumpărat cu 70 milioane de euro de miliardarul indian Lakshmi Mittal în 2001, ar avea vânzări suplimentare de 100 
milione euro pe an dacă ar putea să furnizeze tablă pentru caroseriile Dacia. Însă pentru că nu s-au făcut investiţiile 
necesare, estimate de specialişti la circa 50 milioane euro, tabla produsă de ArcelorMittal Galaţi nu corespunde 
pentru a fi folosită la caroseria maşinilor Dacia produse la Piteşti, la 300 km distanţă. Astfel s-a ajuns în situaţia că 
Sidex nu ar avea suficientă piaţă şi de aceea este nevoit să reducă producţia.  
 Această strategie este una practicată la nivel naţional creând sute de şomeri zilnic. La nivelul judeţului Cluj 
această metodă a fost aplicată şi în cazul Combinatului Metalurgic Mechel Câmpia Turzii. 
 Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
  Care sunt măsurile prevăzute de dumneavoastră pentru stoparea acestui fenomen de fraudare a industriei 
româneşti şi care  este strategia prevăzută pentru stimularea producţiei autohtone? 
Solicit răspuns scris.          



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 15 - 2013 săptămâna 20 – 24 mai 2013  
 

76

 
Deputat, 

Adrian Gurzău 
 

*** 
 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Situaţia fantomatică a Universităţii „Spiru Haret” 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
 

Conţinutul acestei întrebări face referire la situaţia deloc îmbucurătoare iscată în jurul Universităţii „Spiru 
Haret” care trenează de o lungă perioadă de timp.  

De-a lungul vremii, am asistat la diverse tipuri de abordare a acestei situaţii de către PSD, atunci când s-a 
aflat la conducerea Ministerului Educaţiei. Când spun acest lucru, mă refer la faptul că o lungă perioadă de timp PSD 
a închis efectiv ochii la ilegalităţile perpetue comise de această universitate, ca în urmă cu puţini ani, Ministerul, aflat 
tot sub conducerea PSD, să se revolte de-a dreptul împotriva situaţiei dezastruoase a Universităţii „Spiru Haret”, pe 
care, repet, tot el o girase.  

Acum, scandalul diplomelor de la Universitatea “Spiru Haret” s-a reaprins. Astfel, 13 absolvenţi care au 
urmat cursurile universităţii particulare în 2009 au dat în judecată instituţia de învăţământ pentru că nu le-a eliberat 
diplomele de bacalaureat, de licenţă şi foaia matricolă. La nivel naţional, 40.000 de absolvenţi sunt în aceeaşi situaţie. 
În aceste condiţii, un lucru este limpede: statul foloseşte oameni care nu au o certificare clară şi legală a cursurilor de 
licenţă absolvite.  

Numărul studenţilor înscrişi la studii de licenţă a înregistrat o creştere record, ajungând într-un singur an 
(2008 - 2009) la 300.000 de studenţi, reprezentând o creştere colosală faţă de anul universitar 2004 - 2005. În 
perioada 2008 - 2009, numărul studenţilor a crescut la fel de spectaculos la specializări neautorizate, de la 20.000 în 
anul universitar 2004 - 2005 la 180.000 studenţi. Din numărul total de 856.000 de studenţi şcolarizaţi în perioada 
2004 - 2009, aproximativ 55% au fost înscrişi şi au urmat studiile la specializări neautorizate, iar din totalul de 
411.000 de studenţi la nivel naţional care au absolvit o facultate particulară în perioada 2008 - 2009, aproximativ 
300.000 aparţin Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti, 170.000 dintre aceştia urmând specializări la forme 
nerecunoscute de MECTS. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm, Domnule Ministru să ne prezentaţi poziţia Ministerului 
pe care îl conduceţi relativ la scandalul diplomelor de la fantomatica Universitate “Spiru Haret”. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 
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Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
   
 
Salariaţi ai Agenţiei Judetene pentru Prestaţii si Inspecţie Socială Vrancea, "rugaţi" să intre în concediu fără 

plată o zi pe lună 
 
 
 Doamnă Ministru, 
 
  
 Mass media locală din judeţul Vrancea a relatat asupra unei note telefonice adresată de la nivel central  
Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială Vrancea, prin care salariaţii sunt îndemnaţi, pentru a contribui 
la unele economii la buget, să solicite o zi de concediu fără plată, lunar. 

Vă rog să precizaţi, doamnă ministru: 
  
 -  Dacă bugetul Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială include sumele necesare pentru plata 
tuturor angajaţilor  în anul 2013; 
 - Dacă această notă telefonică a fost adresată salariaţilor din Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii  şi Inspecţie 
Socială Vrancea; 
 - Dacă acest demers a avut loc, evident cu încălcarea drepturilor salariaţilor şi a prevederilor legale în 
vigoare, vă rog să precizaţi ce măsuri veţi lua. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 
 

Gradul de îndatorare al unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Vrancea 
 
 Domnule Ministru, 
 
  
 Vă rog să îmi comunicaţi care este, la data formulării prezentei întrebări, soldul datoriei publice locale directe 
pentru fiecare unitate administrativ teritorială din judeţul Vrancea, precum şi pentru judeţul Vrancea. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Florin Mihail Secară 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin Barbu,  ministrul Culturii 
 

Sprijinirea tinerilor artşti 
 
 

În România tot mai puţini tineri aleg să urmeze o carieră în domeniul artelor. Problema tinerilor nu este lipsa 
talentului sau a pasiunii, ci faptul că o carieră în domeniul artelor este de cele mai multe ori prost renumerată, iar 
tinerii ieşiţi de pe băncile facultăţiilor de profil, trebuie să caute soluţii pentru a se afirma şi pentru a se susţine singuri 
financiar. 

Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog să-mi comunicaţi strategia ministerului pe care îl conduceţi, 
pentru susţinerea şi sprijinirea tinerilor artişti din România. 

Există programe la nivelul ministerului, prin care tinerii artişti se pot perfecţiona şi/sau participa la 
manifestări de anvergura, atât interne cât şi internaţionale? Dacă da, care sunt acestea? 

Solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Combaterea violenţei în şcoli 
 
 

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, iar de câţiva ani şi în 
şcoală. Violenţa în şcoală este o realitate pe care nu o putem nega şi nici neglija. Trebuie găsite metode de combatere 
a violenţei ,de orice fel ar fi ea, pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul 
societăţii actuale. 

Vă rog să-mi comunicaţi programele şi activităţile susţinute şi promovate de minister pe tema combaterii 
violenţei în şcoli. 

Aveţi în vedere modificarea legii, sau a regulamentului, în ceea ce priveşte înăsprirea pedepselor pentru 
elevii violenţi ,alăturate cu măsuri de prevenţie, atât psihologice cât şi prin cercuri educaţionale? 

Solicit răspuns în scris. 
 
Deputat, 

Florin Gheorghe 
 

*** 
 
 

Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Deficit de personal calificat în sistemul sanitar 
 

În România, există un deficit îngrijorător de pesonal calificat, dar şi de medicamente, în sistemul sanitar, în 
special în mediul rural. Acest fapt se datorează, în mare parte, creşterii migraţiei medicilor tineri către alte ţări şi 
lipsei dotărilor cabinetelor medicale din mediul rural. 

Care sunt măsurile pe care Ministerul Sănătăţii le propune pentru a soluţiona problemele sistemului sanitar 
din mediul rural? 
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Există cumva o strategie de menţinere a medicilor în posturile din zona rurală, care aşa cum ştim  sunt des 
abandonate? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Şansele tinerilor absolvenţi de facultate 
 
 

Anual, în România, sistemul universitar produce mii de specialişti în diferite domenii de pe piaţa muncii, fără 
o strânsă colaborare cu domeniul public şi privat, în vederea asigurării unui loc de muncă pentru absolvenţi. 

Aveţi în vedere, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, să realizaţi o informare publică preliminară 
anuală, asupra locurilor de muncă ce ar putea apărea în mai multe domenii de specialitate , pentru o mai bună opţiune 
a tinerilor care se înscriu la facultate? 

Dacă da, vă rugăm să ne spuneţi când apare o primă informare pentru anul universitar 2013-2014 şi care ar fi 
eroarea la cifrele ce vor fi prezentate. 

Solicit răspuns scris 
 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
 
Recunoaşterea meritelor personalului din cadrul  Comandamentului Aviaţiei Militare participant la acţiunile 

din Angola la nivelul anului 1981 
 

Stimate domnule ministru, 
 

 Printr-un ordin al viceprim – ministrului emis la data de 16 ianuarie 1981, 141 de specialişti din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale – Comandamentul Aviaţiei Militare, s-au deplasat în Angola pe o durată de 2 ani 
pentru cooperarea în domeniul pregătirii cadrelor aeronautice în cadrul Şcolii de Aviaţie de la Negage. 
 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea personalului armatei 
participant la acţiuni militare, calitatea de „Veteran” se atribuie personalului civil, care a participat cel puţin 12 luni 
neîntrerupt sau cumulativ, începând cu anul 1990, la acţiuni militare. Pentru acţiunile militare desfăşurate înainte de 
intrarea în vigoare a Legii 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului 
apărării, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta. 
Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea recunoaşterii meritelor întregului personal civil participant la 
acţiuni militare şi consider că cei la care am făcut referire se încadrează în această categorie. 
Având în vedere cele prezentate şi atribuţiile conferite de lege, anexez Ordinul nr. 2133 P/160 şi vă rog, domnule 
ministru, să ne comunicaţi următoarele: 
- Aveţi în vedere emiterea unui ordin prin care acţiunea din Angola din anul 1981 să fie asimilată acţiunilor 
militare reglementate de lege în vederea recunoaşterii meritelor personalului din cadrul  Comandamentului Aviaţiei 
Militare care s-a deplasat la acea dată pentru cooperarea în domeniul pregătirii cadrelor aeronautice în cadrul Şcolii 
de Aviaţie de la Negage? 
- Veţi înainta Primului – ministru o propunere în vederea acordării titlului de „Veteran” participanţilor la 
acţiunea din Angola conform ordinului menţionat? 
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Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Nedecontarea cheltuielilor transportului elevilor 
 

Stimate domnule ministru, 
 

 Situaţia nedecontării sumelor necesare transportului elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 
domiciliu nu este o problemă izolată la nivelul unor judeţe, este o problemă la nivel naţional. 
 Nu putem vorbi de calitatea învăţământului românesc găsind motive şi scuze pentru apariţia unei astfel de 
situaţii. Sunt necesare soluţii viabile.  
 Majorarea preţurilor de către cei care asigură transportul şcolar reprezintă un act al celor care obţin 
autorizaţiile de transport de la ministerul pe care îl conduceţi. Traiul zilnic este mai scump pentru noi toţi, dar acest 
lucru nu ne dă dreptul de a atenta la posibilitatea elevilor de a avea acces la procesul de învăţare.  

Având în vedere situaţia de fapt, vă rog, domnule ministru, să ne comunicaţi următoarele: 
- Care este valoarea la care se ridică sumele nedecontate pentru transportul elevilor şi data de la care acestea 

nu au mai fost alocate, la nivelul fiecărui judeţ? 
- Care este data la care veţi plăti o parte din banii datoraţi transportatorilor pentru naveta elevilor pentru 

fiecare judeţ în parte? 
- Care sunt soluţiile şi măsurile pe care le veţi dispune pentru ca dreptul elevilor de a învăţa să fie garantat? 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 

 Declaraţie politică 
 
 
 

Abrogarea dispoziţiilor referitoare la  taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune. 
 

Odată cu adoptarea HG 977/2003 şi HG 978/2003, colectarea taxei radio-tv devine obligatorie prin 
intermediul furnizorului de energie electrică, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice. 

Măsura este criticabilă, fiind vehement contestată de populaţia nemulţumită de calitatea programelor SRR 
şi/sau SRTV, pe care este însă obligată să le finanţeze în mod direct. 

Consider că este momentul să promovăm o propunere legislativă prin care să abrogăm aceste dispoziţii.  Este 
inacceptabil ca populaţia să fie obligată să achite un serviciu de care nu doreşte să beneficieze. Aşa cum s-a motivat 
într-o decizie a ÎCCJ, dreptul constituţional la informare NU poate fi transformat într-o obligaţie. 

Televiziunea Română şi Radioul Public au ajuns 2 instituţii de stat ale căror pierderi şi datorii se încearcă a fi 
acoperite doar din banii cetăţenilor, iar acest lucru nu mai poate continua. Situaţia financiară a SRR şi SRTV 
reprezintă o consecinţă directă a managementului defectuos de care au beneficiat acestea, consecinţă care la rândul 
său derivă din imixtiunea politicului in numirea conducerii celor două instituţii. O profesionalizare a activităţii şi o 
politică de management coerentă ar putea reprezenta soluţii mai viabile decât impunerea unor taxe cetăţenilor şi aşa 
împovăraţi de numărul prea mare al acestora. 

De asemenea, majoritatea societăţilor private de televiziune şi radiodifuziune sunt performante atât din punct 
de vedere financiar cât şi al cotei de piaţă, având o singură sursă de finanţare, respectiv veniturile din difuzarea 
spoturilor publicitare. Ar fi cazul ca şi SRR şi SRTV să devină eficientă în acest sens, mai ales că beneficiază, în 
prezent, de trei surse de finanţare,respectiv venituri din surse bugetare,venituri din contracte de publicitate şi venituri 
din taxe Radio-Tv. 

Pe lângă o serie de situaţii care întăresc ideea că taxa radio-tv este una injustă, sunt nemulţumită şi de 
cuantumul anual al taxei, care este mai ridicat decât impozitul pentru o casă  situată în mediul rural. 

Contextul socio-economic actual impune renunţare la acest tip de taxă, motiv pentru care îmi exprim speranţa 
că propunerea legislativă înaintată de deputaţii din grupul parlamentar al PP-DD va fi susţinută şi de alţi colegi din 
Parlament. 

 
Deputat, 

Maria Grecea 
 

*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 
 
Situaţia băncii de organe destinate transplanturilor de la  Institutului pentru Boli cardio vasculare din Târgu 

Mureş . 
 
 

Stimate domnule ministru, 
 
în ultimii doi ani  am salutat iniţiativa Ministerului Sănătăţii dar şi a societăţii civile si a bisericii de a se 

implica activ, la nivel naţional, în acţiuni menite a convinge populaţia să sprijine programele destinate donării de 
organe indispensabile pentru salvarea unor vieţi condamnate. 

Un element important care a înclinat în decizia mea, a fost şi faptul că studiile sociologice au arătat că există 
o reticienţă a populaţiei faţă de o astfel de masură. Dar printr-un program bine gândit , rezultatele au început să fie 
din ce în ce mai vizibile. Este de-a dreptul emoţionant să vezi oameni cu lacrimi în ochi, care îi plâng pe cei plecaţi 
dintre cei vii, cum îşi dau acordul pentru ca o parte din trupul celui drag să salveze viaţa unui om condamnat practice 
la o moarte lentă. Este la fel de emoţionant să-i vezi pe cei reveniţi din morţi cum deschid ochii ştiind ca în trupul lor 
bate inima unui necunoscut. 

Imi aduc aminte de cuvintele unei mame care a fost de accord ca organele fiului ei  decedat să fie donaţi 
celor în suferinţă. Biata mama spunea ca atunci când îi priveşte pe cei salvaţi, vede o parte din fiul ei care mai 
trăieşte. 

Dar ce ar putea să spună o astfel de mama când află că inima fiiului ei, donată pentru un scop nobil şi 
umanitar, a fost pur şi simplu aruncată la gunoi ? Sau ce ar spune ,nu una ci 60 de mame, aflate în această situaţie ? 
Pentru că asta s-a întâmplat ,domnule Ministru, la Institutului pentru Boli cardio vasculare din Târgu Mureş .! 

Din lipsă de fonduri activitatea acestei unităţi sanitare a fost sistată şi întreaga bancă de organe destinate 
transplanturilor a fost aruncată. Nici nu ştiu cum să calific acest gest.! Profanare de cadavre ? Sau poate crima cu 
premeditate, pentru ca 60 de oameni au fost condamnati la moarte cu buna stiinta ! 

Stiu ca nu Guvernul din care faceti parte a decis transformarea acestei unitati medicale, dintr-un institut de 
prestigiu intr-o sectie a unui spital judetean., dar pentru ce s-a intamplat acum sunteti direct raspunzator. 
Dat fiind situatia de mai sus, doresc domnule Ministru, s[ va adresez urmatoarele intrebari: 
 
- cine se face vinovat direct si indirect de acest gest incalificabil ? cine a luat aceasta decizie 
aberanta si inumana ? ce masuri ati dispus ? 
- cand se vor relua finantarile pentru activitatea de transplant la Institutul pentru boli cardio-
vasculare din Targu Mures ? 
Solicit raspuns scris. 
 

Deputat, 
Daniel Fenechiu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Decontaminarea chimica a MSC FLAMINIA în Portul Constanţa 
 
Stimată doamnă Ministru 
 
am aflat din mass-media că după o aşteptare de cca. 2 luni în largul Mării Negre, nava MSC FLAMINIA sub pavilion 
german a primit aprobarea autorităţilor portuare romanesti de a intra în portul Constanta, pentru reparaţii capitale. 
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Acest fapt, în fond acordul unui armator cu un şantier naval specializat în reparaţii de acest gen, nu ar trebui să faca 
obiectul unei îngrijorări la nivel naţional sau local. Asta în condiţii normale, ceea ce, trebuie să vă reamintesc doamnă 
Ministru, nu este valabil şi în cazul MSC FLAMINIA. 
 
Această navă, navigând sub pavilon german, a suferit în urmă cu un an, un incendiu care a dus la daune majore. Din 
păcate, nava era încărcată, pe lângă mărfuri generale şi cu 150 de containere pline cu substanţe chimice ce sunt 
încadrate în categoria ,,deşeuri periculoase,, Acesta este şi motivul pentru care, timp de un an, această nava nu a 
primit permisiunea de a acosta în nici un port din Europa, pentru ca acum, brusc, să primească acceptul în România. 
 
Din păcate, dat fiind riscul unei contaminări chimice şi radioactive, problema depăşeşte nivelul de responsabilitate al 
autorităţilor locale sau al şantierului naval unde se vor face reparaţiile, fiind de competenţa autorităţilor de mediu. 
 
Dat fiind cele de mai sus, doresc să vă adresez doamnă Ministru, următoarele întrebări: 
 
- există un raport al autorităţilor de mediu locale şi centrale privind gradul de risc pe care îl implică 
descărcarea şi neutralizarea acestei încărcături periculoase în Portul Constanţa ?  Şi dacă există un astfel de raport, de 
ce nu este făcut public ? 
  
- în timpul procesului de neutralizare a deşeurilor chimice, apa folosită devine, la rândul ei, contaminată, şi 
trebuie neutralizată. Unde se va desfăşura această operaţiune, cât va costa şi cine va suporta costurile ?  Varianta 
vehiculată, până în prezent, este ca întreaga operaţiune să se desfăşoare în jud. Prahova, respectiv ca întreaga 
cantitate de apă contaminată să fie transportată terestru 500 km pe teritoriul României ! 
Solicit raspuns scris 
 
 

Deputat, 
Daniel Fenechiu 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

Evaziunea fiscală din agricultură. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 V-aţi propus în repetate rânduri combaterea evaziunii din agricultură şi dirijarea banilor obţinuţi pentru 
finanţarea programelor naţionale din acest domeniu extrem de important, însă demersurile ministerului pe care îl 
conduceţi sunt departe de a se materializa. România ocupă locul 2 în UE în ceea ce priveşte nivelul evaziunii fiscale, 
care se ridică la aproape jumătate din veniturile taxabile în ultimii ani. Se pierd anual peste 3 miliarde euro în piaţa 
neagră din agricultură, în timp ce anual se pot scoate peste 2 miliarde euro din economia neagră.  

Pentru ca datele să fie corecte, vă rog să îmi răspundeţi: 
1. Care este ponderea evaziunii fiscale din agricultura românească în general şi din judeţul Bacău în special? 
2. Ce măsuri coercitive s-au luat în ultimul an împotriva celor vinovaţi de producerea evaziunii fiscale din 
agricultură? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Miron Smarandache 
 

*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Facilităţile oferite prin PAC fermierilor din judeţul Bacău. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Conferinţa Naţională a Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), organizată recent în 
prezenţa tuturor factorilor implicaţi în domeniul agriculturii, a dezbătut strategia statului şi producătorilor agricoli 
faţă de PAC (Politica Agricolă Comună) pentru perioada 2014 – 2020. 
Agricultorii băcăuani mi-au sesizat faptul că o importantă problemă a agriculturii autohtone este legată de lipsa unei 
strategii pe termen lung, rămasă nefinalizată de ani buni. 
Fermierii băcăuani au mai opinat că în condiţiile în care ar funcţiona la capacitatea şi potenţialul enorm de care 
dispune, agricultura românească ar putea contribui decisiv la revitalizarea întregii industrii a ţării, cu efecte extrem de 
benefice pentru bunăstarea naţiunii şi creşterea nivelului de trai al românilor. 

Domnule ministru, vă întreb cu respect: 
1. Care este strategia Ministerului de resort pentru implementarea Politicii Agricole Comune în beneficiul 
agricultorilor români? 
2. Ce facilităţi prevede PAC şi cum pot fi informaţi fermierii din judeţul Bacău despre implementarea acestui 
program? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Miron Smarandache 
 

*** 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Exodul medicilor români din cauza salarizării. 
 
Stimate domnule ministru,  
 

Zeci de mii de medici au plecat din ţară în ultimii ani pentru a profesa în străinătate, în ciuda investiţiilor 
făcute de statul român pentru şcolarizarea lor. Situaţia are multiple cauze, cele mai importante fiind grila extrem de 
modestă de salarizare, precum şi incapacitatea autorităţilor de a lua măsuri în favoarea stabilităţii medicilor de a 
practica medicina acasă. Consider că o soluţie ar fi acordarea unor facilităţi prin care tinerii absolvenţi care 
efectuează stadiul de rezidenţiat să fie automat beneficiarii postului de medic obţinut ulterior.  

Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Ce strategie are Ministerul Sănătăţii pentru menţinerea tinerilor medici români în spitalele autohtone, cel puţin 
pentru o perioadă de câţiva ani după absolvire? 
2. Care este deficitul de medici existent în prezent în România, şi punctual în unităţile spitaliceşti din judeţul Bacău? 
3. Ce măsuri aveţi în vedere pentru creşterea numărului de medici în România de la 2,4 la 2,6 la 1.000 de locuitori în 
următorii trei ani, având în vedere că media celorlalte ţări europene este de 3,4 medici la 1.000 de locuitori?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smarandache 

 
*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 
 

Situaţia disperată de la Rafo Oneşti. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Managerii societăţii Rafo Oneşti au iniţiat o serie de analize a obiectivelor care să conducă la modernizarea 
rafinăriei cu costuri rezonabile. Se au în vedere mai multe variante de proiecte ale căror costuri de implementare să 
poată avea drept consecinţă semnarea unui contract de obţinere a creditului necesar realizării investiţiilor. În paralel, 
salariaţii de la Rafo sunt panicaţi de unele informaţii potrivit cărora în următoarea perioadă vor rămâne circa 80 din 
cei 400 de salariaţi existenţi în prezent. 

Având în vedere interesul statului român în această rafinărie, vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Există posibilitatea concedierilor în bloc a salariaţilor Rafo Oneşti? 
2. Cum se implică Ministerul pe care în conduceţi în demersurile de realizare a unor parteneriate sau chiar de vânzare 
a societăţii? 
3. Care este situaţia datoriilor Rafo către statul român? 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Sancţiunile prea blânde pentru elevi şi cadrele didactice. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

De la începutul acestui an, şcolile româneşti au devenit teatrele unor întâmplări ieşite din comun. Adevărate 
bătăi de stradă, elevi umiliţi sau chiar înjunghiaţi în clasă, profesori care întreţin relaţii sexuale în şcoli, toate acestea 
sunt exemplele unei deteriorări de neconceput pentru învăţământul românesc. Chiar dumneavoastră aţi opinat că, spre 
exemplu, sancţiunea Consiliului de Administraţie al Colegiului „Traian Vuia” din Satu Mare împotriva profesorului 
care ar fi întreţinut relaţii sexuale în şcoală a fost una blândă.   
Vă reamintesc că acel profesor s-a filmat cu telefonul mobil în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu o femeie în incinta 
şcolii, iar conducerea unităţii a decis doar suspendarea pe trei ani a dreptului de înscriere la concursuri pentru 
ocuparea unei funcţii didactice superioare sau de conducere, îndrumare şi control, deşi legea permitea desfacerea 
contractului de muncă. 

Vă întreb cu respect: 
1. Câte sancţiuni au fost acordate în acest an cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul preuniversitar, atât în 
România, cât şi în judeţul Bacău? 
2. Consideraţi că se impune înăsprirea sancţiunilor faţă de cazurile precum cel prezentat anterior? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Miron Smarandache 
 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 

  
Parlamentarii conservatori doresc ca unitățile de învățământ să beneficieze, în funcție de necesități, de pază 

permanentă sau supraveghere mobilă, asigurată de către personalul din subordinea jandarmeriei, cu acordul unităților 
de învățământ respective. Plecând de la ultimele evenimente petrecute cu o săptămână în urmă, în care doi elevi din 
Capitală, de la Colegiul Tehnic Miron Niculescu şi de la Liceul Tehnologic Mecanică Fină, au fost înjunghiaţi în 
incinta unităţii şcolare, parlamentarii conservatori susţin ideea potrivit căreia, pentru siguranţa şcolarilor trebuie luate 
măsuri urgente prin înfiinţarea unor posturi ale jandarmeriei. Dezideratul conservatorilor, de siguranță în unitățile de 
învățământ, este explicabil din moment ce, în România, asistăm la o creştere îngrijorătoare a numărului cazurilor de 
violență în şcoli. 

Acest fenomen se manifestă sub diferite forme – violența între elevi, violența elevilor împotriva profesorilor, 
violența profesorilor împotriva elevilor, violența unor tineri din afara şcolilor față de elevi sau chiar față de profesori. 
Astfel, în anul şcolar 2011-2012, în unitățile de învățământ au fost înregistrate peste 14.000 de cazuri de violență 
verbală şi fizică, cele mai multe vizând integritatea corporală, sănătatea sau chiar viața elevilor. Astfel, parlamentarii 
Partidului Conservator susțin ideea potrivit căreia securitatea unităților şcolare se poate asigura prin înființarea unor 
posturi ale jandarmeriei. Necesitatea instituirii unor asemenea măsuri reiese din numărul mare de cazuri de violenţă 
semnalate în ultimii ani în unităţile de învăţământ din România. Trebuie ştiut că, dintre cele 14.313 cazuri care au 
fost raportate Ministerului Educației de către inspectoratele şcolare județene şi cel al municipiului Bucureşti, cele 
mai multe au fost catalogate drept "acte contra vieții, integrității corporale şi sănătății", mai precis 6.275 cazuri. 
Dintre acestea, 6.132 au fost cazuri de violență fizică uşoară, iar 143 - cazuri de violență fizică gravă. Potrivit 
aceleiaşi surse, 1.603 acte au atentat la libertatea persoanei (amenințare, şantaj etc.). De asemenea, sunt menționate 
şi 651 acte care atentează la securitatea unității şcolare.  

Astfel, prin crearea posturilor de jandarmerie, în unităţile de învăţământ,  se urmăreşte atât eliminarea 
fenomenului violenței şcolare cât şi creşterea nivelului de siguranţă atât pentru elevi cât şi pentru părinți. 

 
Grupul parlamentar al Partidului Conservator 

 
*** 

 
 
 

Propunerea legislativă PC privind acordarea indemnizaţiei pentru bunici, o şansă pentru relansarea natalităţii 
 
 

Grupurile parlamentare ale Partidului Conservator au înregistrat la Senat, în procedură de urgenţă, 
propunerea legislativă privind acordarea unei indemnizaţii pentru bunici  care vor să îşi îngrijească nepoţii în cazul în 
care părinţii doresc să se întoarcă în câmpul muncii.  

Iniţiativa vine în sprijinul tinerelor familii, deoarece, de fiecare dată când s-au acordat anumite facilităţi, 
acestea au condus la o creştere a natalităţii.  

Modificarea legislativă încurajează tinerele familii de a avea copii, în condiţiile în care România se confruntă 
tot mai acut cu fenomenul îmbătrânirii populaţiei şi a degradării structurii acesteia pe vârste.  
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Dacă acest fenomen va continua, în scurt timp va trebui să reconsiderăm toate segmentele societăţii 
româneşti, în situaţia în care o persoană activă va fi nevoită să asigure sursele financiare pentru plata pensiilor unui 
număr din ce în ce mai mare de pensionari.  

Propunerea PC acordă astfel posibilitatea bunicilor de a beneficia de o sumă lunară pentru îngrijirea 
copilului, în situaţia în care părinţii se întorc la locul de muncă. Specialiştii susţin, de asemenea, că asigurarea unui 
cadru afectiv şi emoţional unic oferit de familie este extrem de important în dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a 
copiilor. 

De asemenea, propunerea legislativă încurajează şi părinţii care doresc să-şi continue activitatea profesională, 
îndeosebi mamele. Astfel, în situaţia în care părintele copilului se întoarce la locul de muncă, bunica sau bunicul va 
putea beneficia de o sumă lunară pentru îngrijirea nepotului.  

Un argument în plus în favoarea propunerii legislative este faptul că România nu beneficiază de un număr 
corespunzător de alternative pentru îngrijirea copilului până la doi sau trei ani. Totodată, sistemul de creşe nu 
reuşeşte să răspundă tuturor solicitărilor de preluare şi îngrijire a copiilor, alternativa creşelor private sau a serviciilor 
oferite de bone reprezentând un efort financiar prea mare pentru majoritatea familiilor.  
 Îmi exprim speranţa că propunerea noastră legislativă va parcurge cât mai repede parcursul legislativ pentru a 
fi adoptată cu celeritate şi a intra în vigoare, noua lege fiind în avantajul atât a părinţilor, cât şi a bunicilor, dar mai 
ales a copiilor noştri.  

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

Parlamentul trebuie să recâştige încrederea populaţiei  
 

Clasa politică, în integralitatea ei, traversează de ani buni o perioadă de criză majoră, generată de conflictele 
interminabilele la vârf dintre conducătorii aleşi să vegheze la liniştea şi armonia instituţională, la respectarea 
Constituţiei şi a legilor ţării. Aceste dispute au avut drept consecinţă îndepărtarea cu paşi mici, dar siguri, a populaţiei 
de actul politic, fapt demonstrat prin prezenţa tot mai scăzută la vot de la ultimele alegeri, dar şi prin dezgustul făţiş 
manifestat de populaţie faţă de politică şi politicieni.  
 În acest context deloc favorabil, consider că oamenii politici în general, şi parlamentarii în special, trebuie să 
demonstreze că doresc să facă o altfel de politică, cea a cetăţenilor. Trebuie să schimbăm fundamental 
responsabilitatea pe care o avem faţă de cei care ne-au mandatat să-i reprezentăm în Parlament, pentru că, de cele mai 
multe ori, mesajele şi ideile noastre pozitive nu ajung aşa cum trebuie la adevăraţii destinatari, oamenii oneşti ai 
acestei ţări.  

De asemenea, sunt de părere că trebuie să corectăm şi să îmbunătăţim din mers această situaţie, în sensul 
transmiterii în timp real către beneficiari a activităţilor noastre pozitive în plan parlamentar şi social, cu atât mai 
mult cu cât am fost aleşi în sistemul de vot uninominal. Nu în ultimul rând, cred că lipsa de încredere şi respect în şi 
pentru politicieni nu va duce la îmbunătăţirea calităţii clasei politice, dorită de toată lumea, cel puțin la nivel 
declarativ.  
 În opinia mea, blamarea generalizată a oamenilor politici nu va detemina altceva decât îndepărtarea altor 
persoane, profesionişti în diverse domenii, care doresc să se implice în fenomenul politic. Sunt convins că avem forța 
să arătăm, cel puţin reprezentanții Partidului Conservator în Parlament, că noi putem face politică pentru cetăţeni, nu 
pentru interese meschine şi populiste. Dacă populația va recepta la adevărata dimensiune mesajele noastre, nu am 
nici un fel de emoţie că nu vom reuşi, în ciuda procentului încă extrem de mic de încredere a populaţiei în Legislativ.  
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Capitalul românesc, încotro? 

 
Aceasta este întrebarea la care antreprenorii din România speră să gasească un răspuns, în condiţiile în care 

în ultimii ani lipsa unei strategii economice coerente la nivel national a determinat o amplificare a efectelor crizei, în 
special în rândul antreprenorilor autohtoni. Lipsa accesului la finanţare, fiscalitatea excesivă dar şi modificarea 
continuă a cadrului economic au determinat antreprenorii români să ducă o adevarată luptă pentru supravieţuire.În 
ultimii ani, politicile pentru  sprijinirea antreprenoriatului românesc şi a investiţiilor cu capital autohton au fost 
inexistente, determinând o desfiinţare în masă a intreprinderilor mici şi mijlocii, cele mai importante sectoare ale 
economiei fiind dominate de marile companii straine. Nu putem să nu remarcăm forţa capitalului străin. Puterea 
financiară net superioară a acestora  şi accesul la surse de finanţare a permis firmelor străine să vină întotdeauna cu 
noi tehnologii şi cunoştinţe care să îmbunătăţească productivitatea muncii. Totodată, trebuie să luăm în considerare şi 
faptul că aceste companii străine beneficiază şi de un tratament preferenţial din partea autorităţilor din punct de 
vedere al facilităţilor pe care le primesc. 
 Pe de-o parte, ponderea redusă a capitalului autohton în mediul de afaceri românesc este legată de perioada 
relativ scurtă de trecerea la o economie capitalistă şi de lipsă a unei experienţe. Pe de altă parte însă, nu putem să nu 
remarcăm că o parte importantă a firmelor româneşti activează în domeniul serviciilor, în perioada 2008-2010, peste 
55% dintre intreprinderile mici şi mijlocii fiind în domeniul comerţului. Astfel, după anul 1990 s-a mers o perioada 
îndelungată pe ideea dezvoltării serviciilor, fără a lua în considerare că marile economii ale lumii se bazează pe 
industrii producătoare de bunuri. Este evident că cele două sectoare, serviciile şi industria românească ar trebui să se 
dezvolte în paralel, să beneficieze de creditare preferenţială (cu dobânzi subvenţionate) tocmai pentru a face faţă 
concurenţei cu firmele cu capital străin.  
 De asemenea trebuie remarcat faptul că, firmele cu capital majoritar străin realizează 38-40% din PIB, dar 
numai cu 29% din totalul numărului de salariaţi ai economiei naţionale. Acest fapt este menţionat de statistici. Tot în 
statistici observăm că aceste companii cu capital majoritar străin realizează productivităţi între 18-20.000 euro pe 
salariat, în timp ce media productivităţii muncii pe economie este de aproximativ 13.000 euro. În plus cifra medie de 
afaceri pe salariat este situată în jurul a 90-100.000 de euro, în cazul acestor companii, iar media pe economie este de 
61.500 euro. Raportarea productivităţii şi a cifrei medii de afaceri înregistrate de firmele româneşti este de evitat, 
întrucât diferenţele sunt foarte mari. Care ar fi cauzele unor astfel de decalaje?! Sigur nu sunt foarte multe, dar cred 
că forţa financiară net superioară, tehnologiile noi folosite, precum şi sistemul modern de management ar fi cele mai 
importante dintre ele. Este foarte dificil, dacă nu chiar imposibil pentru firmele româneşti să atingă într-un timp 
relativ scurt, aceste standarde. Fără acces facil la surse de finanţare, fiscalitatea ridicată apasat de controale excesive 
de la deschiderea afacerii, antreprenorul român duce de fapt o luptă extraordinară pentru supravieţuire.  
 În acest context, cred că este nevoie mai mult ca oricând, de programe şi politici de încurajare a capitalului 
autohton care să determine companiile româneşti să demareze proiecte de investiţii. Astfel, răspunsul la întrebarea 
unde va ajunge economia românească va depinde de atenţia şi importanţa care se va acorda sprijinirii capitalului 
românesc, prin măsuri guvernamentale menite să frâneze sau să blocheze dispariţia acestuia.  

 
Deputat, 

Constantin Avram 
 

*** 
                                                                         

 
Despre regionalizare 

 
În România, tema regionalizării este la ordinea zilei. Este o prioritate a guvernului USL, încredinţată spre 

soluţionare unei  comisii speciale şi discutată  la trei nivele:a) academic; b) partide politice si administraţie locala; c) 
patronat, sindicate, ONG – uri. 

Până la elaborarea unui proiect scris, se impun cu necesitate  clarificări, fără de care funcţionarea regiunilor de 
dezvoltare va încurca, mai curând dacât va ajuta, funcţionarea serviciilor publice. 

Astfel: 
Denumire: Folosirea denumirilor istorice (Moldova, Transilvania, Dobrogea, etc.) – la fel ca Franţa, Germania, 

Italia, este binevenita. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 15 - 2013 săptămâna 20 – 24 mai 2013  
 

89

Intindere. Care va fi configuraţia teritorială a euroregiunilor României; harta regiunilor cu judeţele respective. 
Dar numarul locuitorilor? 

Organizare. Judeţele constituie astazi (ca şi în trecut) unităţi funcţionale bine definite în administraţie, 
învăţământ, economie, justiţie... 

Vor funcţiona judeţele regiunilor în continuare cu toate aceste competenţe sau, odată regionalizarea pusă în 
practică, vor pierde din atribuţii şi prerogative? În teritoriu există o stare de neliniste, de nervozitate, în aşteptarea 
precizărilor. 

Centrul regiunii. Cum se va stabili? A fost dat exemplul regiunii de Centru cu oraşele Sibiu si Braşov aflate ca 
pondere foarte aproape unul de altul. 

Alegerea poate fi soluţionată dacă se adoptă principiul (formulat de altfel în dezbateri TV) a 2 sau chiar 3 
centre pentru aceeaşi regiune şi anume: unul economic;al doilea, cultural; al treilea, administrativ. 

De exemplu pentru regiunea de Centru: Braşovul ar rămâne centru regional economic; Sibiul – cultural; Alba 
Iulia (pentru evidente raţiuni) – centru administrativ. 

Pentru regiunea de Sud – Est, Constanţa ar putea fi centrul economic, Galaţi–cel cultural si Braila–sediu 
administrativ. 

Existenţa a 2 – 3 centre intr – o regiune mareşte posibilităţile de manifestare si competiţie. 
 
Dezvoltarea economiei regionale. La acest capitol, lucrurile sunt complicate. Regulamentul nr. 1059 din 26 

mai 2003, deşi începe cu interesul pentru statistici comparabile şi armonizarea lor, devine mai explicit într–un singur 
loc: „ Nomenclatorul NUTS împarte teritoriul economic al statelor membre... în unităţi teritoriale”. 

Regionalizarea se referă, în concepţia legiuitorilor europeni, la teritoriul economic al statelor participante. 
Pe cale de consecinţă, va fi nevoie de precizat competenţa euroregiunilor privind 
a) investiţiile venite din alte ţări, sau efectuate în alte ţări; 
b) implicarea, asocierea unei euroregiuni din România cu una din altă ţară (producţia în comun, de 

exemplu); 
c) competenţa euroregiunii privind importul si exportul în interes propriu. 
Pe un plan general economic si politic se impune a fi precizat raportul între suveranitatea statului şi aceea a 

pieţelor economice. 
Harta euroregiunilor intitulată „ Regiunile Uniunii Europene” elaborată de Comitetul regiunilor şi de Comisia 

Europeană (European Union – Committee of the Regions – European Commission)  este extrem de sugestivă. 
Frontierele dintre state nu mai există; din Franţa până în Polonia sunt zeci şi zeci de euroregiuni. Pentru tineretul de 
astăzi şi generaţiile viitoare va exista numai acest mozaic teritorial. 

De altfel, in locul celor 25 de state al UE s–au constituit 343 unităţi teritoriale NUTS 1 si 2. 
Înseamnă regionalizarea în final fragmentarea statelor existente şi înlocuirea lor cu o multitudine de 

euroregiuni? 
Euroregiunile şi agricultura, constituie un capitol special şi pentru România. Este vorba de obligaţia impusă de 

UE de a vinde în deplină proprietate, pământul agricol al României unor cetăţeni din Europa sau din alte parţi. O 
obligaţie asumată şi de România, precizeaza oficialităţile. 

Există însă o piedică fundamentală: preţul terenurilor agricole. Hectarul de teren agricol se vinde şi se cumpără 
cu: 

 
Ţara Preţ (euro/ha) 
Danemarca                    16.000 – 20.000 
Olanda                    13.000 – 16.000 
Franţa                    11.000 – 13.000 
Spania                      8.000 – 12.000 
Polonia                      6.000 – 7.000 
Ungaria                      5.000 – 7.000 
România                      1.500 – 2.500 
(Sursa: Income Magazine, Nr. 2, mai 2012) 
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La acest preţ pământul arabil al României poate fi (şi probabil va fi) cumpărat cu toptanul. O fi bine, o fi rău?! 
Dupa ce am pierdut industria, sistemul bancar, producţia meşteşugărească, o parte din fondul forestier, sistemul de 
irigaţie, petrolul, vine rândul pământului agricol. Se pregătesc spre a fi înstrăinate resursele minerale si energetice. 

Ce mai ramane României când nu va mai avea nimic de vândut? 
Dată fiind calitatea superioară a acestui pământ, socot că este de datoria statului să intervină şi să fixeze 

preţurile la care se va efectua cumpărarea pământului agricol, pe zone de calitate, stabilite conform criteriilor 
agrotehnice ştiinţifice. 

 
Cum vor funcţiona euroregiunile? 
   Autoritatea centrală va delega unele atribuţii euroregiunilor - a fost declaraţia oficială, fără alte precizări. 
Intervin aici două diferenţieri: 
a) Sunt sectoare care nu pot fi regionalizate: armata, jandarmeria, serviciile (mai numeroase ca oricând), 

politica externă, căile ferate, investiţiile majore, exploatarea resurselor energetice, exploatarea resurselor minerale. 
De precizat ca judeţele, cu toate atribuţiile lor, reprezintă baza, un factor major si stabilizator in funcţionarea 

regionalizării. 
Politica generală privind învăţământul si educaţia rămâne în competenţa Ministerului Invăţământului. La fel şi 

sănătatea, cât şi funcţionarea poliţiei. 
Ocrotirea patrimoniului cultural este de competenţa autorităţilor centrale şi a celor regionale, fixându–se 

răspunderile fiecăreia. 
Rămâne de examinat dacă va exista un plan pentru dezvoltarea euroregiunilor rămase în urmă şi măsurile ce se 

cuvin. 
 
Pe măsura ce va fi elaborat şi pus în operă un plan naţional de dezvoltare, se va stabili şi rolul corespunzator al 

euroregiunilor. 
 
Oricum, de precizat prin lege ca regionalizarea nu reprezintă un pas spre federalizare şi nici spre 

fragmentarea statului român. 
În concluzie, ţinând seama de cele arătate, o dezbatere generală şi temeinică ar fi mai mult decât necesara 

pentru ca legea regionalizării care înseamnă o reformă majoră, să fie, în termeni reali, înţeleasă şi însuşită de 
majoritatea cetăţenilor ţării, întrucât îi priveşte în mod direct. În fond, e vorba de viaţa prezentă şi viitoare a unei ţări 
întregi. 

 
Deputat, 

Dinu C. Giurescu 
 

*** 
 
 

Despre organizarea unui nou pot de flori peste Prut 
 
 
Stimati colegi,  
Doamnelor si domnilor parlamentari,  
 
 

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre perspectiva integrării Republicii Moldova în structurile europene 
alături de România. Două state româneşti în Uniunea Europeană – cu viziunea implicita a unei disoluţii a frontierei – 
şi avem practic o Unire clasică. O Unire care se putea realiza, cu mai mult curaj, cu mai multa luciditate, chiar după 
căderea comunismului.  

In contextul eforturilor de integrare ale Moldovei in Uniunea Europeana, dar si al revizuirii preconizate a 
Constitutiei Romaniei – care va legifera proiectul regionalizarii – consider util sa reamintesc aici semnificatia 
Podului de Flori al anilor 1990. 1.200.000 de romani s-au întâlnit atunci, într-un entuziasm exceptional, neatins poate 
de la momentul 1918, pe un simplu pod de frontieră, devenit însă reper istoric şi emoţional. Atunci, Podul de Flori a 
reprezentat o manifestare clara a vointei de unire a Basarabiei cu Romania.  
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Astazi, doresc sa propun romanilor de pe ambele maluri ale Prutului sa isi manifeste, din nou, liber, optiunea 
in chestiunea integrarii Basarabiei in spatiul european alaturi de Romania. La 23 de ani de la momentul 6 mai 1990, 
Podul de Flori se poate aseza din nou peste Prut. Romanii de pe ambele sale maluri isi doresc acum, in 2013, precum 
romanii de pe cele doua maluri ale Milcovului in 1859, sa anuleze limita identitara a unui simplu curs de apa. 
Românii şi basarabenii nu au nevoie de paşaport pentru a se recunoaşte.  

De aceea, impreună cu prietenii si entuziastii din societatea civilă, din cultura, din media, din clasa politica, 
dorim sa reînviem Podul de Flori. De la Chişinău şi Bucureşti se simte aceeaşi tensiune, aceeaşi aşteptare încordată. 
Acum sau la anul, în orice caz extrem de repede şi sigur. El vine pentru că un nou milion de români vor să se 
întâlnească pe malurile unui râu pe care doar mania cartografică l-a transformat în graniţă birocratică.  

In acest context, doresc sa remarc in mod explicit, de la tribuna Parlamentului, activitatea unei organizatii 
civice etalon in acest domeniu – Platforma Civică Acţiunea 2012 – organizatie care educa practic elita politica 
romaneasca in directia naturala a Unirii. Si pentru asta trebuie sa le multumim.  
 

Deputat, 
Ovidiu Raeţchi 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
Adresată: domnului Constantin Niţă, ministru delegat pentru energie 
De către: deputat Andrei-Claudiu Tănăsescu 
Obiectul interpelării: Modificarea Legii 220/2008  

 
Stimate domnule Ministru,  

 
În ultimii trei ani, sectorul eolian din România s-a dovedit a fi unul foarte atractiv pentru investitorii străini, ca 

urmare a stimulentelor guvernamentale prevăzute în Legea 220/2008.  Conform statisticilor oficiale, sectorul energiei 
regenerabile din România a atras, în ultimii trei ani, investiţii de peste trei miliarde de euro, iar schema de sprijin 
pentru investitori, care prevede acordarea de certificate verzi cu o valoare cuprinsă între 27 şi 55 de euro, este una 
dintre cele mai avantajoase din Uniunea Europeană. România respectă astfel traseul impus de Uniunea Europeană ce 
prevede atingerea unei cote de 20% a energiei din surse regenerabile până în 2020, din totalul mixului energetic 
general. 

Schema de sprijin pusă la dispoziţie de statul român pentru investitorii în energie verde a majorat numărul de 
certificate verzi acordate producătorilor de energie electrică provenită din surse regenerabile de energie, însă efectele 
acestei legi au avut, în timp, repercursiuni asupra facturilor suportate de consumatori. În acest sens, se impune 
iniţierea unui proiect de act normativ pentru revizuirea Legii 220/2008. Consider că este absolut necesară iniţiativa 
adoptării unui cadru legislativ şi fiscal atractiv pentru investitori, care să ofere stabilitatea necesară recuperării 
investiţiilor şi totodată consider că scăderea costurilor la energie trebuie să fie prioritatea Guvernului.  

În acest context, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care estimaţi că va fi impactul acordării certificatelor verzi în conformitate cu actuala Lege 220/2008 asupra 

preţului la energia electrică? 
2. Ce măsuri are Guvernul pentru a stimula dezvoltarea de proiecte eoliene, în vederea dezvoltării capacităţii 

de producţie pe piaţa internă?  
3. Care este ritmul anual de creştere a capacităţii de producţie a energiei eoliene? 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
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Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat  
Obiectul interpelării:  Şcoala – un spaţiu al violenţei? 

 
Stimate domnule ministru,  
 
Problema violenţei în mediul şcolar a reprezentat şi reprezintă în continuare un fenomen îngrijorător, având 

consecinţe asupra imaginii şcolii, ca instituţie responsabilă în formarea conduitei tinerilor.  
În acest context, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl aveţi în subordine, eventual 

în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în 
mediul şcolar. Ce programe şi activităţi doriţi să întreprindeţi în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, pentru 
diminuarea actelor de violenţă comise în perimetrul unităţilor de învăţământ? De asemenea, vă solicit să-mi furnizaţi 
ultimele statistici oficiale în ceea ce priveşte acest fenomen, atât la nivelul municipiului Bucureşti, cât şi la nivel 
naţional.  
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Andrei-Claudiu Tănăsescu 
Obiectul interpelării:  Şcoala – un spaţiu al violenţei? 
 

Stimate domnule ministru,  
Problema violenţei în mediul şcolar a reprezentat şi reprezintă în continuare un fenomen îngrijorător, având 

consecinţe asupra imaginii şcolii, ca instituţie responsabilă în formarea conduitei tinerilor.  
În acest context, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl aveţi în subordine, eventual 

în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în 
mediul şcolar. Ce programe şi activităţi doriţi să întreprindeţi în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru 
diminuarea actelor de violenţă comise în perimetrul unităţilor de învăţământ? De asemenea, vă solicit să-mi furnizaţi 
ultimele statistici oficiale în ceea ce priveşte acest fenomen, atât la nivelul municipiului Bucureşti, cât şi la nivel 
naţional.  
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

 
 

 Întrebări 
 
 
 

Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii. 
 

Reconsiderarea fenomenului cărţilor tipărite. 
             
Stimate domnule ministru, 
  
 Unii dintre predecesorii dumneavoastră au afirmat public, nu cu mult timp în urmă, că în viitor cărţile tipărite 
nu vor fi un lux, ci un obiect de preţ. De asemenea, specialiştii în domeniu sunt convinşi că, în perioada următoare, 
nu va exista o dispariţie masivă a formatului clasic al conceptului de carte şi a cărţii pe hârtie, în ciuda faptului că 
digitalizarea, cartea vorbită şi cartea pe hârtie au devenit realităţi des uzitate.  
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 Vă întreb cu respect: 
1. Are ministerul pe care îl conduceţi o evidenţă clară a cărţilor tipărite în ultima perioadă în România pe suport 
clasic? 
2. Care este ponderea apariţiilor editoriale din România, raportat la nivelul european? 
3. Care este raportul actual dintre suportul clasic şi cel digital? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Integrarea romilor pe piaţa muncii. 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
 Doar patru persoane de etnie romă din totalul de 72 cât era prevăzut în proiectul „Crearea şi funcţionarea 
structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă - Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie 
romă” şi-au găsit un loc de muncă în primul an de implementare a acestuia, într-un judeţ al României. Din păcate, 
realizările acestui gen de proiecte sunt destul de nesemnificative, având în vedere numărul mare al şomerilor 
înregistraţi din rândul etniei rome.   
 Vă întreb cu respect: 
1. Cum se implică ministerul pe care îl conduceţi în accelerarea procesul de încadrare a populaţiei rome pe piaţa 
muncii? 
2. Care este situaţia actuală a şomerilor romi, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Maramureş? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Modificări ale unor documente juridice. 
 
Stimate domnule ministru,           
 
 În urma audienţelor din cadrul birourilor mele parlamentare din judeţul Maramureş, am primit câteva petiţii 
referitoare la stadiul actual al anumitor documente juridice. 

Pentru buna informare a cetăţenilor respectivi, vă rog respectuos să îmi puneţi la dispoziţie modificările care 
au fost aduse în ultima perioadă la două acte normative, respectiv Drepturile omului în Uniunea Europeană înainte de 
Tratatul de la Nisa şi Modificările aduse sistemului constituţional al UE prin Tratatul de la Lisabona, 2007. 

De asemenea, vă rog întreb care sunt ultimele prevederi de modificare a Cartei ONU pentru romi? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 15 - 2013 săptămâna 20 – 24 mai 2013  
 

94

 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
 

Popularea piscicolă a râurilor din judeţul Maramureş. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

În judeţul Maramureş au fost populate recent apele râurilor Iza, Lăpuş şi Someş cu 1.500 de kilograme de 
crap, fiind prima acţiune de acest fel efectuată în judeţ după 1989. Crapul a fost achiziţionat din Ungaria din 
cotizaţiile membrilor asociaţiei care au organizat acţiunea, Asociaţia pescarilor sportivi „Vidra” din Baia Mare. 
Acţiunea de populare cu crap a fost efectuată pe porţiunile de râuri concesionate asociaţiei amintite.  

Având în vedere iniţiativa prezentată, vă întreb cu respect doamnă ministru: 
1. Care este strategia MMSC privind popularea cursurilor apelor din România, şi în special din judeţul Maramureş? 
2. Câţi români şi câţi cetăţeni din Maramureş deţin permis de pescuit din partea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură vizat şi cu toate taxele achitate? 
3. Cum acţionează MMSC pentru revitalizarea ecoclimatului din râurile României distruse de fenomenul 
braconajului? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Cozile interminabile de la Remat Braşov 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Proprietarii de maşini vechi din Braşov fac în ultimele zile cozi de câteva sute de metri în curtea societăţii 
Remat, pentru a obţine un voucher în schimbul maşinilor vechi. Pentru a nu-şi pierde rândul, proprietarii maşinilor şi-
au făcut numere de ordine şi au organizat chiar paza autoturismelor peste noapte. Mulţi dintre proprietari au venit al 
doilea an la rând cu „rablele”, deoarece anul trecut nu au reuşit să obţină voucher-ul dorit după ce au stat saptămâni 
întregi la coadă. Mai mult, unii dintre cei care vor să scape de maşinile vechi susţin că tichetele se dau şi la „mici 
înţelegeri” sau chiar cu „cotizaţii”. 

Vă întreb respectuos doamnă ministru, ce aşteptări aveţi pentru Programul „Rabla” din acest an, câte tichete 
sunt alocate judeţului Braşov şi ce probleme aţi întâmpinat în realizarea proiectului? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
 

*** 
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Adresată domnului Cristian David, ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni, ministrul Afacerilor 
Externe  
 

Tratamentul aplicat românilor din străinătate. 
 
Stimate domnule ministru,  

De ani de zile, România şi în special românii au parte de un tratament revoltător şi inacceptabil în ţările 
europene prietene, îndeosebi în Franţa şi Italia. La început, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne au tolerat 
deliberat această stare de fapt, afirmând că nu este cazul să răspundem unor pamflete care iau în derâdere românii. 
Ulterior, aceste ironii groteşti s-au amplificat în Franţa şi Italia, state care ne aduc grave prejudicii de imagine, 
inclusiv zilele trecute consemnându-se un asemenea incident. Expresii jignitoare precum „cerşetori” sau „infractori” 
nu mai reprezintă nici o noutate pentru europeni, care îşi bat joc nu numai de români, dar şi de comunităţile cinstite 
ale noastre care trăiesc dincolo de graniţe. Una este să combaţi faptele antisociale comise de concetăţenii noştri 
oriunde în lume şi alta este să foloseşti aceste aspecte într-o campanie ostilă şi defăimătoare dusă împotriva României 
şi a poporului român. 

În aceste condiţii, vă întreb cu respect ce face MAE pentru stoparea acestor campanii denigratoare la adresa 
românilor şi ce strategie aveţi în vedere pentru ca jignirile să înceteze? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Dotarea cu echipamente performante a maternităţilor din judeţul Braşov. 
 
Stimate domnule ministru,           

Ample acţiuni de dotare cu echipamente medicale performante, prin echiparea maternităţilor şi secţiilor de 
nou-născuţi din 15 oraşe ale României, între care şi Braşovul, au fost derulate în ultima perioadă de Organizaţia 
„Salvaţi Copiii”. Potrivit estimărilor organizaţiei, aproximativ 327 de nou-născuţi vor fi salvaţi şi 380 de naşteri vor 
avea loc în condiţii normale în 2013, datorită celor 15 dotări cu echipamente medicale performante realizate de 
Organizaţia „Salvaţi Copiii” în cadrul programului naţional de reducere a mortalităţii infantile „Fiecare copil 
contează!”.  

În contextul în care România se află pe primul loc în UE la mortalitatea infantilă, vă întreb cu respect 
domnule ministru:  
1. Cum se implică Ministerul Sănătăţii în reducerea acestui nedorit decalaj? 
2. Care este situaţia financiară şi materială a maternităţilor din judeţul Braşov? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
Stimați colegi, 

 
Începând din 1989 până în 2013 agricultura României se zbate, după cum bine avem cu toții cunoştiință, la 

limita dintre dispariție şi supraviețuire. În cei aproape 25 de ani de democrație, cu toate eforturile zecilor de guverne 
mai mult sau mai puțin dedicate rezolvării acestei probleme, fermierul român a reuşit foarte rar să depăşească 
condiția de mic producător, să treacă de agricultură de subzistență şi să realizeze mai mult decât acea producție 
minimă care îi asigură doar pâinea zilnică pe masă. 

Din acest motiv, alături de colegii mei, am luat câteva măsuri care ar trebui să ajute la remedierea acestei 
situații. Drept urmare, am amendat Legea privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
571/2003 privind codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi am propus cresterea suprafeței 
necesară producției vegetale pe cap de animal sau familie de albine şi a numărului de capete la bovine şi caprine 
pentru care se aplica normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art.71 alin.(1) din Legea privind 
aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale/art.I/pct. 29/art. 73/alin. 3,4. 

Stimați colegi, o astfel de măsură este, ]n opinia mea, absolut necesară pentru menținerea şi creşterea 
gradului de subzistență pentru asociațiile familiale din zonele de deal si de munte şi se înscrie în linia de decizii 
guvernamentale menite să vină în sprijinul populației. 

Am certitudinea că, prin astfel de legi şi ordonanțe care stimulează producția şi consumul, agricultura 
românească mai are o şansă. Să nu uităm că România dispune de un potențial agricol enorm. 

Depinde doar de noi, Legislativ sau Guvern, să găsim căile prin care îl putem valorifica. Opinia mea este că 
sprijinirea asociațiilor familiale este una dintre aceste căi. 
 

Vă mulțumesc, 
 

Deputat, 
Adrian-Miroslav Merka 

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 
 
 
 

*** 
 

De-a lungul timpului au fost nenumarate discutii vizand numarul de bugetari: sunt mulţi sau puţini  pentru un 
sistem birocratic sau instituţional precum cel românesc? Răspunsul îl putem obţine uitandu-ne la ponderea numarului 
de salariaţi bugetari în totalul numarului de contribuabili, care ne arată că suntem în topul ţărilor europene cu cel mai 
mare număr de bugetari, în condiţiile în care România se confruntă atât cu un nivel ridical al cheltuilelilor de personal 
în acest capitol bugetar,  cât şi cu o evaziune foarte ridicată pe piaţa muncii, cu peste doua milioane de români 
muncind la negru. 

În aceste condiţii nu pot sta indiferent în faţa demersului făcut de către Guvernul USL, demers pe cât de 
important pe atât de îndrazneţ pentru România anului 2013 şi anume demararea programului de disponibilizare a 
celor aproximativ 10.000 de angajati din sectorul bugetar. 

În acelasi timp, nu trebuie ignorat faptul ca discutăm despre angajaţi ai diverselor companii din sectorul 
bugetar, companii neperformante, care aduc de ani de zile numeroase pierderi la bugetul de stat, pierderi care prin 
aceasta măsura pot fi diminuate sau reduse în totalitate. 
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Ca om politic, deputat in Parlamentul Romaniei, nu pot sa nu observ faptul că aceste masuri care s-au luat până 
în momentul de faţă, nu sunt suficiente, ci trebuie gândit şi implementat un program prin care aceşti oameni să 
beneficieze de o reconversie profesionala care să îi poată direcţiona către noile investiţii ce vor intra în economia 
românească. 

Acesta este motivul pentru care semnalez Guvernului că în paralel cu aceste măsuri de asanare a companiilor 
de stat trebuie să crească gradul de atractivitate pentru investiţii în România, dedicate atât capitalului străin, cât şi 
celui autohton. Numai în acest fel, oamenii ce îşi vor pierde locurile de muncă vor avea şansa de a trece de la statutul 
de şomer, de asistat social, la cel de resursă activă în piaţa muncii. Nu trebuie să credem că măsura de a elimina 
costurile din companiile cu priederi prin reducerea personalului, poate să rămână singulară, adică neînsoţită de 
măsuri coerente de reîncadrare a oamenilor în câmpul muncii. 

Pentru că altfel, vom perpetua un sistem păgubos prin care vom muta pierderile dintr-un buzunar bugetar în 
altul, generându-se un număr tot mai mare de cetăţeni români care vor fi lipsiţi de perspective. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Ion Marocico 
Uniunea Ucrainenilor din România 

 
 

*** 
 

 
Stimaţi colegi,  

 
Una dintre preocupările majore pe care ar trebui să le aibă orice autoritate politică sau administrativă cu rol 

de decizie în România este cea legată de scăderea numărului de şomeri. Situaţia din ţara noastră este cu atât mai 
dramatică cu cât şomajul afectează în principal populaţia tânără, înregistrându-se o rată de 23,1%. 

Astfel, pe lângă cei care au un nivel de pregătire ridicat, dar care totuşi au dificultăţi în găsirea unui loc de 
muncă, trebuie sa avem o preocupare constantă pentru tinerii care au întâmpinat probleme serioase în promovarea 
examenului de bacalaureat. În ultimii ani, aceştia au atins un procent destul de ridicat, iar acum se află în situaţia în 
care sunt lipsiţi de perspectivă. 

În contextul în care în toată Uniunea Europeană există o serioasă preocupare pentru reducerea şomajului în 
rândul tinerilor, România trebuie să beneficieze de politici eficiente pentru ca aceşti tineri să intre în piaţa muncii cât 
mai curând. 

România a fost una dintre ţările vizate de decizia Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a 
schemei „Garanţia pentru tineri” prin care orice tânăr din Uniunea Europeană care este în şomaj de mai mult de patru 
luni va fi îndreptat către un loc de muncă, formare profesională sau ucenicie. 

Este salutară decizia Guvernului de a adopta un memorandum care se referă la implementarea unei scheme 
pilot pentru 5000 de tineri absolvenţi de liceu, dar care nu au promovat bacalaureatul şi care doresc să fie încadraţi în 
piaţa muncii. Schema este finanţată prin POSDRU şi va permite un set de măsuri specifice pentru aceşti tineri. 

Este pentru prima dată când un Executiv de la Bucureşti are o preocupare reală pentru categoria specială de 
tineri care nu au reuşit să promoveze examenul de bacalaureat, dar care totuşi pot reprezenta un plus pe o piaţă a 
muncii pe care ne-o dorim în continuă dezvoltare. Mai mult decât atât, statutul nostru de membru în Uniunea 
Europeană se concretizează prin astfel de măsuri şi la nivelul beneficiilor, nu doar la nivelul obligaţiilor. 

Ne dorim ca acest program să continue şi după finalizarea acestei scheme, adică şi în perioada de finanţare 
2014-2020, când suma alocată la nivel european va fi de aproximativ şase miliarde de euro. 

 
Deputat, 

Giureci-Slobodan Ghera 
Uniunea Croaţilor din România 

 
 

*** 
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Stimaţi colegi, 

 
 

De-a lungul timpului a fost sesizată o mare problemă pentru în ceea ce priveşte posibilităţile de susţinere a 
instituţiilor de învăţământ din România. Dificultatea este generată de faptul că şcolile româneşti nu beneficiază de 
conturi bancare proprii, acestea aparţinând inspectoratelor responsabile. În acest fel, orice intenţie de a face o donaţie 
sau de a susţine financiar o anumită instituţie de învăţământ se izbea de imposibilitatea legală de a contribui financiar 
la dezvoltarea unei anumite şcoli. 

Ca deputat, dar şi ca om care are o strânsă legătură cu sistemul de învăţământ, consider că intenţia 
Ministerului Educaţiei de a genera conturi bancare proprii pentru şcolile din România este una saluară şi care pune în 
acord realitatea cu nevoile pe care le au instituţiile de educaţie din România. 

Mai mult decât atât, donaţiile de până acum ale părinţilor către fondul şcolii vor putea intra în legalitate şi se 
va putea urmări destinaţia acestor bani. De altfel, acest fapt reprezintă doar o formalizare a unei stări de fapt, pentru 
că ştim cu toţii că fiecare părinte al unui elev contribuie anual la acest fond al instituţiei de învăţământ. 

Măsura este salutară şi pentru cei care doresc să aibă acţiuni de mecenat, adică să ofere contribuţii majore 
pentru o instituţie şcolară, dar şi pentru cei care ar intenţiona să doneze cei 2% din salariu către educaţie. 
Introducerea unor conturi proprii gestionate pe principiul transparenţei şi al permanentei informări către comunitatea 
părinţilor este primul pas pentru scoaterea la suprafaţă a unei finanţări gri care oricum exista. 

De asemenea, un astfel de sistem ar permite să prevaleze decizia şcolii în stabilirea priorităţilor şi 
investiţiilor, ceea ce ar alinia sistemul şcolar românesc la practica europeană în acest domeniu. 
 
 

Deputat, 
Ionel Stancu 

Asociaţia Macedonenilor din România 
 

*** 
 
 

 
 




