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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

 
 

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de luni, 23 septembrie 2013 
 

  
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 23 septembrie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 282/2013) - 

lege organică 
2. Proiectul de Lege pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PL-x 281/2013) - lege organică 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea 

unor măsuri financiare (PL-x 235/2013) - lege ordinară 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 184/2013) - lege ordinară 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 58/2013) - lege ordinară 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie �Cantacuzino" în vederea 
realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generată de epidemii şi 
pandemii (PL-x 266/2013) - lege ordinară 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de 
Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 
256/2013) - lege ordinară 

8. Proiectul de Lege privind emisiile industriale (PL-x 237/2013) - lege ordinară 
9. Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 

şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru 
cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl-x 760/2010) - lege ordinară 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 217/2013) - lege ordinară 

 
Propunerea legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale (Pl-x 181/2013) - 
lege organică, a fost adoptată tacit, prin depăşirea termenului pentru dezbatere şi vot final. 

 
Două proiecte de lege au fost amânate de la dezbatere, în lipsa rapoartelor de fond: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2013 privind ratificarea 

Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului 
director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013 (PL-x 246/2013) - lege ordinară 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (PL-x 247/2013) - lege organică 

 
 

*** 
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Şedinţa Camerei Deputaţilor miercuri, 18 septembrie 2013 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 24 septembrie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2013 privind ratificarea 

Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului 
director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013 (PL-x 246/2013) - lege ordinară – 221 voturi pentru, 29 
împotrivă, 55 abţineri. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea 
unor măsuri financiare (PL-x 235/2013) - lege ordinară – 238 voturi pentru, 63 împotrivă 8 abţineri. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 184/2013) - lege ordinară – 238 voturi pentru, 65 împotrivă, 5 abţineri. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 58/2013) - lege ordinară – 235 
voturi pentru, 28 împotrivă 55 abţineri. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino" în vederea realizării 
Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generată de epidemii şi pandemii 
(PL-x 266/2013) - lege ordinară – 302 voturi pentru, 16 împotrivă, 2 abţineri. 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de 
Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 
256/2013) - lege ordinară – 313 voturi pentru, 2 împotrivă. 

7. Proiectul de Lege privind emisiile industriale (PL-x 237/2013) - lege ordinară – 276 voturi pentru, 1 
împotrivă, 46 abţineri. 

8. Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 
şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru 
cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl-x 760/2010) - lege ordinară – 316 voturi pentru, 6 
împotrivă, 5 abţineri. 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 217/2013) - lege ordinară – 324 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere. 

10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 
2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată 
prin Legea nr.71/2007 (Pl-x 419/2012) - lege ordinară – cu raport de respingere din partea Comisiei pentru 
administraţie publică, 243 voturi pentru, 72 împotrivă, 10 abţineri. 

11. Proiectul de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (PL-x 329/2012) - lege ordinară, cu raport de respingere din partea Comisiei 
pentru administraţie publică şi a Comisiei pentru agricultură, 322 voturi pentru, 3 abţineri. 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice (Pl-x 234/2012) - lege ordinară, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru cultură, 
304 voturi pentru, 23 împotrivă, 1 abţinere. 

13. Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice (PL-x 20/2013) - lege ordinară, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru administraţie publică, 
239 voturi pentru, 76 împotrivă, 14 abţineri. 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului 
(Pl-x 223/2012) - lege ordinară, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru învăţământ, 303 voturi pentru, 25 
împotrivă, 5 abţineri. 

15. Propunerea legislativă privind interzicerea cultivării şi importului Organismelor Modificate Genetic 
(OMG), şi interzicerea importului, producţiei şi comercializării produselor care conţin Organisme Modificate Genetic 
(OMG) (Pl-x 153/2013) - lege ordinară, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru agricultură, 248 voturi 
pentru, 37 împotrivă, 49 abţineri. 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 282/2013) - 
lege organică – 271 voturi pentru, 2 împotrivă, 61 abţineri. 
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17. Proiectul de Lege pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PL-x 281/2013) - lege organică – 330 
voturi pentru, 3 împotrivă. 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (PL-x 247/2013) - lege organică – 257 voturi pentru, 68 împotrivă, 7 abţineri. 

19. Propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România (Pl-x 231/2012) - lege organică, cu raport de 
respingere din partea Comisie pentru cultură, 310 voturi pentru, 8 împotrivă, 12 abţineri. 

 
Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Kinetoterapeuţilor din România (Pl 587/2003) - lege organică şi Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul (PL-x 724/2011) - lege ordinară au fost retrimise la 
comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare. 

 
Doamna deputat Maria Grecea (Circumscripţia electorală 8, Braşov), a demisionat din PP-DD, devenind 

membră a Grupului parlamentar al PNL. 
 

 

 

 
*** 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie – decembrie 2013 

  (Situaţia cuprinde datele la 27 septembrie 2013) 
 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1014  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 703

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 68

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 596

674

– votate  674
             din care: - înaintate la Senat        36 
                            - în procedura de promulgare   15 
                            - promulgate* 243 
                            - respinse definitiv 373 
                            - sesizare neconstituţionalitate     2 
                            - în reexaminare la Senat     5 
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 351
a) pe ordinea de zi 63
b) la comisii  272
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 27

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 27

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

4) Desesizări 3

 
   cele 674 iniţiative legislative votate privesc: 

                      263 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
         150  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               35  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      78 proiecte de legi  
                      411 propuneri legislative 
 

 * În anul 2013 au fost promulgate 258 legi. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea septembrie  – decembrie 2013 

 (Situaţia cuprinde datele la 27 septembrie 2013) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 396  

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 328

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 68
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 25
48

– votate  48
             din care: - înaintate la Senat      23 
                            - în procedura de promulgare 15 
                            - promulgate*   2 
                            - respinse definitiv   7 
                            - sesizare neconstituţionalitate   1 
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 351
a) pe ordinea de zi 63
b) la comisii  272
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 27
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 27
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 2

 
 
 

     Cele 48 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         32 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
    15  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     16  proiecte de legi  
                         16 propuneri legislative 
 
 
    

    * În anul 2013 au fost promulgate 258 legi. 
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             D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

 Camerei Deputaţilor  
Şedinţele de luni, 23 şi marţi 24 septembrie 2013 

 
 

 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 61 

        din care: - în dezbatere 
61

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               14  

20  

   - votate 20
         din care: - înaintate la Senat 6 
                        - la promulgare 7 
                        - respinse definitiv 7 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 2
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 63

        din care: - în dezbatere 
63

                       - la vot final 0
 
 
 
 
     ▪ Cele 20 iniţiative legislative votate privesc: 
                10 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                       6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  4  proiecte de legi  
                10 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 23 – 27 septembrie 2013 

 
 

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

1.  PL-x 235/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului    nr. 41/2013 privind 
reglementarea unor măsuri financiare 
 

2.  PL-x 184/2013 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului         nr. 32/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 

3.  PL-x 58/2013 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului         nr. 68/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 

4.  PL-x 266/2013 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          nr. 40/2013 pentru 
finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
„Cantacuzino”  în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în 
masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii   
 

5. PL-x 237/2013 - Lege privind emisiile industriale 
 

6. Pl-x 760/2010 - Lege pentru modificarea alin. (1) şi (3) ale art. 42 din           Legea nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului 
de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
 

7. PL-x 217/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 

 
 

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

1. PL-x 282/2013 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
 

2. PL-x 246/2013 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 
privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, 
aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013 

3. PL-x 281/2013 - Proiectul de Lege pentru completarea art. 43 din                       Legea nr.41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune       
         

4.  PL-x 247/2013 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 

5. Pl-x 181/2013 - Propunerea legislativă  privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale 
ministerelor  şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei 
publice locale 
[Se consideră adoptată în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată] 
 

6. PL-x 256/2013 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea 
unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 
octombrie 2010 
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III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  Pl-x 419/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7 
din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr. 71/2007 
 

2.  PL-x 329/2012 – Proiectul de Lege privind modificarea alin. (1) al art. 25 din Legea nr. 214/2011 pentru 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
 

3.  Pl-x 234/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea             Legii nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice  
 

4.  Pl-x 231/2012 – Propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de 
artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România                      
 

5.  Pl-x 20/2013 – Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al        articolului 11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea  habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 

6.  Pl-x 223/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea           Legii nr. 69/2000  a 
educaţiei fizice şi sportului  
 

7.  Pl-x 153/2013 – Propunerea legislativă privind interzicerea cultivării şi importului Organismelor 
Modificate Genetic (OMG), şi interzicerea importului, producţiei şi comercializării produselor care 
conţin Organisme Modificate Genetic (OMG) 
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   F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  

al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a 
anului 2013 

 
 

(situaţie la data de 26 septembrie 2013) 
 
 
 

În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat și aprobat Lista priorităţilor legislative ale 
Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 169 de proiecte de legi.  

Dintre acestea, 76  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: 

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

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea   dreptului de contestare la

Curtea Constituțională: 

- legi trimise la promulgare: 

 
                                                    TOTAL                                                                   76   
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                                    II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

  
        

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Raport depus pe: 

1 
PLx 

227/1
3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 
privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (poz. I-b-9) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea unor măsuri pentru evitarea supracompensării 
sau pentru diminuarea acesteia şi pentru evitarea creării unui avantaj competitiv 
necuvenit pentru producătorii de energie din surse regenerabile, beneficiari ai schemei 
de sprijin autorizată de Comisia Europeană. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
18.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 227/ 18.06.2013 

se dezbate sub 
rezerva primirii 

raportului 

2 
PLx 

245/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice 
locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile 
publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 
(poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea unor măsuri privind funcţionalitatea 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi, precum şi reducerea cheltuielilor 
în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  245/ 
02.09.2013 

Senat 
- 

24.09.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
prezentată) 

3 
PLx 

156/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea 
Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C. (poz. I-a-6) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
    Obiectul de reglementare: modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C., aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare, în scopul 
modificării cadrului legislativ aplicabil personalului Inspectoratului, care desfășoară 
activități ce, în mare parte, implică exercitarea prerogativelor de putere publică. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
09.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 156/ 17.09.2013 

26.09.2013 
(respingerea cererii 
de reexaminare și 
adoptare a legii în 
forma adoptată de 

Senat) 
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    IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

592/1
0 

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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
14.10.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  592/ 
25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

 a fost întocmit raport 
preliminar și 

transmis Comisiei 
juridice 

2 
PLx 

159/1
2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru  modificarea 
și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit. (poz. I-b-26) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituțile de credit și adecvarea capitalului și Ordonanței Guvernlui 
nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
21.05.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  159/ 
29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

se așteaptă 
amendamente de la 

Guvern și se va 
dezbate împreună cu 

PLx 326/2012  

3 
PLx 

326/1
2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 
pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-27) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în scopul 
creării posibilității 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 acționar la o instituție de credit.   

Senat 
Adoptat pe 
18.09.2012 

Camera Deputaţilor
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se așteaptă 
amendamente de la 

Guvern și se va 
dezbate împreună cu 

PLx 159/2012 

4 
PLx 

458/1
2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital. (poz. I-b-28) 
    Obiectul de reglementare: înființarea și reglementarea activității organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea directivelor 
europene incidente în domeniul valorilor mobiliare și modificarea subsecventă a Legii 
nr. 297/2004 privind piața de capital. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.10.2012 

Camera Deputaţilor
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

se așteaptă 
amendamente 



 
13 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

5 PLx 
85/13 

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-b-1) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

6 PLx 
89/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății. (poz. I-b-
36) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
12.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  89/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

se așteaptă 
amendamente de la 
Ministerul Sănătății 

7 PLx 
97/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare 
a gazelor naturale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  97/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

raport preliminar 
întocmit și transmis 

C pt. industrii 

8 
PLx 

105/1
3 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

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 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

9 
PLx 

107/1
3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui timbru de mediu  care „prin valori mai 
echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa auto de vehicule rulate, să fie în 
concordanţă cu principiile europene în domeniul protecţiei mediului – care pun un 
accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de vehicule eficiente (CO2) şi mai puţin 
poluante şi care , în continuare, să fie principala sursă de finanţare a programelor de 
mediu. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  107/ 
08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

10 
PLx 

121/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2013 
pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr.9/1998 
privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca 
urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile Aliate 
și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii 393/2006 privind 
acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor 
la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, 
încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în zona de 
frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006. (poz. I-b-17) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
     Obiectul de reglementare: eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit Legii 
nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr. 393/2006, în tranşe anuale egale, pe o 
perioadă de 10 ani, precum şi modificarea actelor normative menţionate. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
22.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  121/ 
07.05.2013 

Termen: 22.05.2013 

raport în curs de 
finalizare 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

11 
PLx 

301/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2013 
pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie 2012, și 
la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru modificarea art. 3 
alin.(1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006. (poz. II-50) 
    Obiectul de reglementare: ratificarea amendamentelor convenite între România și 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la 
București la 1 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris 
la 10 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-
cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, cu 
completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  301/ 
23.09.2013 

Termen: 
30.09.2013 

Senat 
- 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 01-

03.10.2013 
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22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
718/ 
07 

 

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-32) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

PLx 
445/ 
10 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (poz. 
I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: are menirea să reglementeze în mod armonios legislaţia în 
domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii metalelor preţioase a pietrelor preţioase în 
România cu standardele Uniunii Europene şi care să răspundă în acelaşi timp cerinţelor 
economiei de piaţă şi înlocuirii prevederilor Decretului nr. 244/1978, act normativ 
restrictiv prin care s-a constituit monopolul statului asupra operaţiunilor cu metale 
preţioase în România, prevederi devenite perimate după anul 1990, dar menţinute, încă, 
în vigoare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.09.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  445/ 
06.09.2010 
Retrimis pe 

19.03.2013  pt. raport 
suplimentar 

Termen: 28.04.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 
PLx 

97/ 13 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de exttracţie şi 
comercializare a gazelor naturale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  97/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

PLx 
107/ 
13 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui timbru de mediu care, „prin valori mai 
echilibrate, să elimine semiblocajul pe piaţa de vehicule rulate, să fie în concordanţă cu 
principiile europene în domeniul protecţiei mediului -  care pun accent tot mai mare pe 
stimularea achiziţiei de vehicule eficiante (CO2) şi mai puţin polouante şi care, în 
continuare, să să fie principala sursă de finanţare a programului de mediu”. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat  
Adoptat pe 
02.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  107/ 
08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

5 

PLx 
185/ 
13 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii.  
(poz. I-b-21) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
   Obiectul de reglementare: modificarea aer.8 li.b din Ordonanţa de urgenţă  a 
Guvernului  nr.34/2006 privind atribuirea de contracte de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
serviciu, în sensul exceptării transportatorilor aerieni din categoria autorităţilor 
contractante. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  185/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

6 

PLx 
186/ 
13 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-b-22) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
în sensul accelerării procedurilor de achiziţie, concretizate în introducerea în termene 
limită pentru fiecare etapă. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  186/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

  
  
  
  

        33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
Înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
468/ 
12 

 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-39) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

2 

PLx 
287/ 
13 

 

Proiect de lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul 
laptelui şi al produselor lactate. (poz. I-a-30) 
Obiect de reglementare:   stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate în vederea consolidării responsabilităților operatorilor din sectorul 
produselor lactate, adaptării ofertei la cerere, precum și evitării anumitor practici 
comerciale neloiale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
09.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 287/ 17.09.2013
Termen: 24.09.2013 

raport în curs de 
finalizare 

  
        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  șșii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăățțiilloorr  nnaațțiioonnaallee  

              
Nr
. 

cr
t 

 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
502/ 
05 

 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
(poz. I-b-33) 
    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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 
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      55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          
              
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

233/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.  
 (poz. I-b-2) 
    Obiectul de reglementare: abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru 
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea 
apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  233/ 
25.06.2013 

Termen: 10.09.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 23-
26.09.2013; amânat 
pt. două săptămâni 

2 
PLx 

275/1
3 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2013 privind 
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.  
(poz. I-a-2) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului general și procedural pentru acoperirea 
pasivului unităților administrativ-teritoriale aflate în criza financiară sau insolvență. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  275/ 
09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

întocmit raport 
preliminar și 

transmis Comisiei 
juridice 
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        66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  
              
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 PLx 
85/13 

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-b-1) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
11.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

întocmit raport 
preliminar și predat 
Comisiei pt. buget 

2 
PLx 

105/1
3 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

3 
PLx 

267/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli nr.42/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat, precum și 
pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei. (poz. I-
b-3) 
     Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, precum şi modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, în vederea majorării nivelului minim garantat şi a limitei de venituri 
până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei, începând cu luna iulie 2013. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
26.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  267/ 
02.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

raport în curs de 
finalizare 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

4 
PLx 

277/1
3 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2013 pentru 
modificarea art.37 precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) şi 
art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 
(poz. I-a-1) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea unor 
termene prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  277/ 
09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

raport în curs de 
finalizare 

  
77))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

174/0
9 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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. (poz. 
I-b-34) 
    Obiectul de reglementare: 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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.03.2009 

Camera Deputaţilor
PLx  174/ 
09.03.2009 
Retrimis pe 

05.05.2009 pt. raport 
suplimentar 

Termen: 04.06.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

2 

PLx 
460/ 
12 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar. (poz. I-b-35) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sanitar, referitoare atât la activitatea medicală, cât şi la sursele, şi anume: 
crearea unui cadru legal pentru responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi implicit  a reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi 
coordonarea spitalelor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.10.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  460/ 
12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

3 

PLx 
468/ 
12 
 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-39) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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  

4 
PLx 

89/ 13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății. (poz. I-b-
36) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
12.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  89/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

întocmit raport 
preliminar 

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăățțăămmâânntt,,  șșttiiiinnțțăă,,  ttiinneerreett  șșii  ssppoorrtt  

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
620/ 
09 
 

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-b-23) 
    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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

2 

PLx 
377/ 
11 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-24) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.05.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  377/ 
30.05.2011 
Retrimis pe 

27.03.2012 pt. raport 
suplimentar 

Termen: 10.04.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 

PLx 
670/ 
11 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare. (poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
21.11.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  670/ 
28.11.2011 

Termen: 20.12.2011 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

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

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
775/ 
11 
 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public 
nr.120/2006. (poz. I-b-40) 
    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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
06.12.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  775/ 
19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 
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      1100))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        
  

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
718/ 
07 
 

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-32) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

PLx 
445/ 
10 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (poz. 
I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: armonizarea legislaţiei în domeniul circulaţiei, producţiei 
şi deţinerii metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase în România cu standardele 
Uniunii Europene. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.09.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  445/ 
06.09.2010 
Retrimis pe 

19.03.2013  pt. raport 
suplimentar 

Termen: 28.04.2009 

dezbatere amânată 

3 

PLx 
592/ 
10 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-5) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul   

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
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

4 

PLx 
105/ 
13 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  105/ 
02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 01-

03.10.2013 

5 

PLx 
121/ 
13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.10/2013 
pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr.9/1998 
privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca 
urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile Aliate 
și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii 393/2006 privind 
acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor 
la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, 
încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în zona de 
frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006. (poz. I-b-17) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit Legii 
nr.9/1998, Legii 290/2003 şi Legii nr.393/2006 în tranşe anuale egale, pe o perioadă de 
10 ani, precum şi modificarea actelor normative menţionate. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
22.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  121/ 
07.05.2013 

Termen: 22.05.2013 

întocmit raport 
preliminar și 

transmis Comisiei pt. 
buget 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

6 

PLx 
185/ 
13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii.  
(poz. I-b-21) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: modificarea art.8 lit.b din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de servicii, în sensul exceptării transportatorilor aerieni din 
categoria autorităţilor contractante. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  185/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

în dezbatere 

7 

PLx 
186/ 
13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-b-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privin atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune şi servicii, în sensul 
accelerării procedurilor de achiziţie, concretizate în introducerea în termene limită 
pentru fiecare etapă. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  186/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

în dezbatere 

8 

PLx 
275/ 
13 
 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2013 privind 
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.  
(poz. I-a-2) 
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică 
Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului general și procedural pentru acoperirea 
pasivului unităților administrativ-teritoriale aflate în criza financiară sau insolvență. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  275/ 
09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 01-

03.10.2013 

  
  
  
  
  
  
  
  
                                                        IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
BPi 

585/1
3 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între                      Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. (poz. II-67) 
    Obiectul de reglementare: ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană 
și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. Încheierea și punerea în aplicarea unui acord de 
comerț liber cu Peru și Columbia oferă noi oportunități de export pentru mărfurile 
europene și implicit românești, prin înlăturarea barierelor comerciale în calea 
exporturilor; 
- Inițiator:Guvernul   

Camera 
Deputaţilor 

BPi 
585/25.09.2013 

Senat 
-  

2 

BPi 
589/1

3 
L 

172/1
3 

Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. 
(poz. I-a-16)  
    Obiectul de reglementare: modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior angajaţi la debutul în profesie, cu excepţia profesiilor pentru care 
modalitatea de efectuare a stagiului este reglementată prin legi speciale. Proiectul de 
act normativ vizează adaptarea legislației românești la cerințele UE în materie de stagii 
pentru absolvenți pentru facilitarea tranziției tinerilor din sistemul educațional către 
piața muncii, cu accent pe: promovarea accesului tinerilor absolvenți de învățământ 
superior pe piața muncii către un loc decent și durabil corespunzător studiilor absolvite, 
condiții bune de muncă și de consolidare a formării profesionale, reglementarea 
condițiilor minime care caracterizează un stagiu ca fiind de calitate - definirea 
obiectivelor profesionale, durată rezonabilă, protecție socială și remunerație adecvată, 
drepturi și obligații ferme pentru toate părțile implicate prin încheierea de acorduri 
contractuale în care sunt implicate întrepriderile, dar și serviciile publice de ocupare; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 172/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
BPi 589/25.09.2013  

3 

BPi 
592/1

3 
L 

309/1
3 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au 
obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. (poz. I-a-18) 
    Obiectul de reglementare: acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu, 
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la examenului de bacalaureat naţional 
2013; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 309/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
BPi 592/25.09.2013  

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 
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4 

BPi 
593/1

3 
L 

316/1
3 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului                        nr.22/2013 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa          Guvernului 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-a-29)                                    
    Obiectul de reglementare: prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, până la data de 31 
decembrie 2014; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 316/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
BPi 593/25.09.2013  
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                                                        IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
821/ 
07 
L 

692/0
7 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2007 pentru 
modificarea şi completatea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-24) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 692/2007 

Reexaminare 
pt. raport la C. 

economică și C. 
juridică 

Camera Deputaţilor
PLx 821/ 03.12.2007  

2 

PLx 
117/ 
09 
L 

674/0
8 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 143/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiuni de servicii. (poz. I-a-25) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 674/2008 

Reexaminare 
pt. raport la C. 

economică, 
industrii și 

servicii 

Camera Deputaţilor
PLx 117/ 18.02.2009  

3 

PLx 
225/ 
09 
L 

80/09 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2009 privind 
unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.  
(poz. I-a-22) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 80/2009 

Reexaminare 
pt. raport la C. 

economică 
industrii și 

servicii 

Camera Deputaţilor
PLx 225/ 08.04.2009  

4 

PLx 
468/ 
09 
L 

286/0
9 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 72/2009 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  
(poz. I-a-23) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 286/2009 

Reexaminare 
pt. raport la C. 

economică 
industrii și 

servicii 

Camera Deputaţilor
PLx 468/ 30.09.2009  
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5 

PLx 
156/ 
10 
L 

344/1
0 

Proiectul  Legii  educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
(poz. I-a-19) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 156/ 
12.04.2010 
Adoptat pe 
19.05.2010 

Senat 
L 344/2010 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

6 

PLx 
522/1

0 
L 

509/ 
10 

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-12) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 522/ 
04.10.2010 
Adoptat pe 
02.11.2010 

Senat 
L 509/2010 

pt. raport suplimentar 
la C. pt. învățământ 

 

 

7 

PLx 
153/ 
11 
L 

20/11 

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-a-3) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 20/2011 

Reexaminare 
pe ordinea de zi 

Camera Deputaţilor
PLx 153/ 30.03.2011  

8 

PLx 
1/ 11 

L 
415/1

1 

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-26) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 1/ 
01.02.2011 
Adoptat pe 
17.05.2011 

Senat 
L 415/2011 

pt. raport la C. pt. 
muncă 

 

9 

PLx 
521/1

1 
L 

660/ 
11 

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-20) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 521/ 
19.09.2011 
Adoptat pe 
02.11.2010 

Senat 
L 660/2011 

pt. raport suplimentar 
la C. pt. învățământ 

 

10 

PLx 
780/1

1 
L 

700/ 
11 

Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor 
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-9) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 780/ 
22.12.2011 
Adoptat pe 
27.03.2012 

Senat 
L 700/2011 

pt. raport la C. 
juridică și la C. pt. 
drepturile omului 
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11 

PLx 
237/1

2 
L 

317/ 
13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  
(poz. I-a-21) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 237/ 
12.06.2012 
Adoptat pe 
19.06.2012 

Senat 
L 317/2012 

pt. raport la C. pt. 
buget 

 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 
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12 

PLx 
9/ 13 

L 
55/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce 
privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 
1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-a-27) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 9/ 
05.02.2013 
Adoptat pe 
05.03.2013 

Senat 
L 55/2013 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

13 

PLx 
81/ 13 

L 
99/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  
(poz. I-a-13) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 81/ 
18.03.2013 
Adoptat pe 
09.04.2013 

Senat 
L 99/2013 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

14 
L 

288/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat 
şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 
normal de 4 ore. (poz. I-a-5) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 288/2013 

pt. raport la C. pt. 
administrație și 

C. pt. învățământ 

Camera Deputaţilor
pt. raport la C.pt. 

administrație și C. 
pt. învățământ 

 

15 
L 

289/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură. (poz. I-a-17) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 289/2013 

pt. raport la C. pt. 
cultură 

Camera Deputaţilor
-  

16 
L 

293/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.72/2013 privind 
reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii. (poz. I-a-
4) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 293/2013 

pt. raport la C. pt. 
cultură 

Camera Deputaţilor
-  



 
32 

17 
L 

294/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2013 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea 
Consiliului Judeţean Brăila. (poz. I-a-32) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 294/2013 

pt. raport la C. pt. 
administrație și 

C. pt. agricultură 

Camera Deputaţilor
-  

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

18 
L 

297/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă. (poz. I-a-28) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 297/2013 

pt. raport la C. 
economică, 
industrii și 

servicii și C. pt. 
buget 

Camera Deputaţilor
-  

19 
L 

299/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru. (poz. I-a-11) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 299/2013 

pt. raport la C. 
juridică și la C. 
pt. administrație 

Camera Deputaţilor
-  

20 
L 

304/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.  
(poz. I-a-14) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 304/2013 

pt. raport la C. 
economică, 
industrii și 

servicii 
 

Camera Deputaţilor
-  

21 
L 

306/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-8) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 306/2013 

pt. raport la C. pt. 
administrație 

Camera Deputaţilor
-  

22 
L 

308/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală. (poz. I-a-10) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 308/2013 
C. Juridică a 

depus raportul 

Camera Deputaţilor
-  
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23 
L 

310/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-a-7) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 310/2013 

C. economică, 
industrii și 

servicii și C. pt. 
buget au depus 

raportul 

Camera Deputaţilor
-  

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

24 
L 

315/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în 
domeniul forţei de muncă. (poz. I-a-15) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 315/2013 

C. pt. muncă a 
depus raportul 

Camera Deputaţilor
-  

25 
L 

321/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii nr.416/2011 privind 
venitul minim garantat. (poz. I-a-34) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 321/2013 

pt. raport la C. pt. 
muncă 

Camera Deputaţilor
-  

26 
L 

324/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 82/2013 pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (poz. I-a-35) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 324/2013 

pt. raport la C. pt. 
administrație și la 

C. pt. muncă 

Camera Deputaţilor
-  

27 

PLx 
195/1

3 
L 

479/ 
13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 
pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrație și Reglementare în Comunicații. 
(poz. I-b-31) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 195/ 
10.06.2013 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Senat 
L 479/2013 

pt. raport la C. 
economică, industrii 

și servicii 

 

28 
PLx 
255/1

3 

Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției 
privind crearea Organizației Internaționale pentru colaborarea economică și tehnico-
științifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu 
România. (poz. I-b-38) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  255/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

Senat 
L 490/2013 

pt. raport la C. 
economică, industrii 

și servicii 
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29 
PLx 
254/1

3 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Asociația Internațională pentru Dezvoltare 
din cadrul Băncii Mondiale. (poz. I-b-25) 
- Inițiator:Guvernul 
     

Camera 
Deputaţilor 
PLx  254/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

Senat 
L 494/2013 

pt. raport la C. pt. 
buget 

 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

30 
PLx 
256/1

3 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui 
Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-16) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  256/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

Senat 
-  

31 

PLx 
282/ 
13 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 
(poz. II-63) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  282/ 
17.09.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

Senat 
-  

  
                                                            VV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  AAMMBBEELLEE  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII,,    AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  TTEERRMMEENNUULL  PPEENNTTRRUU  
EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUUȚȚIIOONNAALLĂĂ  

  
        

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) La SG din data de: 

1 PLx 
58/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. (poz. I-b-6) 

Senat 
Adoptat pe 
18.02.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  58/ 25.02.2013 

Adoptat pe 
24.09.2013 

 

2 
PLx 

237/1
3 

Proiect de lege privind emisiile industriale. (poz. I-b-12) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  237/ 
25.06.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

 



 
35 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) La SG din data de: 

3 
PLx 

266/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 
pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și 
Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării Planului national de intervenție pentru 
prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generate de epidemii și pandemii. (poz. I-b-
37) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
26.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  266/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

 

  
  
                                                      VVII..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE    

  
        

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

1 
PLx 

158/1
3 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea 
în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. 
(poz. I-b-10) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
22.05.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  158/ 
27.05.2013 

Adoptată  pe 
03.09.2013 

11.09.2013 

2 PLx 
96/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri 
speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale. 
(poz. I-b-7) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  96/ 25.03.2013 

Adoptată pe 
03.09.2013 

14.09.2013 

3 
PLx 

112/1
3 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice. 
(poz. I-b-29) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
08.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  112/ 
15.04.2013 
Adoptată pe 
03.09.2013 

14.09.2013 

4 
PLx 

215/1
3 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului. (poz. I-b-18) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
10.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 215/ 17.06.2013

Adoptată pe 
03.09.2013 

14.09.2013 

5 
PLx 

234/1
3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 
privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și 
Neferoase "REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent. (poz. I-b-20- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  234/ 
25.06.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

25.09.2013 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

6 
PLx 

263/1
3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscale. (poz. I-b-30) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  263/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

25.09.2013 

7 
PLx 

265/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 
pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență. (poz. I-b-15) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  265/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

25.09.2013 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

( la data de  26septembrie  2013 ) 
 
   I.  În perioada  23 – 26  septembrie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte, din care 4  rapoarte 

suplimentare. 

     Comisiile permanente au depus  20 avize. 

Cele 24 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

   7    

 17 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      6 

      3 

      15 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 267 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
57  pentru raport suplimentar. 

La comisii se află  28 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua  sesiune 
ordinară a anului 2013.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  496 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 356 

♦ rapoarte suplimentare 99 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 41 

TOTAL     496 
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ANEXA 
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  23  –  26  septembrie  201 
 

I.   Comisia  economică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 247/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară – raport 
comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern 23.09.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(341/R din 24.09.13) 

II. Comisia pt. buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 246/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție 
semnată de autoritățile române la București, la 10 iunie 2013, 
aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internațional din 26 iunie 2013. 

Guvern 23.09.13 Raport de aprobare 
(339/R din 23.09.13) 

2 PLx 247/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.78/2013 pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de 
Supraveghere Financiară – raport comun cu Comisia economică. 

Guvern 23.09.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(341/R din 24.09.13) 
 

III. Comisia pt.  industrii 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 
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1 PLx 895/2007 

Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a 
Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de 
privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii 
Naţionale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de 
Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, şi OMV 
Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător  

4 deputaţi,  
adoptat     
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(345/R din 25.09.13) 

2 Plx 220/2008 
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.555/2004 privind 
unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului 
"PETROM"-S.A. Bucureşti 

2 senatori,   
respinsă    
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(346/R din 25.09.13) 

3 PLx 384/2009 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul feroviar 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

18.09.13 Raport de aprobare 
(347/R din 25.09.13) 

4 Plx 330/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
petrolului nr.238/2004 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(348/R din 25.09.13) 

5 Plx 404/2012 
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de 
trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

18.09.13 Raport de respingere 
(349/R din 25.09.13) 

6 Plx 405/2012 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de 
trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

18.09.13 Raport de respingere 
(350/R din 25.09.13) 

7 Plx 278/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 
2004 a petrolului  

1 senator, 
respinsă    
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(351/R din 25.09.13) 

8 Plx 340/2010 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

24.09.13 Raport de respingere 
(354/R din 26.09.13) 
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9 PLx 363/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată 

12 
senatori,    
adoptat     
de Senat 

24.09.13 Raport de respingere 
(355/R din 26.09.13) 

10 PLx 431/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind 
Codul consumului, republicată 

18 
parlam.,    
adoptat     
de Senat 

24.09.13 Raport de respingere 
(356/R din 26.09.13) 

11 Plx 715/2010 

Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer 
constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul 
Construcţiilor din România 

40 
parlam.,    
respinsă    
de Senat 

11.09.13 
Raport  suplimentar 

de respingere 
101/RS din 26.09.13 

 

IV. Comisia pt.  agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 92/2011 

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 – raport comun cu Comisia juridică 

14 
deputaţi,    
respinsă    
de Senat 

18.09.13 
Raport  suplimentar  

de respingere 
(279/RS2 din 25.09.13) 

2 Plx 752/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 
privind protejarea exploataţiilor agricole 

4 deputaţi,  
respinsă    
de Senat 

18.09.13 
Raport  suplimentar  

de respingere 
(173/RS3 din 25.09.13) 

              V. Comisia pt. administraţie 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 245/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcționalității administrației publice locale, a 
numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și 
autoritățile publice, din subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor – prioritate legislativă. 

Guvern 23.09.13 Raport de aprobare 
(340/R din 24.09.13) 

2 PLx 156/2013 Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și 

Guvern,    
adoptat     23.09.13 Raport de respingere 

(342/R din 24.09.13) 
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completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea 
Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C. – prioritate 
legislativă 

de Senat 

3 Plx 350/2012 
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică – raport comun cu Comisia juridică 

17 
parlam.,    
respinsă    
de Senat 

27.05.13 
10.09.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(352/R din 25.09.13) 

4 Plx 208/2013 Propunere legislativă privind definirea spațiului rural național 23 parlam. 24.09.13 Raport de respingere 
(353/R din 26.09.13) 

5 PLx 156/2013 

Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea 
Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C. – prioritate 
legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

23.09.13 
Raport  suplimentar 

de respingere 
(342/RS din 26.09.13) 

            VI. Comisia pt. învăţământ 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 261/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației 
Naționale 1/2011 16 parlam. 24.09.13 Raport de respingere 

(344/R din 25.09.13) 
 

VII. Comisia pt. cultură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 281/2013 
Proiect de Lege pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 
privind organizarea și funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. 

Guvern 23.09.13 Raport de aprobare 
(338/R din 23.09.13) 

 
VIII. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 282/2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind 
organizarea judiciară  – prioritate legislativă. Guvern 18.09.13 Raport de aprobare 

(337/R din 23.09.13) 
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2 PLx 142/2012 

Proiect de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul 
privat al statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor 
(construcţii) din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de 
stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în 
cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor  

1 deputat,   
adoptat    
de Senat 

18.09.13 Raport de respingere 
(343/R din 25.09.13) 

3 Plx 350/2012 
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică – raport comun cu Comisia pt. administraţie 

17 
parlam.,    
respinsă    
de Senat 

27.05.13 
10.09.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(352/R din 25.09.13) 

4 PLx 92/2011 

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 – raport comun cu Comisia pt. agricultură 

14 
deputaţi,    
respinsă    
de Senat 

18.09.13 
Raport  suplimentar  

de respingere 
(279/RS2 din 25.09.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 

DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 
Doresc să supun atenţiei dumneavoastră situaţia comunităţii din localităţile Colegiului Uninominal nr. 8 din 

Județul Neamţ în ceea ce privește lipsa terenurilor cuvenite unora dintre veteranii de război si mostenitorilor 
acestora, îndreptătiti a fi împroprietăriti în baza Legii 187/1945.  

Acestora, la solicitarea Direcției silvice Neamț, le-au fost repartizate terenuri cu vegetatie forestieră în cadrul 
Parcului Național Ceahlău (zonă protejată, deci neexploatabilă) ori aflate pe raza altor localități decât celor unde au 
reședința, în aval de barajul Bicaz unde terenul face parte din zona de protectie a constructiei hidrotehnice și nu le 
este accesibil, fiind foarte accidentat ori fiind afectat de rețeaua de înaltă tensiune sau că o bună parte din vegetația 
forestieră a fost exploatată în urmă cu cîtiva ani de către societățile comerciale din zonă.  

Un aspect foarte important ce trebuie subliniat este faptul că în Colegiul uninominal numărul 8 din Județul 
Neamț, potențialul agricol este practic inexistent, singura soluție de subzistență a acestor oameni fiind exploatarea 
forestieră a suprafețelor de teren pe care le au sau mai bine spus, ar trebui să le aibă în proprietate în conformitate cu 
legea deoarece nici în momentul  acesta veteranii și moștenitorii legitimi recunoscuți de instanțe prin hotărâri 
definitive și irevocabile nu au fost puși în posesie invocându-se lipsa suprafețelor disponibile.  

Aceasta fiind una din principalele cauze pentru care oamenii nu își pot susține financiar familiile, lipsa 
locurilor de muncă în zonă este un factor agravant mai ales prin prisma faptului că generează fenomene sociale 
precum migrația forței de muncă mai cu seamă în afara țării ceea ce generează, printre altele, abandonul școlar în 
rândul copiilor acestor oameni și chiar destrămarea familiilor. Comunitatea locală nu resimte efectele pozitive ale 
punerii în valoare și exploatării pădurii, acestea fiind transferate unor firme străine dezinteresate de viața și 
problemele comunităților. Mai mult, autoritățile locale nu sunt în măsură să încaseze taxe și impozite de la marile 
companii ce exploatează vaste areale ori aceste taxe și impozite ar trebui să vină ca venituri suplimentare la bugetul 
local și să contribuie la dezvoltarea zonei Valea Muntelui. Trebuie să existe un echilibru între activitatea de 
exploatare și dezvoltarea comunităților locale. Deși de-a lungul timpului activitatea exploatativă a acestor companii a 
adus prejudicii prin distrugerea drumurilor comunale, bugetele locale nu au fonduri nici măcar pentru reabilitarea 
acestor drumuri. În schimb, cei care au fost împroprietăriți în zona de protecție a construcției hidrotehnice au fost 
obligați la plată, odată cu punerea în posesie la nivelul anului 2011, a 800 de lei/hectar, contravaloarea măsurătorii 
preliminare si a cadastrului, 700 lei fond de conservare si 130 lei/hectar taxa de pază. Deci, un total de 1.630 lei. 
Pentru cei ce aveau de primit 5 hectare, la o simplă adunare înseamnă un total de circa 9.000 lei. Deși majoritatea 
acestor terenuri sunt practic neexploatabile și vin ca o povară suplimentară asupra bugetului acestor familii 
agravându-le situația de fapt. 

În opinia noastră, considerăm că titularii drepturilor de proprietate asupra fondului forestier pe suprafete 
mari, ar trebui să-și exercite în mod firesc drepturile cuvenite, dar în același timp, să investească în Valea Muntelui 
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pentru crearea locurilor de muncă, începând cu: înființarea de fabrici de prelucrare a produselor forestiere și agricole 
și de asemenea să contribuie în mod direct la crearea infrastructurii (drumuri, căi de comunicații) pentru dezvoltarea 
turismului și a altor activități economice și sociale specifice potențialului din această zonă. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Marian ENACHE 
 

*** 
 

 
Domnule Preşedinte, 
Onorați colegi, 
 
Declaraţia politică de astăzi se intitulează „Locurile de muncă- componentă a dreptului la viață”. 
Pe Valea Muntelui, cum este denumit Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț pe care îl reprezint în calitate 

de deputat, oamenii au formulat o zicală: „locurile de muncă reprezintă dreptul nostru la viață”. Acești oameni mi-
au solicitat să trag un semnal de alarmă în Parlamentul României privind necesitatea stringentă a creării de locuri de 
muncă pe Valea Muntelui. 

În ciuda percepției comune că județul Neamț se numără printre zonele dezvoltate ale României, toate 
comunele aparținând Colegiului uninominal 8 Neamț (Bicaz, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Ceahlău, Dămuc, 
Fărcașa, Grințieș, Hangu, Pângărați, Pipirig, Poiana Teiului, Tarcău, Tașca și Vânători-Neamț) sunt clasificate ca 
zone montane defavorizate în Anexa 4A din Lista unităților administrativ-teritoriale din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală, realizată în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului privind regimul zonelor 
defavorizate nr. 24/1998. 

Disfuncționalitățile pe care le-am constatat în cadrul Colegiului se referă la nivelul şi proporțiile sărăciei în 
zonele rurale; starea infrastructurii, a sistemului de sănătate şi a celui de educație; accentuarea dezechilibrelor 
demografice (degradarea structurii pe vârste, îmbătrânirea populației, căpătând dimensiuni alarmante, destrămarea 
familiilor datorită migrației masive, îndeosebi a tinerilor, depopularea etc.); fenomenul de stagnare economică în 
zonele montane; slaba competitivitate a afacerilor, în special în turism (lipsa investițiilor de capital, fărâmițarea 
capitalului funciar şi penuria generalizată a capitalului de exploatare, posibilitățile extrem de modeste de capitalizare, 
gradul scăzut de utilizare a tehnologiilor moderne); incapacitatea de a conserva bunurile istorice şi culturale etc. 

În aceste condiții devine imperios necesară sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a zonei Valea 
Muntelui prin îmbunătățirea mediului de afaceri pentru că deși există forță de muncă cu înaltă specializare în 
exploatarea și prelucrarea lemnului, metalelor rare, carierelor de piatră, apelor plate, meseriilor tradiționale etc. nu 
există locurile de muncă. Nici măcar industriei mici, care să valorifice în fabrici fabrici de procesare a laptelui și 
produselor lactate, abatoare, fabrici de procesare a cărnii, artizanat, procesare a lemnului, unități de prelucrare a 
fructelor de pădure, ciupercilor, atelierelor care să valorifice produsele tradiționale și meșteșugurile artizanale etc. nu 
i s-a acordat o minimă atenție.  

Statul trebuie să asigure utilitățile de bază (stații de tratare a apei, furnizarea energiei electrice şi gazelor 
naturale, sisteme de canalizare, servicii de salubritate), să reabiliteze siturilor industriale neutilizate şi să 
ecologizizeze suprafețele acestor situri, să operaționalizeze infrastructura de utilități publice, inclusiv cablarea şi 
conectarea la rețelele de Internet. 

Microîntreprinderile pentru revitalizarea zonei de munte subdezvoltată trebuie sprijinite în vederea utilizării 
potențialului de resurse naturale, materii prime și resurse umane locale și prin facilitarea achiziționării de 
echipamente şi tehnologii moderne pentru producție, servicii şi construcții; relocalizarea microîntreprinderilor în 
structurile de afaceri. 

Valea Muntelui are un potențial natural uriaș și oferă multiple oportunități în promovarea turismului. 
Valorificarea patrimoniului cultural şi a resurselor naturale impun îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de 
cazare şi agrement în vederea dezvoltării economiei locale (comerț, construcții, transporturi, alimentație publică, 
industria mică şi artizanat), amenajarea defileurilor, lacurilor, peşterilor, canioanelor etc., valorificarea potențialului 
turismului montan (pensiuni, amenajarea căilor de acces, a platformelor de campare şi a refugiilor, marcarea traseelor 
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turistice, instalarea de posturi Salvamont), dezvoltarea turismului spiritual la numeroasele mănăstiri și biserici vechi 
din zonă, a turismului cultural și a celui balnear, prin crearea, modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi de 
agrement precum şi ale utilităților aferente, proceduri de tratament pe baza factorilor naturali și tratamente 
gerontologice cu medicamente şi preparate originale româneşti. Promovarea unui brand turistic local poate fi însoțită 
și de promovarea unor branduri de produse alimentare (cașcavalul de Ceahlău, urda de Borca, gemul de afine etc.). 

Crearea de noi locuri de muncă chiar și numai în turismul rural și ecologic ar da comunelor posibilitatea de 
a-și contura o identitate proprie, iar o parte însemnată a locurilor de muncă nou create va genera oportunități pentru 
ocuparea forței de muncă tânără, a femeilor şi categoriilor defavorizate.  

În Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț există, de asemenea, și un imens potențial forestier şi piscicol. 
Diminuarea migrației tinerilor spre zonele urbane sau peste hotare poate fi realizată nu numai prin îmbunătățirea 
condițiilor economice și sociale datorită dezvoltării turismului, ci și prin crearea de locuri de muncă în silvicultură, în 
industrii procesatoare care asigură nu numai viabilitatea spațiului rural în zonele montane, ci şi conservarea 
resurselor naturale, biodiversității şi a peisajului natural. Îmbunătățirea modului de gospodărire a pădurilor şi de 
valorificare a produselor silvice, creşterea suprafeței de pădure cu rol de protecție a apei, solului şi biodiversității 
împotriva factorilor distructivi naturali şi antropici, precum şi dezvoltarea funcțiilor recreative ale pădurii, 
interzicerea reducerii suprafeței totale a pădurilor; creşterea suprafeței pădurilor prin împădurirea în special a 
terenurilor degradate şi abandonate, realizarea unui sistem național de perdele forestiere de protecție, cu precădere în 
zonele expuse la risc de inundații, promovarea speciilor autohtone valoroase, amenajarea integrată participativă a 
bazinelor hidrografice montane torențiale. 

În acest domeniu, statul trebuie să asigure compensarea proprietarilor de terenuri forestiere pentru 
dezavantajele create de încadrarea de păduri în grupa celor cu funcții speciale de protecție, inclusiv în arii naturale de 
protecție, dar și gestionarea durabilă a pădurilor private având suprafețe sub 30 hectare. 

De asemenea, statul trebuie să creeze cadrul pentru îmbunătățirea competitivității fermelor de semi-
subzistență, încurajarea asocierii acestora, stimularea formării grupurilor de producători în vederea funcționării 
filierelor de tip asociativ, instalarea tinerilor fermieri, introducerea conceptului de acțiune de jos în sus în 
administrarea comunităților rurale, care să asigure un grad ridicat de integrare economică şi socială teritorială, 
susținută prin organizarea grupurilor de acțiune locală (GAL). Dezvoltarea trebuie realizată printr-o abordare 
integrată, bazată pe combinarea investițiilor publice în infrastructura locală cu politicile active de stimulare a 
activităților de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor umane şi materiale existente pe plan local. 

 
Deputat 

Marian ENACHE 
 

*** 
 

Rosia Montana – dezbinare sau unitate pentru Romania 

 
Sunt  ingrijoratoare si triste momentele in care, oricat de multe eforturi facem pentru ca lucrurile sa mearga 

bine, totul ajunge sa se reduca la un singur punct tensionat si toate demersurile de a rezolva si de a depasi blocajul par 
sortite inevitabil esecului. Un astfel de punct de impas a devenit Proiectul Rosia Montana.  

Pot sa  inteleg argumentele celor care protesteaza in strada si sunt impotriva acestui proiect. Dar cunosc de 
asemenea si sperantele localnicilor care, dorind o viata mai usoara, spera la un loc de munca mai bun.  

Provin dintr-o zona miniera si stiu cat de importante sunt locurile de munca pentru viata familiilor de miner.  
In incercarea de a demonstra, prin fapta, ca nu ii este indiferenta soarta oamenilor de la Rosia Montana, 

Primul ministru Victor Ponta s-a deplasat personal acolo pentru a sta de vorba cu minerii.  
Sunt convinsa ca si ca urmare a acestei vizite Guvernul a considerat ca nu poate fi luata  o decizie directa in 

graba, considerand ca este nevoie in mod necesar si de sprijinul Parlamentului.  
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In acest moment, Parlamentul Romaniei este institutia cea mai potrivita pentru ca dialogul intre toti partenerii 
sociali sa aiba loc in cele mai bune conditii. Parlamentarii sunt alesi prin vot, ii reprezinta direct pe cei care i-au ales 
si raspund direct in fata alegatorilor care i-au mandatat.  

De aceea apreciez ca binevenita initiativa Guvernului de a solicita Parlamentului Romaniei formarea unei 
Comisii parlamentare speciale care sa analizeze, sa cantareasca toate argumentele “pro” sau “contra” acestui proiect 
si sa dea solutia cea mai buna.  

O dovada a faptului ca Parlamentul si-a luat in serios rolul de mediator este si vizita de documentare pe 
care  Presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a efectuat-o duminica, 22 septembrie, in judetul Alba, ca si 
discutiile purtate cu reprezentanti ai autoritatilor locale si ai sindicatelor miniere.  

Am incredere in Guvernul Ponta ca doreste sa treaca de la reusita macrostabilitatii economice, la relansarea 
propriu-zisa a economiei tarii si cauta in fiecare zi solutii concrete optime pentru a realiza aceasta.  

Fac un apel la intelegere, unitate si solidaritate. Desigur ca o decizie trebuie luata. Dar sa nu lasam ca o astfel 
de hotarare sa ne dezbine. Sa o luam impreuna. O decizie, in folosul oamenilor. Cea mai buna decizie pentru 
Romania. 

 
Deputat  

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
, 

23 Septembrie – Ziua Internationala Impotriva Exploatarii  
Sexuale si a Traficului Femeilor si Copiilor 

 
 
Exploatarea sexuală a femeilor este una din cele mai cunoscute şi întâlnite forme de exploatare în rândul 

victimelor traficului de persoane. Această formă de exploatare este strâns legată de apartenenţa la gen, majoritatea 
victimelor fiind persoane de gen feminin. În atragerea şi persuadarea pentru această formă de exploatare, recrutorii îşi 
aleg viitoarele victime din cercul de cunoştinţe, prieteni sau chiar soţia sau partenera de viaţă. În numeroase situaţii, 
cauza traficului de persoane  o reprezintă lipsa informaţiilor precum şi educaţia necorespunzătoare. 

 
Ponderea victimelor exploatate sexual identificate în perioada 01.01.2012-30.06.2013, conform datelor 

Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Pesoane, a fost de 49% din totalul populaţiei de victime. Exploatarea 
sexuală s-a consumat în diferite modalităţi, astfel 299 victime au fost exploatate în locuinţe, 190 victime au fost 
exploatate în stradă, 131 au fost exploatate în cluburi, 49 în hoteluri, 40 în bordeluri şi 24 au fost exploatate în alte 
situaţii. 

 
Ponderea victimelor de gen feminin în rândul populaţiei de victime exploatate sexual este covârşitoare, astfel 

97,6% au fost de sex feminin. Distribuţia de vârstă subliniază faptul că minorii sunt mai vulnerabili la recrutarea în 
vederea exploatării sexuale decât majorii, ponderea minorilor fiind în perioada de referinţă de 55%. Cu cât victimele 
sunt mai tinere, cu atât șansele de profit sunt mai mari datorită cererii de servicii sexuale acordate de către persoane 
tinere cât și datorită naivității specifice adolescenților și tinerilor, făcându-i pe aceștia mai ușor de persuadat și 
manipulat în momentul recrutării. 

 
Lipsa suportului social si intoarcerea in mediul de risc reprezinta factorii care contribuie la apariția și 

manifestarea acestui fenomen, precum si stigmatizarea socială specifică exploatării sexuale care poate conduce la un 
grad scăzut de respect de sine, lipsa perspectivelor viabile si mirajul unor câștiguri relativ uşor de obţinut, carenţe 
educaționale (69% au maxim studii gimnaziale) sau lipsa experienţei de viaţă (54% din totalul victimelor exploatate 
sexual sunt minori) și lipsa informării. 

 
 Avem nevoie de campanii de informare şi conştientizare, scopul acestora fiind de a sensibiliza publicul ţintă 

cu privire la gravitatea acestui fenomen şi totodată de a forma o atitudine pozitivă precum şi un comportament social 
adecvat în scopul educării pentru siguranţă şi integritate personală. Scopul principal al acestor campanii îl reprezintă 
dorinţa de atenţionare asupra capcanelor traficului de persoane în formele sale de exploatare, în contextul în care 
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fetele aflate la vârsta adolescenţei acceptă cu prea mare uşurinţă propunerile venite din partea unor persoane mai 
puţin binevoitoare. 

 
Totodată, creşterea cazurilor de abuz sexual asupra copiilor constituie un semnal de alarmă, motiv pentru 

care campanile de informare sunt extrem de importante în încercarea de a preveni situaţiile de abuz sexual în rândul 
adolescenţilor şi totodată de a preveni categoriile vulnerabile privind riscurile existente. 

 
Perseverența, consecvența și continuarea activităților investigative precum și cooperarea internațională cu 

scopul culegerii informațiilor și sprijinirii victimelor traficuluide persoane pot contribui la demersul de identificare 
dar și recuperare și reintegrare a victimelor acestei forme de exploatare. 

 
 
 

Deputat 
Rodica NASSAR 

 
*** 

 
     

Productia de energie 
 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 

 
 

România deţine resurse de gaze şi petrol şi are un potenţial ridicat în energia eoliană, ceea ce ar putea 
transforma ţara într-un jucător important pe piaţa de profil din Europa, însă necesitatea reformelor la scară largă şi 
investiţiile sunt factori importanţi pentru a dezvolta această industrie. 

Desigur, alinierea preţurilor trebuie făcută treptat şi trebuie identificaţi şi sprijiniţi consumatorii 
vulnerabili.Totodată, Comisia Europeană ne-a solicitat reorganizare legislativă pentru a ne alinia normelor UE în 
privinţa preţurilor la energie. Există o piaţă largă şi putem profita de ea pentru a ne pune în concordanţă cu normele 
UE şi în acelaşi timp pentru a exploata resursele pe care le deţinem. 

Constant se dezvoltă noi metode de producere a energiei. Montarea de panouri solare, arderea deşeurilor într-
un cadru controlat pentru a obţine energie sunt doar căteva dintre soluţile alternative. Acestea sunt vitale pentru ţări 
cu resurse reduse, dar şi un mod benefic de a reduce poluarea. 

Trebuie să fim conştienţi de faptul că anumite resurse naturale sunt limitate şi neregenerabile. Dezvoltarea 
unei industrii alternative pentru producerea de energie este necesară şi se poate baza pe resurse inepuizabile cum ar fi 
apa sau soarele. Educarea populaţiei precum şi implementarea de programe de genul “Casa Verde” ne poate duce în 
direcţia dorită.Sunt de părere că dezvoltarea producţiei de hidroenergie şi de energie eoliană trebuie să devină 
obiective strategice ale României, obiective pe care să le materializăm cât mai curând în legi ce vor genera politici 
publice adecvate.  

Va multumesc. 
Deputat 

Florin PÂSLARU 
 

*** 
 
 

 
Dezvoltarea orasului Galati! 
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Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 

 
 

Efectele negative vor prejudicia, pe termen mediu şi lung, mai puţin localităţile cu o activitate economică 
diversificată şi complexă şi mai puternic zonele sărace, lipsite de opţiuni reale de dezvoltare. Caracteristicile şi 
consecinţele inevitabilului impact cu unda de şoc a crizei vor varia în funcţie de tipologiile comunităţilor expuse. 
Penuria preexistentă, dar şi cele dintâi semne ale recesiunii traduse automat în şomaj, starea deplorabilă a 
infrastructurii rutiere, restrângerea orizonturilor profesionale pentru generaţia tânără sunt principalele probleme 
identificate ale urbei. Toate acestea au determinat, la rândul lor, nenumărate drame personale, poveşti triste aproape 
fără rezolvare pe care, mai întâi din postura de candidat, iar, mai apoi, din cea de deputat ales în colegiul uninominal 
numărul 6 din circumscripţia electorală Galati am avut posibilitatea de a le afla.  

Astfel, consider că există o singură soluţie pentru ca Galatiul să-şi depăşească condiţia şi să devină oraşul pe 
care locuitorii lor le merită: atragerea masivă a investiţiilor în perioada imediat următoare. Incontestabilele lor 
potenţiale teoretice de dezvoltare sunt acum, în sfârşit, dublate şi de o voinţă politică orientată hotărât în interesul 
cetăţeanului. Prin intermediul acestei scurte intervenţii, solicit sprijinul nedisimulat şi consistent al Guvernului pentru 
ca proiectele extrem de necesare iniţiate de autorităţile locale din Galati, dar şi din localităţile vecine, să fie iniţiate 
ori, după caz, finalizate.  

 
          Va multumesc. 

     
Deputat 

Florin PÂSLARU 
 

*** 
 

 

O zi de liniște într-un an 

Stimaţi colegi, pe data de 21 septembrie este sărbătorită  ca în fiecare an Ziua Internațională a Păcii. Această 
zi este dedicată păcii și în special absenței războiului, a violenței  sau pentru încetarea temporară a focului într-o zonă 
de conflict pentru a permite accesul ajutorului umanitar. 

 La 7 septembrie 2001, Adunarea Generală a ONU a decis ca, din anul 2002, Ziua Internaţională a Păcii să fie 
sărbătorită în fiecare an pe data de 21 septembrie, iar acest lucru a fost adus la cunoştinţa tuturor militanţilor pentru 
pace (Rezoluţia 55/282).  

Rezoluţia „invită toate statele membre, ONU şi organizaţiilor non-guvernamentale să comemoreze, 
într-o manieră acceptabilă, Ziua internaţională a păcii, prin participarea la educaţie şi conştientizarea 
pentru instaurarea unei încetări globale a focului.” 

  Cel mai obişnuit mod de a marca această zi este un moment de reculegere  și reflectare asupra 
înţelesului păcii şi angajamentul oamnenilor de a pentru a o realiza în comunităţile în care trăiesc.  

Ziua de 21 septembrie a ajuns să poarte şi numele de Ziua Internaţională de Rugăciune pentru Pace, prin 
hotărârea luată de Consiliul Mondial al Bisericilor, cu sediul la Geneva. 

Această zi este marcată  și la sediul ONU din New York prin sunetul Clopotului Păcii. Clopotul este turnat 
din monede donate de copii de pe toate continentele, cu excepția Africii și a fost un cadou de la Asociația Națiunilor 
Unite din Japonia, ca „un memento al costului uman în război”. Pe inscripția de pe o parte a clopotului se poate citi, 
„Trăiască pacea absolută în lume”. 
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Ziua Internațională a Păcii a fost înfiiţată pentru a promova pacea în lume şi în casele noastre, pentru a pune 
capat violenţei din comunităţile în care trăim şi din şcoli. Această zi se adresează fiecarui om de pe Pământ, din toate 
sectoarele societăţii – autorităţi, instituţii internaţionale precum Natiunile Unite, organizaţii regionale, organizaţii 
neguvernamentale nonprofit şi cetăţenilor. 

Din 2005, Ziua Internaţională a Păcii capată o noua însemnatate – devine o zi în care înceteaza conflictele 
armate, focurile şi violenţa timp de 24 de ore. Ce se poate face în aceste 24 de ore:  pot fi trimise provizii de alimente 
şi medicamente victimelor şi refugiaţilor din zonele de conflict în care în mod normal avioanele nu pot ajunge; 
milioane de copii din zonele de conflict pot fi vaccinaţi; pot fi mutate victimele de război şi refugiaţii,   sunt  de fapt 
24 de ore în care peste 100 de milioane de oameni din peste 100 de ţări militează pentru acelaşi lucru şi este  o 1 zi 
din 365 pentru un început bun. 

Totuşi avem nevoie să sărbătorim Pacea din interiorul nostru... Să lăsăm să răsune clopotul păcii în inimile 
noastre în fiecare secundă de acum incolo... Pacea interioară este primul pas catre pacea mondială. 

Stimaţi colegi, chiar dacă la nivel global cheltuielile militare au scăzut în anul 2012, pentru prima dată în 
peste un deceniu, aceasta se datorează politicii de austeritate impuse atât de SUA cât şi de ţările din Europa și nu 
stingerii mai multor conflicte pe glob. 

De fapt,  în fiecare an, în jurul lumii vechile conflicte se înrăutăţesc, altele noi ies la iveală şi, ocazional, 
anumite situaţii se îmbunătăţesc. O listă a conflictelor fiind destul de arbitrară: unii se concentrează asupra unor zone, 
alţii le ignoră complet. Şi mai complicat este să anticipezi ceea ce se va întâmpla, ce va declanşa conflictele şi cât de 
rele vor fi situaţiile în care se va afla lumea.  

Stimaţi colegi, în această perioadă când spectrul unui atac asupra Siriei este mai aproape ca oricînd, când pe 
glob sunt numeroase puncte de conflict, iar marile puteri şi naţiunile Unite încearcă să stabilească o punte de 
legăturile între părţile aflate în confict, cred că este momentul să înţelegem că ceea ce susţinea Lao Tse, este mai 
evident ca oricând: ,,Ca să fie pace în lume, trebuie ca popoarele să trăiască în pace. Pentru ca popoarele să trăiască 
în pace, oraşele nu trebuie să se ridice unele împotriva altora. Pentru a fi pace în oraşe, vecinii trebuie să se înţeleagă. 
Ca să fie pace între vecini, trebuie ca armonia să domnească în familie. Ca să fie pace în casă, trebuie s-o găseşti în 
propria inimă,,. 

Poate că ar trebui ca în aceste condiţii de încrâncenare să înţelegem că,, Pacea nu este absenţa războiului. 
Este o virtute, o dispoziţie spre bunăvoinţă, încredere, dreptate.             (Baruch Spinoza ) 

 
Deputat 

Calin Ion 
 

*** 
  
  

Sub auspicii mai bune – început de an școlar: 2013-2014 
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 Domnule Președinte, stimaţi colegi, 

 Săptămâna trecută am participat, așa cum cred că aţi făcut si dumneavoastră, la deschiderea anului școlar la 
mai multe școli și licee din colegiul pe care îl reprezint. Opinia pe care mi-am facut-o cu această ocazie este că avem 
un început de an șolar mai bine pregătit și mai promiţător decât până acum. Inainte de deschidere ne-am întâlnit cu 
autorităţile responsabile de bunul mers al învăţământului și pot să afirm că avem un ministru al educaţiei tânăr, 
competent și harnic. Cunoaște bine punctele forte și pe cele slabe ale domeniului și se implică în a reforma și a 
rezolva problemele sale. 

 Din punctul de vedere al politicii generale privind învăţământul, două mi se par a fi ţintele de urmărit. 
 Una este cuprinderea tuturor copiilor și a tinerilor de vârstă școlară în sistem. După 1989 fenomenul 

analfabetismului și al abandonului școlar a început să crească îngrijorător. Domnul ministru al educaţiei ne-a spus că 
România prezintă indicatori care nu ne fac cinste, mai ales în cuprinderea copiilor în grădiniţe și în privinţa 
abandonului la trecerea dintr-un ciclu școlar la altul. Dar am înteles că acest an s-a lucrat pe această problema și că 
sunt create condiţiile ca lucrurile să evolueze într-un sens pozitiv. 

 Cea de-a doua ţintă este îmbunătăţirea calităţii activitătii școlare, a învăţării. Inainte de a dezvolta această 
idee, putem accepta într-o evaluare cost(cheltuieli)/calitate că , cheltuielile noastre cu învăţământul sunt modeste atat 
cele din bugetul de stat cât și cele din bugetele familiilor și trebuie să recunoaștem ca,totuși la un cost mic avem o 
calitate a învăţămâtului acceptabilă. In același timp nu ne putem mulţumi cu atât în materie de educaţie.  

 La întâlnirile și din dezbaterile prilejuite de deschiderea acestui an școlar am receptat cu satisfacţie 
determinarea pe care au arătat-o toţi actorii principali ai sistemului – profesori, elevi, părinţi, autorităţi locale, 
inspectorate, minister – în a acţiona coordonat și cu seriozitate pentru a ridica nivelul calităţii învăţării. Sunt premise 
optimiste dar cu fundament real, dacă ne referim la faptul că s-a realizat o mai bună acoperire a normelor cu personal 
didactic calificat sau care a promovat un examen exigent de acces la o catedră, s-au realizat manuale noi sau 
îmbunătăţite atât pe hârtie cât și manuale digitale,  s-a modernizat curricula la o serie de clase, se va acorda o atenţie 
prioritară evaluărilor din timpul anului, se lucrează mai atent la conștientizarea elevilor și a părinţilor privind 
necesitatea de a învăţa sistematic și de a participa activ la activitatea școlară tot timpul anului. 

 In legătură cu acest obiectiv de ordin calitativ, eu aș sublinia problema transparenţei privind calitatea și 
cunoașterea realităţii în mod onest din toate instituţiile de învăţământ. Am în vedere aici faptul că în timpul 
anului, la clasă, elevii promovează anii de studii, primesc note mari, trec evaluările interne, dar la evaluările 
independente, speciale și la examenele naţionale constatăm că notele pe care le-au primit de la profesorii lor nu au 
acoperire în materie învăţată. Atitudinea aceasta de a ne minţi elevii, părinţii, inspectorii, autorităţile administrative, 
ministerul, Uniunea Europeană, trebuie abandonată; cu cât mai urgent cu atât mai bine. Din discuţiile cu profesorii 
am reţinut că există încă o goană după note mari la unii elevi și părinţi, fără a fi dublată de tot atâta sârguinţă de a 
cunoaște materiile de învăţat la un nivel superior. 

 In concluzie, văzând și partea bună a lucrurilor și pe cea necorespunzătoare, la acest început de an școlar eu 
am trăit un sentiment de încredere în capacitatea celor implicaţi în activitatea de învăţământ, în mod deosebit a 
profesorilor și a elevilor de a aduce la școala pe toţi copii și tinerii noștri și de a le asigura un progres spre o calitate 
mai bună a învăţământului. 

 
          Vă mulțumesc! 

Deputat  
Camelia Khraibani  

 
***                                                         
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Denaturarea unui principiu al solidaritãţii sociale 
 
 
 Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 In economia de piaţã, cu instabilitatea locului de muncã, s-au impus o serie de politici care au generat o 
realitate socio-economicã necesarã şi clarã astãzi ca lumina zilei. Mã refer la salariul compensatoriu ca măsură de 
protecţie socială menită să susţină un angajat în perioada imediat următoare concedierii. Prin acesta, unui muncitor 
proaspăt disponibilizat, printr-o solidaritate socială, i se pot asigura, pentru o perioadă limitată, resursele necesare 
supravieţuirii. Este de înţeles cã într-o societate modernã nu poţi lăsa familiile precare economic în voia sorţii. Aici 
intră în scenă funcţia solidarităţii umane promovatã sistematic şi uneori în condiţii dramatice de mişcarea şi de 
organizaţiile sindicale şi adoptatã politic de partidele social-democrate şi creştin-democrate. 

 Mi-am pus problema lãmuririi naturii salariilor compensatorii în sãptãmanile din urmã cand au apãrut 
discuţiile, oarecum scandaloase, despre impozitarea unor salarii compensatorii cu 85%. Evident, cã în acest caz 
vorbim de o altã realitate a salariilor compensatorii, cã acestea nu mai înseamnã ceea ce-ar trebui sã fie instituţia 
salariilor compensatorii. Aici avem de-a face mai degrabã cu un delir pe bani publici.  

 In ultimii 23 de ani post-comunişti, printr-o serie de anomalii legislative, funcţia unui ajutor social a fost 
malformată şi s-a ajuns la salarii ale bogăţiei. Să primeşti un venit lunar de mii de euro, zeci de mii în unele situaţii, 
sã beneficiezi de contribuţii sociale şi în final de pensii de sute de mii de lei şi să ai tupeul ca statul să-ţi ofere salarii 
compensatorii ce depăşesc cuantumul veniturilor unor simpli cetăţeni pe durata mai multor vieţi, aceasta nu se 
numeşte în nici un chip şi nu se poate reduce doar la impozitarea obrazului gros. E mai simplu: se numeşte jaf la 
drumul mare! Prin inginerii la limita legii şi a bunului simţ, comisari de la Supravegherea Asigurărilor şi de la 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor primi de la statul român inclusiv salarii compensatorii de 800 de mii de 
euro.  

 Presa ne-a dat şi un nume al unui domn de la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor. Situaţie care seamãnã 
mai bine cu punerea unui lup la supravegherea unei stane de oi. Mai ales cã tot în aceastã perioadã s-au publicat 
cazuri de firme de asigurãri care nu plãtesc daune pentru cã din felul în care administrau poliţele de asigurare nici nu 
le trecea prin gand sã rãspundã de aceastã obligaţie elementarã. Dar aceasta este o altã problemã. 

 Revenind la tema de bazã nu-mi iese din cap ce fel de potecţie socialã este aceea a salariilor compensatorii de 
sute de mii de euro. Nu pentru astfel de mãsuri s-au dus lupte sindicale de secole şi s-au fãcut sacrificii de vieţi 
umane! 

 Din momentul în care s-a decis impozitarea acestor privilegii cu 85%, pentru cã ajutoare sociale nu le putem 
spune, atunci mãsura trebuie aplicatã întocmai. Dar, personal cred cã noi trebuie sã facem ceva mai mult. Este mai 
simplu şi mai drept să tăiem din rădăcină privilegiile acestei aristocraţii financiare, sã nu mai legitimãm o imensã 
nedreptate socialã, mai ales, în contextul în care nu avem bani suficienţi pentru a plãti adevãratele ajutoare sociale. 

 
  De aceea propun comisiilor noastre de specialitate, celei de finanţe şi celei de muncã,  sã analizeze 

aceste privilegii obţinute din bani proveniţi din exploatarea acelor monopoluri încredinţate de statul nostru unor 
autoritãţi, precum cea de supraveghere fiscalã dar si multor altora şi sã propunã Parlamentului soluţii onorabile, nu 
oneroase.  

  Se ştie bine că toate celelalte categorii de bugetari, medici, profesori, simpli funcţionari au fost aspru 
pedepsiţi pecuniar (25% austeritate pentru proşti impusã de nişte aventurieri politici) şi nimeni nu a mai câştigat în 
instanţă nimic sau dacã au caştigat în instanţã banii vor veni in tranșe în viitorii 6-7 ani.  

  Da! Suntem pentru protecţie socialã, NU pentru privilegii sociale din bani publici. Iar acest lucru îl 
doresc reflectat în legislaţia noastrã. 

   
  Vã muţumesc pentru atenţie. 
   

Deputat  
Camelia Khraibani  

 
***                                                         
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“Vești bune dinspre industrie” 
 
 In ultimul său sondaj de conjunctură, septembrie a.c., Banca Naţională a României constată “o  

ameliorare a principalilor indicatori economici în sectorul industrial”. 
 Se estimează că indicatorii economici la nivelul sectorului industrial continuă să fie în creștere 

chiar și în urma eliminării influenței sezoniere, reprezentate de finalizarea concediilor de odihnă în majoritatea 
companiilor.  

 Potrivit sondajului, la nivelul lunii septembrie, volumul producției industriale va cunoaște o 
puternică dezvoltare, iar panta ascendentă se va menține probabil pe un orizont mai îndelungat, având în vedere 
estimările pozitive formulate și în privința portofoliului total al comenzilor (+52%) - cu o contribuție consistentă 
a cererii pentru export. Pentru construcţii se estimează că activitatea va marca o întrerupere a tendinței 
crescătoare atât în cazul producției, cât și în cel al comenzilor.  

 In procente diferite, tendinţele se confirmă și în ceea ce privesc stocurile: stocurile de produse 
finite își vor menține traiectoria ascendentă în industrie (sold conjunctural: +14%), în timp ce, în construcții se 
anticipează o nouă scădere a indicatorului. Pentru ambele sectoare economice concluzia se păstrează și după 
eliminarea influenței factorilor sezonieri.  

  
 Sondajul publicat în Buletinul de Conjunctură al BNR ne mai arată că disponibilul de materii 

prime se va situa la un nivel normal în cele două sectoare analizate (cu posibilitatea unui ușor deficit în 
construcții). Dealtfel, expectațiile pentru sectorul construcțiilor și-au pierdut optimismul, perspectivă care se 
menține. 

 Cu toate veștile bune pe care ni le aduce sectorul industrial, care ne dau argumente puternice că 
acesta a ieșit din criză, totuși e bine să privim datele cu un optimism moderat deoarece sunt câţiva factori care 
ridică obstacole în faţa expansiunii industriale. 

 In primul rând, cererea insuficientă continuă să exercite un efect nefavorabil asupra activității 
ambelor sectoare economice. Acest factor fiind invocat de aproximativ 45% din totalul managerilor din industrie 
și respectiv de peste 51% din numărul operatorilor din construcții.  

 In al doilea rând, este vorba despre un necaz mai vechi al industriașilor din ţara noastră, anume: 
blocajul financiar, care este resimțit de aproximativ jumătate din numărul total al respondenților din construcții 
și în proporție de circa 10%, de operatorii industriali.  

 In al treilea rând, influențe negative, dar de amplitudine relativ scăzută, vor exercita ratele înalte 
ale dobânzilor bancare și evoluția cursului de schimb al monedei naționale.  

 Atât operatorii din industrie cât și cei din construcții vor efectua noi ajustări ale dimensiunii 
personalului, procesul consemnând însă o posibilă atenuare în industrie și o ușoară accentuare în construcții. 

 Pentru luna septembrie, peste 87% dintre respondenții din industrie și din construcții nu întrevăd 
modificări ale prețurilor de producție. Industria va consemna, probabil, o reluare a acumulărilor de capital. Rata 
profitabilității se va îmbunătăți în industrie (sold conjunctural +9%), dar va cunoaște o reducere marginală în 
construcții. 

 Obișnuiţi ca toamna sa sărbătorim ziua recoltei în agricultură, iată că de această dată industria a 
luat-o înainte și ne aduce o serie de vești bune. La aceste se vor adăuga și cele din agricultură și servicii și dacă o 
ţinem tot așa vom putea aborda cu mai multă încredere problemele sciale și politice ale anului viitor. 

 
 

Deputat 
Violeta TUDORIE 

 
*** 

 

"Nevoia de îmbunătăţire a pieţei muncii şi a legislaţiei aferente" 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 24 - 2013 săptămâna 23 –27 

septembrie 2013  

 

52

Din analizele prezentate de către autorităţi, România şi-a propus realizarea unei creşteri economice bazate pe 
ocuparea unei forţe de muncă înalt calificate, în contextul asigurării, dintr-o perspectivă durabilă, a coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale. Pentru realizarea acestora, eu cred că România trebuie să se concentrează pe 
anumite direcţii de acţiune, cum ar fi: echilibrarea pieţei muncii şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, 
creşterea gradului de flexibilitate a pieţei muncii, întărirea dialogului social la toate nivelurile, în scopul creşterii 
aportului acestuia la dezvoltarea economică şi socială.  

Pentru creşterea gradului de ocupare la nivel naţional trebuie urmărită aplicarea unor măsuri integrate, ce 
trebuie focalizate pe îndepărtarea constrângerilor din calea creşterii ocupării forţei de muncă, vizând: îmbunătăţirea 
funcţionării pieţei muncii, facilitarea tranziţiilor de la şomaj sau inactivitate către ocupare şi consolidarea 
competenţelor profesionale ale forţei de muncă.  

Pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii, măsurile de flexibilizare a relaţiilor de muncă trebuie să 
urmărească, în principal, modificarea unor acte normative, mă refer la Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, Legea nr. 
130/1996 privind contractul colectiv de muncă, legislaţia privind sindicatele şi patronatele şi cea privind negocierile 
colective şi soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi elaborarea legislaţiei privind Codul dialogului social.  

Pentru facilitarea tranziţiilor de la şomaj sau inactivitate către ocupare, în perioada 2013 - 2015, pachetul de 
măsuri destinate stimulării ocupării forţei de muncă trebuie să se focalizeze pe sprijinirea persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în sensul consolidării capacităţii individuale de ocupare prin programe de informare şi 
consiliere în carieră personalizate, formare şi perfecţionare profesională şi stimularea iniţiativei antreprenoriale 
individuale şi pe modificarea cadrului legal privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.  

În acest context, modificarea cadrului legislativ privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă trebuie să implice acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe 
alte căi decât cele formale, susţinerea financiară a şomerilor.  

 
Deputat 

IULIU NOSA 
 

*** 
                                                                           
       
 

Învăţământul este şansa dezvoltării României 
 
Am primit din partea Colegiului Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ un apel 

pentru salvarea învăţământului românesc. Diagnoza pusă de oamenii din sistem este corectă: învăţământul românesc 
a fost subfinanţat sistematic; salarizarea nu este motivantă, tinerii de perspectivă nu doresc să lucreze în învăţământ 
din cauza salariilor foarte mici; multe decizii cu privire la învăţământ sunt politizate. 

Consider că şansa României, pe termen mediu şi lung este legată de procesul de educaţie. Astăzi, societăţile 
performante se bazează pe cunoaştere, pe oameni bine pregătiţi. Avem resurse importante de inteligenţă la nivelul 
societăţii, este însă nevoie ca ele să fie valorificate şi canalizate corect.  

Este evident că subfinanţarea învăţământului are cauze care nu pot fi înlăturate printr-o simplă decizie 
politică, sunt cauze care ţin de parcursul României în ultimii 20 de ani: performanţa economică slabă, lipsa locurilor 
de muncă, salarii în general mici, un sector privat slab dezvoltat care suportă cu greu povara taxelor şi impozitelor. 
Cu toate acestea, cred că putem găsi resurse suplimentare pentru învăţământ, dacă vom stabili cu adevărat 
învăţământul ca prioritate naţională. 

În ultimii ani, am fost conduşi preponderent de oameni care atunci când s-au referit la investiţii, au vorbit 
despre investiţii în infrastructură. Am fost conduşi de oameni care au neglijat investiţiile cele mai importante, cele în 
capitalul uman. Rezultatul nu este pentru mine surprinzător: nu avem nici infrastructură, nici investiţii în învăţământ! 
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Trăim într-o societate care în ultimii ani, în loc să ajute şcoala, a denigrat-o. În loc să acordăm finanţare şi 
sprijin învăţământului, au avut loc campanii de imagine împotriva profesorilor, a elevilor, a sistemului în general. Nu 
cred că aşa putem ridica nivelul general al învăţământului. Avem nevoie de finanţare, de dialog aplicat şi de reforme. 
Trebuie să investim bani şi încredere pentru a ridica nivelul general al învăţământului şi implicit al societăţii 
româneşti. 

USL a făcut un prim pas în acest sens şi a făcut un efort pentru a reîntregi salariile bugetarilor, tăiate de 
guvernarea anterioară. Trebuie să facem mai mult decât atât.  

Susţin solicitarea  Colegiului Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ pentru 
alocarea a 6% din PIB pentru educaţie, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, susţin o decizie care să le 
permită cadrelor didactice să îşi deconteze mai uşor naveta şi îmbunătăţirea sistemului de salarizare pentru profesorii 
debutanţi.  Cred că vom găsi resursele necesare, dacă vom defini cu adevărat învăţământul ca prioritate naţională. 

  
  

Deputat  
Flavius Măduţa 

 
*** 

 
 
 

Vizibilitatea României pe plan internaţional 
 

 
Stimaţi colegi, 
  Până la venirea USL -ului la conducere, se zvonea că România este o ţară cu un renume nu tocmai bun peste 

hotare, în prezent acest lucru fiind contrazis de apariţia multor factori ce au o bază certă. 
Datorită implicării Guvernului României, prin toţi factorii şi toate pârghiile avute la îndemâna, România a 

ajuns să fie recunoscută, dar şi apreciată atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional. 
Au fost făcute eforturi mari, de succes, pentru ca imaginea acestei ţări să fie cunoscută nu doar de cetăţenii 

români, ci şi de partenerii străini consideraţi ca fiind importanţi în derularea întregului proces de dezvoltare a ţării. 
Aşa cum s-a promis, Guvernul Ponta şi USL-ul au reuşit să facă posibilă scoaterea României din izolarea 

internaţională, izolare ce a avut loc odată cu începutul guvernării Boc. 
Un rol de maximă importanţă în acest proces l-a avut Premierul Victor Ponta. Zilele trecute a efectuat o vizită 

oficială în Turcia unde a avut întrevederi la Ankara cu Premierul Recep Tayyip Erdogan, Preşedintele Republicii 
Turcia Abdullah Gul şi Preşedintele Parlamentului Republicii Turcia Cemil Çiçek. Merită ştiut că Turcia este primul 
partener comercial al României din afara Uniunii Europene şi al 5-lea partener în cadrul schimburilor internaţionale 
totale.  

Această vizită a avut ca scop principal consolidarea dialogului şi cooperării, în contextul Parteneriatului 
Strategic dintre cele 2 ţări. În mod sigur, securitatea energetică reprezintă pentru România, dar şi pentru Turcia, una 
dintre mizele cele mai importante ale prezentului, dar şi ale viitorului. 

 În cadrul acestei întâlniri s-a discutat şi despre înnoirea acordului dintre România şi Turcia privind 
decontarea serviciilor medicale, acordul actual fiind încheiat în 1999.  

În primul an de mandat au avut loc 50 de întâlniri ( Franţa, Germania, Italia+ U.E., S.U.A., China ), întâlniri 
ce au avut ca scop principal scoaterea României din conul de umbră în care a intrat cu ceva timp în urmă. 

Guvernul Ponta s-a preocupat şi de absorţia fondurilor europene, fonduri ce deţin un rol important în 
dezvoltarea României pe plan economic. Dovada clară este facută de creşterea vizibilă a numărului de fonduri 
rambursate de Comisia Europeană, creştere înregistrată într-un singur an, rata de absorbţie fiind triplată. 

O atenţie sporită a fost îndreptată şi asupra sănătăţii şi educaţiei, 2 domenii importante pentru societatea 
românească. S-au asigurat condiţiile necesare pentru crearea unui act de educaţie calitativ, lucrându-se şi la strategia 
de siguranţă a elevilor, dar şi a cadrelor didactice în şcoli. 

Un punct prioritar a fost şi agricultura. S-a lucrat la dezvoltarea acestui sector, a crescut coeficientul cifrei de 
afaceri, odată cu el crescând şi exporturile. Un studiu recent arată că în 2013 exporturile României au atins un nivel 
record de 4,5 miliarde de euro, acest lucru fiind afirmat şi de Traian Băsescu. 
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The Economist, dar şi instituţii precum Fondul Monetar Internaţional sau Comisia Europeană susţin că 
România este o ţară stabilă din punct de vedere economic şi cu perspective importante de dezvoltare. 

După întâlniri cu importanţi lideri europeni, precum cancelarul Merkel sau preşedintele Hollande, Victor 
Ponta continuă politica de relansare a relaţiilor internaţionale a României. 

Este de apreciat interesul, dar şi eforturile depuse de Premierul României pentru siguranţa ţării. Acum, mai 
mult ca oricând, avem şanse în sporirea investitorilor străini, cu ajutorul cărora vom da naştere unui mediu economic 
stabil dar şi atractiv. 

          Vom continua să luptăm pentru promovarea României, vom lucra la  modernizarea economiei, 
agriculturii, turismului, sănătăţii şi educaţiei.           

          Îndeplinirea acestor priorităţi va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere economică ridicată şi, în 
consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale din România. 

Vă mulţumesc! 
 
 
 

Deputat  
Weber Mihai 

 
*** 

 
Politica Sanitară între Ministerul Sănătăţii şi Casele de Sănătate 

 
 Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor Deputaţi, 
 
 De administrarea sănătăţii românilor se ocupă prea multe moaşe. În acest fel cei care au nevoie de 

servicii medicale rămân netrataţi cum trebuie. Pe de o parte este Ministerul Sănătăţii, cu structurile sale de 
specialitate şi cu direcţiile judeţene, teritoriale, pe de altă parte, sunt cele două case centrale, Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate cu ale sale structuri funcţionale şi casele judeţene, precum şi Casa de Asigurări de 
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecatoreşti cu structurile sale 
funcţionale şi cu oficiile de asigurări de sănătate de la nivelul unor oraşe şi municipii. La toate acestea se 
adaugă, evident, administraţia fiecărei unităţi medicale. Se înţelege de la sine că toată această suprastructură 
de administrare şi conducere consumă o parte importantă din resursele destinate sănătăţii. Dar nu aş face o 
problemă din aceasta deşi recunosc că ea trebuie ţinută sub o atentă analiză şi control.  

 Adevărata problemă este aceea că, deşi fiecare formă de administrare îşi are un rol definit prin legi şi 
regulamente proprii, subordonarea şi colaborarea în beneficiul serviciilor de calitate pentru pacienţi sunt în 
mare suferinţă.   

  Eu ridic această problemă deoarece doresc să mă raliez la două propuneri ale reprezentanţilor 
Ministerului Sănătăţii şi pe care le doresc a fi aplicate cat mai urgent. 

 În primul rând susţin punctul de vedere al domnului doctor Raed Arafat subsecretar de stat atunci 
cand spune că, citez: “Este extrem de dificil pentru Ministerul Sănătăţii, instituţia care face politica sanitară, 
să nu aibă mijlocul prin care să implementeze această politică, care este la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate (CNAS). Există o gândire asupra sistemului de finanţare în sănătate (în Programul de Guvernare). 
Este posibil să apară schimbări. Există extreme, există metode de mijloc. Cert este că este extrem de dificil 
pentru cel care face politica sanitară să nu aibă mijlocul prin care să implementeze politica sanitară", 
comentând schimbările de viziune asupra sistemului de sănătate care s-au exprimat în ultimul an şi jumătate. 

 Cea de-a doua propunere aparţine domnului Ministru Nicolaescu. Dumnealui este un susţinător al 
simplificării sistemului stufos care administrează sănătatea. A întâmpinat mari presiuni atunci cand a propus 
desfiinţarea caselor judeţene de sănătate sau transferul acestora la nivelul regiunilor. 

 Eu sunt de acord că se impune o nouă ordine în administrarea sănătăţii în Romania. Dar, în locul 
unor propuneri izolate, care pot fi bune în sine, aş prefera o abordare a întregului dispozitiv de administrare a 
sănătăţii, al cheltuirii banilor din asigurările de sănătate şi a celor de la bugetul statului pentru acest sector, 
pentru ca, pe de o parte, să simplificăm şi mai mult sistemul birocratic şi, pe de ală parte, ceea ce rămane să 
poată fi viabil, să colaboreze mai bine şi să fie mai eficient în a susţine un nivel calitativ mai înalt al 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 24 - 2013 săptămâna 23 –27 

septembrie 2013  

 

55

serviciilor medicale. Prin urmare, acele schimbări de viziune de care vorbea domnul Arafat şi simplificările 
birocratice de care  ne aminteşte domnul Ministru Nicolaescu ar trebui articulate într-o strategie pe care s-o 
propunem dezbaterii publice şi s-o operaţionalizăm prin legi adoptate de Parlament şi hotărari ale 
Guvernului. 
            Mulţumesc pentru atenţie. 

 
Deputat 

Camelia Khraibani    
 

***                                             
 

Bunele practici în asigurările impotriva  
calamităţilor naturale contribuie la reducerea cheltuielilor din bugetul de stat 

 
 
Stimaţi colegi, 
Subiectul la care doresc să fac referire astăzi este legat de recentele inundaţii din Galaţi, în urma cărora 

Guvernul a intervenit, în prima fază, cu ajutoare în valoare de 25 de milioane de lei, pentru a acoperi pagubele 
produse. 

Potrivit unei statistici publicate de Ziarul Financiar, mai puţin de 10% dintre familiile afectate de inundaţiile 
de la Galaţi vor primi despăgubiri de la asiguratori pentru refacerea caselor sau înlocuirea bunurilor. Ca să aveţi exact 
dimensiunea dezastrului, vă mai spun că inundaţiile au afectat, numai în judeţul Galaţi, 39 de localităţi, 3.443 de 
locuinţe fiind avariate. Dintre acestea, 227 au fost distruse de inundaţii, iar restul - toate în mediul rural - fiind în 
pericol de prăbuşire. Adică, deşi avem un sistem de asigurare obligatorie a locuinţelor, creat cu asistenţa financiară şi 
consultanţa oferite de Banca Mondială, astfel încât să fie degrevat bugetul statului de costurile cu refacerea 
locuinţelor proprietate privată, acesta nu este folosit.  

Într-un fel, există şi o justificare. Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
inundaţiilor, alunecărilor de teren şi a cutremurelor a fost modificată la sfârşitul anului 2010, la nici un an de la 
punerea în aplicare. Modificările operate atunci au creat confuzie în rândul cetăţenilor şi rezultatul a fost că o mare 
parte din ei nu au mai reînnoit asigurarea sau chiar nu au încheiat niciuna. 

Începând cu luna iunie a acestui an, Parlamentul României a adoptat noi modificări la Legea 260/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel încât acest sistem de prevenţie financiară pentru dezastrele naturale să 
funcţioneze corect. 

Urmând calea instituită de această lege, Statul ar trebui să intervină doar pentru asistenţa de urgenţă în 
situaţiile de calamităţi naturale: asigurarea unor adaposturi temporare şi refacerea infrastructurii, drumuri , poduri, 
servicii de asistenţă medicală şi publică. 

Stimaţi colegi, 
Este justificată intervenţia Guvernului în cazul inundaţiilor din Galati, dacă avem în vedere incoerenţa 

legislativă în domeniul asigurărilor obligatorii, dar aceasta a fost eliminată începând din această vară. 
Este important acum să începem să încurajăm responsbilitatea individuală pentru proprietatea privată, 

precum şi sistemele alternative de asigurări. În fond, ele sunt cele care preiau riscurile la care suntem expuşi şi oferă 
o plasă de siguranţă financiară, prin acordarea despagubirilor în cazul producerii unui risc asigurat. În felul acesta, 
sumele cheltuite de la bugetul statului pentru acoperirea daunelor pot fi direcţionate spre servicii publice de calitate. 

Şi mai intervine un factor: responsabilitatea celor care fie emit autorizaţii de construcţie în zone cu risc 
iminent de producere a inundaţiilor, fie nu iau măsuri ferme pentru stoparea situaţiilor în care se construieşte fără 
autorizaţie. 

Nu cred ca trebuie să mai încurajăm plata de la bugetul statului a iresponsabilităţii celor care nu respectă în 
primul rând legislaţia în vigoare. E cazul să inţelegem fiecare dintre noi că orice regula nerespectată ne costă bani şi 
asta înseamnă risipă. Efetul ei sunt condiţiile de viaţă mai proaste. 

Cu fiecare intervenţie directă, prin alocarea de fonduri publice pentru recuperarea daunelor, continuăm cercul 
vicios al lipsei de responsabilitate reală, atât din partea administraţiei, cât şi din partea celor expuşi direct la efectele 
dezastrelor naturale. 

Simaţi colegi, 
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Este imperios necesar ca toate guvernele, de acum încolo, să recupereze timpul pierdut pentru implementarea 
politicilor publice care să ducă la schimbarea mentalităţii: oamenii nu mai trebuie să aştepte, de fiecare dată, ca Statul 
să intervină. Ei trebuie să se folosească de instrumentele de protecţie create, mai ales atunci când vine vorba de 
dezastrele naturale. Haideţi să fie ultima dată când cerem tuturor să deconteze lipsa de organizare a autorităţilor şi 
lipsa de responsabilitate a proprietarilor! 

 
Vă mulţumesc! 
Bucuresti 24.09.2013 
 

Deputat 
Aurelia Cristea 

 
*** 

 
Noul acord cu FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana 

 
 
   Deciziile importante pentru întreaga ţară, nu doar pentru Guvern, trebuie să fie luate 

după informarea sau, eventual, chiar cu aprobarea Parlamentului.  Asa s-a intamplat  cu  
prezentarea plenului Parlamentului a implicaţiilor unui eventual nou acord între Guvernul 
României şi Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. 

    In baza deciziilor adoptate de Guvern şi ratificate de către Parlament, s-au reîntregit 
salariile bugetarilor în anul 2012, printr-o creştere cu 15%, s-a returnat contribuţia la sănătate 
reţinută pensionarilor cu pensiile peste 740 de lei, în limita suportată de către buget, salariul 
minim a fost crescut de la 700 la 800 de lei, venitul minim garantat, cu 8,4%, în iulie 2013, 
alocaţia pentru susţinerea familiei, în medie cu 30%, de la 1 iulie 2013. Am reuşit, printr-un 
efort comun Guvern-Parlament, să ieşim, în cadrul anului 2012, din procedura de deficit 
excesiv şi am redus deficitul calculat pe sistemul european ESA –  Sistemul European de 
Contabilitate  –, am redus acest deficit de la 5,7 la 2,9, urmând să avem în continuare o 
reducere pentru ca România să nu depindă atât de mult ca până acum de împrumuturi. 

   Acesta ar fi al treilea acord consecutiv încheiat cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional. Dacă în cadrul primului acord România a utilizat un împrumut de 20 de 
miliarde de la instituţiile financiare internaţionale, al doilea acord a fost cu adevărat preventiv, 
în sensul în care România nu s-a mai împrumutat cu niciun euro sau dolar, iar al treilea acord 
propus are o valoare mai mică, patru miliarde de euro, jumătate de la Comisia Europeană, 
jumătate de la Fondul Monetar Internaţional, o sumă care nu va fi folosită de către România 
decât în cazul cu totul şi cu totul excepţional al unor grave crize pe plan internaţional. 

   In scrisoarea de intentie transmisa de Guvern catre institutiile financiare 
internationale, nu sunt specificate noi taxe si impozite, sau mariri ale celor existente, cu 
exceptia masurilor anuntate deja de reprezentantii Guvernului, si luate pentru a compensa 
reducerea TVA la paine si eliminarea CASS de la pensii. Aceste masuri sunt cresterea accizelor 
la alcool si produse de lux, si introducerea platii CAS de 5% pentru veniturile din chirii obtinute 
de persoanele fizice, in limita a cinci salarii medii pe luna. 

     Acordul nu contine nicio prevedere legata de impozitarea persoanelor fizice autorizate 
sau drepturilor de autor, acestea fiind cerinte mai vechi ale reprezentantilor FMI. Romania si-a 
incheiat cu bine precedentele doua acorduri, iar acum acest nou acord va fi ca un certificat de 
bonitate al finantelor romanesti.Deja ne imprumutam de pe pietele externe cu dobanzi foarte 
mici, de pana in 5%, iar acest nou acord va fi pentru investitorii straini un semn de 
predictibilitate si stabilitate macroeconomica a Romaniei. 

   In noul acord nu va mai exista obligatia efectuarii unor privatizari majoritare,  asa cum 
s-a intamplat cu acordurile precedente. Vor fi insa listari la bursa a unor pachete minoritare de 
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actiuni la companiile energetice, de 10-15%, ceea ce va permite intrarea capitalului privat in 
aceste companii si astfel va fi asigurat un management mai eficient.  

   Trebuie remarcat faptul ca este primul acord pe care Romania il va incheia cu 
institutiile financiare internationale si care nu contine masuri de austeritate. 

   După criza din 2009 România se află într-o perioadă – constatată de către partenerii 
noştri internaţionali – de însănătoşire fiscal-bugetară şi  peste doi ani speram să putem spune 
cu adevărat că România nu mai are nevoie de niciun fel de acord cu instituţii internaţionale. În 
mod sigur, semnalul dat de faptul că România şi-a menţinut şi a finalizat cu bine acordurile 
precedente şi este acoperită de un nou acord cu Comisia Europeană şi instituţiile internaţionale 
este un mesaj de stabilitate şi de predictibilitate, de natură să acorde siguranţa pe care fiecare 
investitor sau fiecare bancă privată care împrumută România şi firmele private din România au 
foarte mare nevoie. 

   De asemenea, în baza acestui nou acord,  cofinanţarea naţională pentru fondurile 
europene va beneficia din nou de schema numită top-up şi anume o scădere de la 15 la 5%. În 
acest fel, la rata actuală de absorbţie, top-up-ul reprezintă o economie anuală de peste un 
miliard de lei. 

   Subliniez  faptul că toate deciziile importante ale Guvernului,  trebuie să fie prezentate 
si ratificate de către Parlamentul României, asa cum a fost cazul acestui nou accord cu 
institutiile financiare internationale. 

 
Deputat 

Barbulescu Daniel-Ionut 
 

*** 
 
 

Persoanele varstnice-prilej de reflectii 
 
 
Domnule Presedinte  
Stimati colegi 
 
     Cu totii am cunoscut sau cunoastem o persoana varstnica in familie sau in societate.Oricare dintre ele ne 

este draga,ne umple un gol in sufletul fiecaruia dintre noi.Ne-a ingrijit si dojenit, 
ne-a daruit din intelepciunea sa.Cat ne este de greu,dar,cu durere in suflet,trebuie sa recunoas-tem ca din ce 

in ce mai multi parinti si bunici din jurul nostru,ajunsi la varsta a doua considera batranetea ca o povara si nu o etapa 
fireasca din viata lor. 

     In sesiunea ONU din februarie 1991 s-a stabilit ziua de 1 octombrie ca Zi internationala a Persoanelor in 
Varsta,iar la 16 decembrie1991,Adunarea Generala a ONU a adoptat , prin Re-zolutia 46/91,Principiile Natiunilor 
Unite pentru persoanele in varsta destinate a le perrmite sa traiasca mai bine in anii castigati.Traducerea in viata a 
prevederilor inscrise in toate documen-tele ONU a impus crearea unui sistem de mecanisme cu subsisteme specifice 
capabila sa puna in lucrare aceste importante obiective ale organizatiei mondiale.Din aceste principii adoptate de 
Adunarea Generala a ONU din decembrie 1991 in favoarea persoanelor varstnice as aminti Principiul 
Participarii,Principiul Independentei,Principiul Integrarii Principiul Autorealizarii, 

fiecare cu zeci de subprincipii si subprograme.Si la urma famelic singurul care cred ca devine important in 
aceste zile, Principiul Demnitatii unicul care izvoraste din lumina launtrica a fiecaruia dintre noi.  

     Masurile aberante ale guvernelor Basescu-Boc luate impotriva pensionarilor si a varstnici-lor in general au 
dus inevitabil la agravarea situatiei materiale a batranilor care si asa din cau-za veniturilor mici aveau un trai chinuit 
de povara a platilor.Guvernul USL condus de Victor Ponta a incercat si incearca sa trateze aceasta categorie sociala 
numeroasa si importanta in acelasi timp cu respect si demnitate.Din fericire exista localitati in care autoritatile locale 
in frunte cu primari inimosi se straduiesc si reusesc sa indulceasca viata de zi cu zi a batranilor implementand 
programe de ajutorare si de sustinere materiala a acestora.Primaria municipiu-lui Lugoj de exemplu prin Directia de 
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Asistenta Sociala prin coordonarea directa a Primarului Francisc Boldea ofera servicii pentru persoanele 
varstnice,prin ingrijirea locuintei si gospoda-riei ,in centre de zi,cluburi pentru varstnici,locuinte sociale,cantina 
sociala,prin omagierea lor cu prilejul Zilei Persoanelor Varstnice sau Revelionul Pensionarilor. 

     Totodata acum mai mult ca oricand ar trebui sa ne indreptam gandurile cu respect si recu-nostinta catre 
aceste persoane care au contribuit la constructia Romaniei moderne si sa tragem un semnal de alarma la modul 
general guvernantilor care conduc Romania vremelnic si ii ignora si umilesc.                                   

       Sarbatoarea aceasta, a Zilei Internationala a Persoanelor Varstnice, ar trebui sa ne prileju-iasca 
reflectii.Pentru ca in graba catre viitor ne scapa din vedere dezideratele cerintele nevoile celor ajunsi la aceasta varsta 
si nu ne mai intoarcem privirile spre cei care au construit prezen-tul si o parte din trecut. 

        Prezentul nu poate fi explicat fara cunoasterea trecutului ,nici proiectarea viitorului, fara explicarea 
prezentului.Tot astfel generatiile viitoare isi gasesc plauzibilitatea de destin in fap-tele varstnicilor de astazi.                                 

               
 
 

Deputat  
Sorin Stragea 

 
*** 

 
 

Adoptarea de măsuri pentru creșterea 
 participării pe piața muncii și reducerea șomajului 

 
 
Stimați colegi, distinși parlamentari, 
În prezent multe state membre printre care și România se confruntă cu nepotriviri din ce în ce mai grave între 

cererea și oferta de forță de muncă. Ratele șomajului sunt în creștere, profilându-se perspectiva unei lupte pe scară 
largă pentru talente, având în vedere că întreprinderile se vor confrunta cu situația unor posturi vacante greu de 
acoperit și cu o penurie de personal cu calificările necesare, ca urmare a evoluției demografice. 

Rata redusă a participării anumitor grupuri-țintă, care înregistrează rezultate mai slabe în cadrul statisticilor 
privind piețele muncii, este o altă sursă de anxietate. Participarea insuficientă a tinerilor cu un nivel scăzut de 
calificare, a persoanelor cu vârsta de 55 de ani și peste, a migranților, a persoanelor cu handicapuri care le afectează 
capacitatea de muncă, a persoanelor aflate în șomaj de lungă durată, a persoanelor sărace și a altor grupuri 
dezavantajate, rămâne o problemă structurală gravă, chiar dacă este bine cunoscută. Se constată, în plus, o agravare a 
decalajului educațional. În același timp, investițiile în 

învățarea pe tot parcursul vieții continuă să indice un nivel insuficient al ambițiilor în Europa. 
În același timp, pe măsură ce percepția societății asupra rolului agențiilor guvernamentale și a serviciilor 

publice se modifică, multe servicii publice de ocupare a forței de muncă trebuie să ia decizii politice problematice în 
legătură cu finanțarea lor pe termen lung și cu tipurile de activități desfășurate. Deși criza bancară a amplificat 
necesitatea de a reglementa piața, iar punerea în aplicare a politicilor rămâne o funcție esențială a serviciilor publice 
de ocupare a forței de muncă, în mai multe țări există o tendință în creștere de a sublinia importanța 
responsabilităților autonome ale cetățenilor și întreprinderilor, uneori cu o posibilă reducere a necesității de 
intervenție de către furnizorii de servicii finanțați public și subliniind necesitatea de a utiliza în mod inteligent 
resursele publice. 

Consider că serviciilor publice de ocupare a forței de muncă li se cere să răspundă unor provocări prezente și 
viitoare. Astfel, apreciez că pentru a reacționa rapid la schimbarea circumstanțelor și a combina intervențiile pe 
termen scurt cu soluțiile durabile, este necesar să se dea dovadă de flexibilitate, de un mod de organizare suplu și de 
creativitate. Serviciile publice de ocupare a forței de muncă pot anticipa și influența schimbările pieței muncii prin 
schimbul de informații cu organismele de elaborare a politicilor și printr-un comportament anticiclic 

În ultimele decenii, în toate statele membre a câștigat teren convingerea că serviciile publice de ocupare a 
forței de muncă ar trebui să joace un rol mai activ în ceea ce privește reducerea dependenței de prestațiile de șomaj. 
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Pentru a răspunde la schimbările fundamentale prin care trec piețele muncii și societatea, se conturează treptat o nouă 
categorie de roluri care să ofere sprijin pe durata întregii cariere.  

În același timp, factorii de decizie politică sunt în căutarea unui echilibru nou și corect între flexibilitate și 
securitate – „flexisecuritatea” – pentru angajatori și angajați. Ambele abordări pot fi considerate un răspuns la 
volatilitatea crescută a pieței muncii și la consecințele asupra securității sociale. 

O serie de tendințe au dus la dispariția pieței tradiționale a muncii, caracterizată de lucrători de sex masculin 
care-și întrețin familia, lucrând cu normă întreagă până la ieșirea la pensie, adesea pentru un singur angajator. Printre 
aceste tendințe se numără trecerea de la producția de masă la furnizarea unor servicii mai personalizate, intrarea 
femeilor pe piața muncii, erodarea piețelor naționale ale muncii etc. Ca urmare a acestor schimbări, relațiile de 
muncă au devenit mult mai puțin stabile, cu diferite tranziții realizate pe parcursul vieții, atât pentru a intra sau a ieși 
de pe piața muncii, cât și pentru a-și schimba cariera. Aceste piețe tranziționale ale muncii implică noi riscuri 
sociale, care tind să afecteze grupurile dezavantajate: o capacitate slabă de a realiza venituri din cauza nivelului 
scăzut de educație, instabilitatea veniturilor ca urmare a fluctuațiilor cererii și a tranzițiilor între locurile de muncă, 
pierderea totală a veniturilor din cauza șomajului involuntar, o capacitate limitată de a realiza venituri din cauza unor 
obligații sociale precum îngrijirea copiilor sau a persoanelor în vârstă, o capacitate de a realiza venituri diminuată sau 
redusă la zero din cauza unui handicap, a unei boli cronice sau a îmbătrânirii. 

Consider că noua realitate a pieței tranziționale a forței de muncă necesită noi răspunsuri politice, pentru 
a permite cetățenilor să facă față unor tranziții riscante și să-și îmbunătățească viața profesională. 
De aceea, stimați colegi din Guvern și din Parlament vă propun să ne concentrăm în perioada următoare 

asupra dezvoltării  sistem public de ocupare a forței de muncă din mai multe perspective: în loc de a compensa în 
mod pasiv pierderile venitului și de a proteja locurile de muncă, administrațiile publice ar trebui să investească activ 
în capitalul uman al persoanelor și în mediile profesionale, pentru a ajuta oamenii să se protejeze ei înșiși; în loc de a 
consolida tranzițiile între locurile de muncă, administrațiile publice ar trebui să se concentreze asupra susținerii 
carierelor profesionale oferind persoanelor perspective, precum și un cuvânt de spus în ceea ce privește dezvoltarea 
lor; este nevoie de o trecere de la serviciile convenționale la facilitarea, orientarea și dirijarea sistemelor publice de 
ocupare a forței de muncă. 

Așadar, consider că prin introducerea acestor abordări în cadrul legislativ din țara noastră va crește 
transparența pieței muncii, mobilitatea persoanelor în căutarea unui loc de muncă și se vor remedia deficitele de pe 
piețele muncii din cadrul comunităților locale. 

Vă mulțumesc. 
Deputat  

Tamara Dorina Ciofu 
 

*** 
 

Înăsprirea sancțiunilor pentru braconaj 

Stimați colegi, distinși parlamentari, 
Braconajul in România reprezintă o problemă esențială, care pare a rămâne fără rezultat însă. Ca și în cazul 

altor țări în care braconajul provoacă pagube în rândul faunei naționale, și în România autoritățile se confruntă cu 
acest lucru. Anual, mii de specii de animale şi păsări sunt ucise de braconieri. În fiecare an, paznicii fondurilor de 
vînătoare descoperă sute de cazuri de braconaj. Din păcate, doar în 20% dintre acestea făptaşii sunt sancţionaţi. De 
cele mai multe ori, instanţa decide neînceperea urmăririi penale. Procurorii şi judecătorii din ţară sunt obişnuiţi cu 
cazuri foarte grave, iar atunci când este adus în faţa lor un braconier care a omorât un iepure de cîmp sau o căprioară 
nu li se pare foarte important. Braconieri, își caută doar câștigul propriu, nepăsându-le de viața animalului pe care o 
iau ori de suferința acestuia. Braconierii sunt cei care distrug echilibrul natural și populația de supraviețuitoare prin 
acțiunile lor necugetate, ajungând chiar să distrugă specii întregi. 

 
Braconajul devine o plagă ce nu poate fi combătută pentru că singura pedeapsă pe care o primesc cei care se 

îndeletnicesc cu acesta este amenda în cele mai multe cazuri, cu toate că Legea nr. 407/2006 a fost modificată și este 
prevăzută inclusiv închisoarea de la 3 la 7 ani pentru practicarea braconajului. Braconajul în România nu se oprește 
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doar la vânat, și pescuitul este în pericol. Braconieri sunt considerați nu doar cei care pescuiesc fără permis, ci și cei 
care nu au permisul de pescuit vizat pe anul în curs. Braconajul în România este un sport periculos și perpetuu, iar 
braconajul începe să fie o soluție la îndemâna tot mai multora. Principalele motive pentru care se recurge la braconaj 
sunt sărăcia şi deviaţia comportamentală. Din prima categorie de braconieri fac parte oamenii din mediul rural care 
locuiesc în apropierea pădurilor şi nu au condiţii de trai bune. Aceştia vânează ilegal pentru a-şi procura hrana. Cei 
mai periculoşi sunt însă cei care ucid doar de dragul de a lua o viaţă şi care vânează mai mult decât au nevoie. 

 
Acordarea dreptului de pescuit pe principii teritoriale si realizarea unui corp de control puternic pot 

reprezenta soluții pentru limitarea braconajului. 
 
În același timp avem de-a face și cu străinii care vin să vâneze în țara noastră din ce în ce mai mult, având în 

vedere că în România pot vâna animale care în ţările lor au dispărut demult şi cheltuielile sunt mult mai reduse. 
 
În primul rând ca cetățeni ai acestei țări și apoi ca parlamentari nu putem accepta și tolera atitudinea unui 

vânător străin de la Hunting and Sporting Scotland Ltd care a postat pe Facebook un anunț prin care făcea cunoscută 
organizarea unei partide de vânătoare de urși bruni în România, prețul fiind 4.500 de euro. La rugămintea unei 
persoane din România de a nu mai vâna urși în țara noastră, răspunsul a fost următorul: ”Ba da, vom ucide toti urși 
vostrii, toate păsările din Delta Dunării, toți cocoșii de munte, toate vietățile salbatice și toate caprele negre și 
căprioarele roșii. Sunteți o țară ieftină, cu conducătorii ieftini, politicieni corupți și asta meritați”. 

 
Vă rog așadar, stimați colegi, din Parlament și din Guvern, să luăm în considerare pentru perioada următoare 

adoptarea unor măsuri specifice de înăsprire a sancțiunilor pentru cei care practică braconajul în țara noastră, precum 
și pentru modificarea legii privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.  

 
Consider că, pe de o parte trebuie introduse pedepse mai dure, inclusiv a măsurii arestării preventive pentru 

fapte de braconaj, iar pe de altă parte apreciez ca fiind necesară constituirea unui grup de lucru in care sa fie implicati 
toți factorii interesați, în vederea îmbunătățirii legislației. 

 
Vă mulțumesc. 
 

Deputat  
Vlad Cosma 

 
*** 

 
Propuneri pentru adoptarea de măsuri 

privind combaterea șomajului în rândul tinerilor 
 
Stimați colegi, distinși parlamentari, vreau să atrag atenția asupra faptului că trebuie să punem în aplicare și 

să promovăm în perioada imediat următoare în țara noastră măsurile pe care Uniunea Europeană le-a identificat  
pentru a-i  ajuta pe tineri să se reîntoarcă în câmpul muncii, să revină la studii sau să urmeze cursuri de  formare.  

Tinerii au fost deosebit de  afectați de criză. În prezent, în Europa, aproape 6 milioane de persoane sub 25 de 
ani nu au un  loc de muncă și 7,5 milioane de persoane nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun  program 
educațional sau de formare. Ratele șomajului în rândul tinerilor în Europa se ridicau  la 23,5 % în primul trimestru al 
anului 2013, ceea ce depășește dublul ratei, deja foarte  ridicate, a șomajului înregistrat pentru populația în ansamblu. 
În unele țări, mai mult de  jumătate din tinerii care doresc să lucreze nu au un loc de muncă. Șomajul în rândul  
tinerilor are un impact profund atât asupra persoanelor, cât și asupra societății și a economiei. Dacă tendințele 
actuale nu sunt inversate rapid, nivelurile actuale ale șomajului în rândul tinerilor riscă să deterioreze perspectivele 
de angajare pe termen mai lung ale acestora, cu  implicații grave asupra creșterii economice și asupra coeziunii 
sociale în viitor.  
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Astfel, consider că existența unei politici fiscale inteligente și a unor sisteme fiscale eficiente poate fi un 
motor important de creștere economică și justiție socială și poate facilita un aspect esențial, și anume consolidarea 
pieței muncii. 

În cadrul pachetului de măsuri privind încadrarea în muncă a tinerilor, prezentat în  decembrie 2012, Comisia 
a invitat statele membre să se asigure că, în termen de patru luni de la terminarea studiilor sau de la intrarea în șomaj, 
toți tinerii europeni primesc o ofertă de  bună calitate legată de obținerea unui loc de muncă, de continuarea studiilor, 
de intrarea în  ucenicie sau de efectuarea unui stagiu. Aceasta este garanția pentru tineret. 

Va fi nevoie de timp pentru ca garanția pentru tineret să devină  pe deplin operațională; prin urmare, este 
esențial ca procesul să înceapă imediat, cu un plan  clar de punere în aplicare pentru fiecare țară, în care să fie 
explicat cu precizie modul în care  garanția pentru tineret urmează să fie pusă în aplicare, ținându-se seama de 
variațiile legate de  amploarea și natura provocărilor prezente în diferitele contexte naționale. 

În perspectiva perioadei 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene vor avea de jucat un rol 
crucial în sprijinirea tinerilor și în punerea în aplicare a garanției pentru  tineret. Este foarte important să se acorde o 
atenție deosebită încadrării în muncă a tinerilor, investițiilor în capitalul uman și adaptării sistemelor de educație și 
de formare profesională la realitățile pieței muncii. 

De asemenea, în perioada imediat următoare este nevoie de concentrarea sprijinului acordat prin inițiativa 
„Locuri de muncă pentru tineri” și accelerarea punerii în aplicare a acesteia. Astfel, sprijinul acordat în cadrul 
inițiativei trebuie să se concentreze asupra regiunilor  care se confruntă cu rate ale șomajului în rândul tinerilor mai 
mari de 25% și, în aceste regiuni, asupra tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani.  

Sprijinirea tinerilor în vederea integrării pe piața muncii după părăsirea școlii sau a universității este un 
element indispensabil pentru punerea în practică a garanției pentru tineret. În acest sens, România trebuie să se 
concentreze asupra reformei programelor de învățământ profesional și tehnic și de formare profesională prin sporirea 
relevanței acestora pentru piața muncii cu ajutorul consolidării componentei de învățare prin muncă, precum și prin 
accelerarea reformei uceniciilor.  

Tinerii sunt afectați în mod disproporționat de șomaj, ceea ce ilustrează problemele mai generale și mai 
adânc înrădăcinate legate de funcționarea piețelor forței de muncă. În plus, tinerii sunt suprareprezentați în rândul 
lucrătorilor cu contracte temporare.  

Consider că reducerea decalajelor, în legislația de protecție a locurilor de muncă, între contractele  temporare 
și cele permanente va contribui la facilitarea tranziției noilor veniți, inclusiv a tinerilor, de la locuri de muncă de 
început, de scurtă durată, la locuri de muncă mai stabile, care oferă perspective interesante de dezvoltare a carierei. 
Mai mult, reducerea cheltuielilor pentru angajarea tinerilor în primul lor loc de muncă, de exemplu prin subvenții cu 
țintă specifică și prin reducerea contribuțiilor la asigurările sociale pentru posturile care necesită un nivel scăzut de 
calificare, poate avea o contribuție importantă în acest sens dacă circumstanțele sunt prielnice. 

IMM-urile și în special microîntreprinderile reprezintă un motor deosebit de important al  creării de locuri de 
muncă pentru tineri și, ca atare, trebuie să depunem toate eforturile pentru a ajuta aceste întreprinderi să aibă acces la 
finanțarea de care au nevoie pentru a se dezvolta. În acest domeniu, instrumentele UE și, mai ales, Fondul european 
de dezvoltare regională joacă un rol important, atât în acordarea de sprijin direct IMM-urilor, cât și în cofinanțarea 
unei palete largi de instrumente financiare.  

Vă rog așadar, stimați colegi din Parlament și din Guvern, să luăm în considerare în perioada următoare 
intensificarea eforturilor în scopul promovării creșterii și a creării de locuri de muncă.      

 
Vă mulțumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
Politici publice pentru păstrarea forței de muncă în România 
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Stimați colegi, distinși parlamentari aș dori să vă supun atenției problema migraţie masive a forţei de muncă 
activă, care într-un interval de timp foarte scurt a condus la un dezechilibru pe piața muncii din România. 

Proiectul Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 arată că numărul românilor care 
au migrat pentru muncă a crescut exploziv după aderarea la Uniunea Europeană, unde ar lucra aproximativ 2,1 
milioane români. Potrivit Ministerul Muncii, principalele state alese de români pentru muncă sunt: Italia - 890.000 de 
persoane, Spania - 825.000 şi Germania - 110.000. 

Această migraţie masivă a forţei de muncă activă petrecută într-un interval de timp foarte scurt a 
dezechilibrat piaţa muncii, semnalează proiectul. 

Datele oficiale arată că populaţia activă a României este de aproximativ 10 milioane de persoane, ceea ce 
înseamnă că unul din cinci români apţi de muncă este plecat peste hotare. 

Datele statistice, dar în special situaţia din teren arată că angajatorii nu găsesc personal calificat sau dornic să 
muncească, iar cei care îşi caută de muncă solicită salarii mult peste nivelul productivităţii lor sau al plus valorii pe 
care o creează. 

Având în vedere provocările generate de tranziția prin care trec piețele forței de muncă, serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă ar trebui să urmărească o politică de activare cu rezultate durabile. În același timp, 
serviciile publice de ocupare a forței de muncă trebuie să se concentreze mai mult asupra cererii de pe piața forței de 
muncă, dat fiind că angajatorii se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari în ceea ce privește recrutarea. În 
special, întreprinderile mici și mijlocii au adesea nevoie de un sprijin mai puternic din partea serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă. De asemenea, este necesar să se treacă la o cooperare mai strânsă între serviciile publice 
europene de ocupare a forței de muncă. 

Pentru a contribui la abordarea care urmărește rentabilizarea tranzițiilor, este necesar ca serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă să creeze punți între tranzițiile profesionale. De aceea, consider că pentru a facilita 
trecerea de la studii la viața profesională, ele trebuie să urmărească o interacțiune strânsă cu diversele părți interesate 
din domeniul educației și formării profesionale. Pentru a evita alternanțele frecvente între încadrarea în muncă și 
șomaj, serviciile publice de ocupare a forței de muncă trebuie să ia măsuri de sensibilizare cu privire la importanța 
unor rezultate durabile ale activării și să informeze angajatorii în legătură cu responsabilitățile lor și cu opțiunile 
existente pentru a asigura oferta de forță de muncă. De asemenea, serviciile publice de ocupare a forței de muncă 
trebuie să creeze legături cu serviciile de gestionare a carierelor și să încurajeze obținerea competențelor de 
gestionare a carierei care să le permită persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să facă față fluctuațiilor 
parcursului lor profesional. 

Activitatea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă nu trebuie să fie o activitate de rutină. Așa cum 
ultimii ani au demonstrat în mod dureros, piața forței de muncă trece printr-un număr în creștere de schimbări rapide 
și profunde. Funcția socială a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă este în curs de transformare.  Apreciez 
că în prezent, este necesar ca aceste servicii să devină puncte de acces la sistemele de protecție socială, axate pe 
ocuparea forței de muncă. În contextul diferitelor incertitudini și oportunități, precum și al responsabilităților și 
așteptărilor explicite, este obligatoriu ca serviciile publice de ocupare a forței de muncă să aibă o imagine clară și 
constantă asupra schimbărilor pe care trebuie să le realizeze pentru a rămâne adecvate și eficace.  

Vă rog așadar, stimați colegi, din Parlament și din Guvern, să luăm în considerare pentru perioada următoare 
modificarea cadrului legislativ în vederea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în țara noastră și a cooperării 
dintre sectorul public și cel privat pentru a crea mai multe oportunități de susținere a tinerilor să aibă un loc de 
muncă în România astfel încât să nu mai fie nevoiți să plece în alte state. 

Vă mulțumesc. 
 

Deputat 
 Cătălina Ştefănescu 

 
*** 
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Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către:deputat Ovidiu Cristian IANE 
Obiectul interpelării: Vinul moldovenesc merită atenția României! (?) 
 

 
Stimate domnule ministru, 
 
După cum bine știți, Serviciul pentru Protecţia Consumatorilor al Federației Ruse a luat decizia opririi 

importurilor de vinuri din Republica Moldova, motivând ‘calitatea nesatisfăcătoare’ a producției de alcool din 
această țară. 

Potrivit Centrului Național pentru Verificarea Calităţii Producţiei Alcoolice din Republica Moldova, 
motivele ruse ar fi complet neîntemeiate, cu toate acestea, însă, problema vecinilor rămâne și este una extrem de 
serioasă, având în vedere ponderea acestui sector în cadrul economiei moldovene. 

Tocmai de aceea, domnule ministru, atunci când vine vorba de un stat precum Repulica Moldova, consider că 
nu trebuie să rămânem indiferenți la problemele cu care se confruntă.  

Apreciez, așa cum apreciază orice român de bună-credință apelurile autorităților române ca urmare a acestei 
situații, însă consider că doar apelurile în sine nu pot surmonta implicațiile profunde ale acestei crize economice. 

Ca atare, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați următoarele: 
1. Ce strategie comună ați elaborat împreună cu  Republica Moldova pentru a sprijini importul 

de vinuri, care sunt posibilitățile reale ale României în acest sens și care sunt acordurile noastre de până 
acum cu statul vecin de impulsionare și sprijin reciproc al producției și comercializării vinurilor? De 
asemenea, vă rog să îmi comunicați rezultatele concrete obținute până în acest moment în vederea sprijinirii 
Republicii Moldova. 

2. Domnule ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care este situația până la momentul 
embargoului privitoare la importurile de vin din Republica Moldova și cum intenționați să stimulați agenții 
economici specializați din România în vederea creșterii numărului de comenzi de vin moldovenesc? 

3. Pentru ca statul român să nu fie acuzat de un act de simplă propagandă sau un act perdant, vă 
rog, domnule ministru, să îmi transmiteți și raportul de calitate efectuat de către România asupra vinurilor 
produse în Republica Moldova. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Constantin Niță, ministerului pentru Energie 
De către:deputat Ovidiu Cristian IANE 
Obiectul interpelării: Energia, acest țap mereu ispășitor 
 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Subiectul asupra căruia vă interpelez astăzi nu este unul străin de demersurile mele de până acum. 
 Faptele pe scurt arată următoarele: 
Din cauza transpunerii incomplete a normelor europene cu privire la piața internă a energiei electrice și a 

gazelor naturale, România a fost acționată în judecată de către Comisia Europeană, cerându-se penalităși de 
aproximativ 60.000 de euro pe zi și plata cheltuielilor de judecată.  

Astfel, cele două acțiuni introduse pe 17 iulie a.c., aflate acum pe rolul Curții Europene de Justiție, reclamă 
neonorarea unor obligații privitoare la transpunerea Directivei 72/2009 privind piața energiei electrice și Directivei 
73/2009 privind piața gazelor naturale, cu termen până la data de 3 martie 2011. 

Sunt perfect conștient de greșelile fostei guvernări și de numeroasele probleme pe care le aveți de rezolvat 
acum tocmai din acest motiv, cazul de față fiind doar un exemplu în acest sens. De asemenea, cunosc faptul că Legea 
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123/ 2012 privind energia electrică și gazele naturale, votată de fosta Legislatură nu acoperă cerințele europene, fiind 
necesare și măsuri suplimentare în toată această perioadă de infringement. 

În luna martie a acestui an, statul român a fost avertizat cu privire la acționarea în judecată, motiv pentru care 
vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați: 

1. Care sunt motivele pentru care, în această perioadă, de la momentul avertismentului și până 
în iulie a.c., nu s-a putut evita acționarea în judecată a statului român? 

2. Care sunt măsurile comunicate în perioada mai-sus menționată, dacă acestea au fost 
transmise, și, în cazul contrar, care este motivul pentru care acestea nu au fost comunicate Comisiei 
Europene? 

3. Date fiind condițiile actuale, cum acționează statul român pentru evitarea pierderii unui 
proces de o asemenea gravitate? 
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 
 

* * *  
 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educației Naționale 
De către:deputat Ovidiu Cristian IANE 
Obiectul interpelării: Meseriile sunt de prost-gust. Facem ‘cariere’, dar nu avem formare profesională 

reală. 
 

 
Stimate domnule ministru, 
 
În ultimii ani, cu ocazia fiecărui examen național, se naște rumoare. Mai mult, de la an la an, tindem să fim 

din ce în ce mai dezamăgiți de rezultate. Un domeniu cu care ne mândream, a devenit subiect de ridiculizări și acuze. 
O realitate tristă care ne arată că elevii valoroși optează pentru învățământul din alte țări, de cele mai multe ori 
preferând să profeseze acolo, că dascăli și elevi sunt deopotrivă deziluzionați, că elementul practic încă lipsește din 
spațiul educativ românesc în favoarea teoretizării excesive care nu asigură nevoile reale ale pieței muncii și că, de 
foarte multe ori, studiile superioare au devenit doar o modă, o manifestare de snobism intelectual fără nicio acoperire. 

Cunoașteți cu siguranță toate aceste aspecte, domnule ministru. Cu riscul de a părea nostalgic sau desuet, vă 
reamintesc o vorbă veche cu care, altădată, ne mândream. ‘Meseria e brățară de aur’, din păcate, acum s-ar putea 
traduce că meseria, indiferent de natura ei a devenit mai mult o tinichea, de care toți se feresc și care repugnă. Și asta 
în ciuda faptului că piața muncii este bazată tocmai pe formare și dezvoltarea acelor abilități care determină 
progresul profesional. 

În acest context, nu este de mirare că școlile de meserii și accentuez aici meserii, domnule ministru, au avut 
și au în continuare de suferit. Pe de o parte din cauze legislative, pe de alta, din cauza proastei imagini care sugerează 
că numai tinerii cu rezultate școlare proaste și/sau fără resurse intelectuale apelează la ele ca la ultima variantă. 
Nimic mai greșit și mai păgubos, consider eu și cred că nu sunt singurul. Aș fi deosebit de bucuros dacă mi-ați 
împărtăși această convingere și ați oferi sprijinul în calitatea pe care o dețineți, acest demers fiind făcut tocmai 
pentru a găsi calea optimă de colaborare între Executiv și Legislativ pentru acoperirea carențelor care privesc 
învățământul profesional. 

Prevederile actualei Legi a Educației Naționale asupra căreia ați adus și continuați să aduceți îmbunătățiri 
sunt, din păcate, insuficiente în ceea ce privește sectorul formării profesionale la nivel de meserie, fiind necesară o 
legislație secundară asupra căreia, în calitatea mea de parlamentar, doresc să vă solicit colaborarea. 

Este un proces complex, care pornește de la mentalitate, sprijin legislativ și se termină cu datele concrete 
oferite de piața muncii și de rezultatele economice. Ne dorim dezvoltare economică, câștiguri financiare cât mai 
mari, recunoaștere profesională, privim cum zone întregi, în special cele rurale, mor efectiv din lipsa sustenanței 
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economice, vorbim de starea agriculturii și a industriei, de micile și mijlociile întreprinderi, de comerț, de servicii 
proaste, efectuate de către oameni care le folosesc pe post de paleativ și supraviețuire financiară, trecând, rând pe 
rând, de la o ‘meserie’ la alta, fără să cunoască și să profeseze cu adevărat niciuna, însă omitem să privim la bază. 
Una care trebuie să consiste și în forța de muncă bine pregătită și susținută. Iar aceasta acordând locul necesar 
meseriei. Indiferent de natura sau domeniul căreia i se adresează. Numai din colegiul pe care îl reprezint am 
numeroase exemple care atestă faptul că o atenție reală asupra acestora și parteneriate publice-private solide pot 
relansa cu adevărat nu numai zone punctuale, ci și întrega țară. 

Privim cu regret cum românii pleacă în străinătate pentru a presta diverse meserii, specializându-se acolo și 
optând să-și părăsească definitiv țara și nu cred că numai factorul material primează, ci și acela că aici, în România, 
nu se oferă șanse meseriilor. 

Domnule ministru, acest aspect necesită o amplă dezbatere, un studiu amănunțit, legislație pe măsură și 
rezultate concrete. De aceea, vă rog ca, în această privință, să îmi comunicați care este strategia ministerului pe care 
îl conduceți în privința celor arătate mai-sus. 

Sectorul serviciilor din economia românească "suferă" poate cel mai mult din cauza (ne)calificării forței de 
muncă. Realitatea "din teren", creată de nevoile societății și cea care este, de fapt, barometrul care ar trebui să ne 
intereseze cel mai mult, arată că (re)înființarea și adevărata funcționare, nu doar cea scriptică, a școlilor de meserii 
este imperios necesară. De ce să nu ne gândim, de exemplu, și la faptul că cei plecați în străinătate ar putea să predea 
la un nivel de excelență ceea ce ei au învățat la rândul lor prin ani de practică susținută? Un aspect care mi-a fost de 
foarte multe ori ridicat și mie în discuțiile purtate pe această temă. Curricula acestor clase ar trebui să fie una bazată 
în cea mai mare parte tocmai pe practică, iar cei care s-au specializat în străinătate sunt poate cei mai potriviți pentru 
a transmite din cunoștințele lor, având în vedere exigențele sub care își câștigă pâinea acolo, iar cei care ar absolvi 
aceste școli ar fi gata pregătiți să facă același lucru de a doua zi de când își vor lua diploma. În concluzie, domnule 
ministru, vă invit să desemnați un reprezentant capabil să colaboreze cu mine în efortul de a crea o lege de sine 
stătătoare, cea a Școlilor de Meserii, care să nu fie în dezacord cu strategia de ansamblu a M.E.N. 

De asemenea, vă rog să îmi comunicați dacă și cum sunteți dispus să răspundeți invitației mele de a vă 
alătura personal și cu toate resursele de care dispuneți în calitatea pe care o dețineți unei campanii de relansare, din 
toate punctele de vedere și la toate nivelurile, a sectorului de meserii din România.  

 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 
 

*** 
 
Adresată: domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune 
Președintelui- director general al Societății Române de Televiziune 
Domnului Claudiu Săftoiu 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 
Obiectul interpelării: Cauza (re)intrării TVR-ului în Republica Moldova. Cauza cui? 
 
 
 
 
 
 
 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule președinte- director general, 
Stimați membri ai Consiliului de Administrație, 
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Comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor externe din data de 12.09. 2013 anunță semnarea de 

către Preşedintele-director general al Televiziunii Române şi de Agentul Guvernamental al Republicii Moldova 
pentru CEDO a Acordului de soluţionare amiabilă a cererii nr. 36398/08 - Societatea Română de Televiziune (SRTv) 
împotriva Republicii Moldova, de pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). 

Cunoașteți foarte bine care au fost originile acestui fapt și nu intenționez să vă rețin atenția asupra acestor 
detalii. 

De asemenea, în cadrul aceluiași comunicat, se anunță faptul că, după aprobarea de către CEDO a acestui 
Acord, TVR ‘va putea reveni imediat în Republica Moldova pe cablu şi pe transmisie digitală experimentală – în 
funcţiune deja în zona Chişinăului –, precum şi pe transmisie digitală naţională atunci când aceasta va fi 
implementată în statul vecin, în 2015.’ 

Este de la sine înțeles că nu este necesar să redau aici prevederile acordului în ceea ce privește acordarea 
licenței și garanțiile oferite, dar consider absolut necesară oferirea de lămuriri suplimentare, în așa fel încât orice 
eventuală suspiciune sau interpretare să dispară. 

Stimate doamne și stimați domni, ceea ce s-a întâmplat în 2007 a fost mai mult decât regretabil, importanța 
prezenței TVR în spațiul media al Republicii Moldova fiind indiscutabilă. Personal, mă număr printre acei oameni 
politici românești care militează pentru relații cât mai apropiate și constructive, la toate nivelurile și în toate 
domeniile, între statul român și cel moldovean.  

În ceea ce privește soluționarea ambiabilă a cauzei SRTv, sunt perfect de acord că atitudinea ‘neprietenească’ 
față de statul vecin nu este de abordat, însă, vă rog să îmi comunicați dacă dumneavoastră considerați suficiente 
garanțiile oferite, ce se va întâmpla cu pierderile, de orice gen ar fi ele, suferite din această cauză, cum se vor acoperi 
acestea și, mai ales, dacă ‘măsurile reparatorii’ la care faceți referire sunt suficiente. Nu cred că ați putea omite 
situația financiară precară cu care TVR se confruntă și din cauza căreia ați operat modificări cu o serie de urmări 
nedorite. 

Totodată, în același spirit de prietenie și interes benefic față de vecinii noștri, vă rog să îmi comunicați cum 
se va face acoperirea emisiei pe întreg teritoriul Republicii Moldova, având în vedere zonele, nu puține la număr, 
care nu pot beneficia de acest tip de transmisie? Ce acoperire teritorială și ca numeric de populație va avea TVR în 
acest stat? Considerați că ați făcut tot ce s-a putut și ați eliminat toate variantele pentru ca toți cetățenii moldoveni, 
indiferent de zona în care locuiesc, să poată beneficia de programele televiziunii noastre naționale? Să nu trecem cu 
vederea faptul că Republica Moldova nu reprezintă doar Chișinăul și zonele sale limitrofe, cetățenii moldoveni din 
zonele rurale au nevoie și doresc să urmărească programele TVR. Să lăsăm, stimate doamne și stimați domni, 
perspectiva transmisiei digitale naţionale ce va fi implementată în Moldova în 2015 pentru aspecte prezente în 
sprijinul celor care așteaptă de șase ani revenirea noastră și care se văd acum fie în imposibilitate tehnică, fie în fața 
altei perioade de așteptare. Oricum ar fi, dezavantajul este al lor și ar fi păcat ca această revenire a TVR să fie doar 
un act formal și populist. 

ȘI MAI DIRECT DE ATÂT, DOAMNELOR ȘI DOMNILOR: 
Care este motivul renunțării la procesul de la CEDO dacă nu ați obținut prin Acordul de curând semnat și 

posibilitatea de transmisie și retransmisie prin eter, INDIFERENT DE TIPUL DE SEMNAL? 
CONCRET, ce se întâmplă cu drepturile cetățenilor moldoveni care NU dețin cablu? 
 
CE altceva în afara avantajelor reale pentru cetățeni ați urmărit prin această renunțare transformată în Acord? 
Considerați că Acordul reprezintă o muncă și un efort reale pentru susținerea și întărirea relației România- 

Republica Moldova sau doar un simplu gest prin care dumneavoastră vă prefaceți interesați și implicați, iar oamenii 
se prefac că au posibilitatea să urmărească programele TVR? 

Vă rog, de asemenea, să puneți la dispoziție întreaga documentație privitoare la demersurile pe care le-ați 
făcut asupra cauzei aflate pe rolul CEDO. 

Ca ultim punct, pornind de la faptul că ați anunțat că Acordul semnat presupune acordarea licenţei pe 
perioada maximă prevăzută de legislaţia Republicii Moldova, adică 7 ani, vă rog să îmi comunicați de ce, atât timp 
cât s-a recurs la renunțarea amiabilă la cauză, cât s-au avut în vedere măsuri reparatorii și cât, subliniez, România se 
află în relații dintre cele mai bune cu Republica Moldova, nu s-a avut în vedere o modificare legislativă, în sens de 
excepție, pentru acordarea licenței pe perioadă nelimitată? Ipotetic vorbind, deși nimeni nu își mai dorește repetarea 
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momentului din 2007, dacă licența TVR ar fi retrasă din nou abuziv, ce s-ar întâmpla? Un nou proces la CEDO, alt 
timp și bani pierduți, un nou acord, o nouă incertitudine și o altă reintare a TVR doar pentru cetățenii moldoveni 
privilegiați cu accesul la televiziunea prin cablu? Ar fi păcat și pentru românii și pentru moldovenii care sunt sincer 
interesați de această situație și care vă așteaptă lămuririle. 

 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

*** 
 
 
 
 

Adresată: Primului-Ministru domnul Victor Ponta 
De către: deputat PÂSLARU Florin Costin 

 
Stimate d-le ministru, 
 
 

           Facand o succinta analiza a situatiei comertului romanesc, care poate a scapat de sub control, privind modul de 
colaborare dintre marile lanturi de magazine deschise in Romania si furnizorii romani putem sa deducem cu usurinta 
ca ultimii sunt umiliti de politica abordata de acesti investitori. 

Intrucat nu exista un alt segment de piata pentru desfacerea produselor, producatorii romani sunt obligati sa 
accepte conditiile, mai mult decat inrobitoare, aplicate de aceste mari lanturi de magazine. Acestea nu mai au nici o 
limita si prin politica lor au condus realmente la saracirea producatorilor romani si in final la falimentare. 

Avand in vedere cele prezentate va rog domnule Prim-Ministru sa-mi specificati masurile pe care le veti lua 
pentru inlaturarea conditiilor inrobitoare impuse de lanturile de magazine, producatorilor autohtoni. 

Va multumesc ! 

                
Adresată:  doamnei Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură 
De către:   Deputat Ana Birchall, Colegiul 5 Vaslui  
Obiectul interpelării: Situaţia locuitorilor din comuna Zorleni 
 
 
Stimată doamnă ministru,   

  Fenomenele meteorologice extreme care au fost înregistrate zilele acestea în mai multe regiuni din România 
au avut urmări dezastruoase. S-au produs importante pagubue materiale și, din nefericire, au avut loc și pierderi de 
vieți omenești.  

 Cu astfel de urmări dezastruoase sunt nevoiţi să se confrunte şi locuitorii comunei Zorleni, judeţul Vaslui, pe 
care îi reprezint în Parlamentul României. În satul Zorleni, în noaptea de 12 spre 13 septembrie, o ploaie torenţială a 
produs inundaţii în 15 case şi 50 de gospodării. De asemenea, în satul Popeni alte opt case au fost inundate. Totodată, 
mai multe drumuri, în special din satul Popeni, au devenit impracticabile din cauza inundațiilor și necesită reparații.  

 Printre proprietarii caselor care au fost inundate sunt şi bătrâni, oameni bolnavi, unii dintre ei chiar 
imobilizaţi la pat, dar şi tineri care nu cer altceva decât să-şi poată creşte copiii fără a mai trăi cu frica că în orice 
moment vor fi din nou inundaţi. În doar câteva luni, comuna Zorleni a fost inundată de cinci ori, situaţia agravându-
se de fiecare dată.  
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 Autorităţile locale au arătat anterior că este nevoie de o întărire a digurilor din zonă pentru a se putea evita 
astfel de tragedii şi pentru ca viaţa vasluienilor din comuna Zorleni să nu fie pusă în pericol la fiecare ploaie 
torenţială.  

 Consider că sunt necesare măsuri pentru a remedia această situație. Nu mai trebuie să lăsăm ca aceşti 
localnici să trăiască cu temerea că la fiecare ploaie mai puternică, casele, gospodăriile şi vieţile lor le sunt puse în 
pericol. Pentru ca această situaţie să fie rezolvată este nevoie în primă instanță de întărirea digurilor existente pe o 
distanţă de 13,6 km şi de decolmatarea pârâului Zorleni pe o distanţă de 6,8 km. 

 În calitate de reprezentant al locuitorilor comunei Zorleni vă adresez rugămintea de a lua toate măsurile 
necesare pentru ca aceşti locuitori să nu se mai confrunte cu efectele dezastruoase produse de ploile torenţiale. Nu 
putem sta pasivi într-o astfel de situaţie, permiţând ca aceşti oameni să fie inundaţi din nou! Vă asigur de tot sprijinul 
meu pentru luarea tuturor  măsurilor necesare pentru ca astfel de dezastre să nu mai aibă loc. 

 Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, vă rog doamnă ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile 
prin care vă propuneţi să soluţionaţi favorabil situaţia locuitorilor comunei Zorleni, judeţul Vaslui.  

 

 

Solicit răspunsul oral şi în scris.  

Vă mulţumesc,   

 

*** 

 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educației Naționale 
De către:deputat Bălan Ion 
Obiectul interpelării: Decontarea navetei elevilor din judeţul Tulcea     

   
 
Domnule ministru, 
 
Problema decontării de către Ministerul Educaţiei a navetei pentru copiii care nu învaţă în localitatea de 

domiciliu a devenit acută acolo unde familiile sărace nu au nici un fel de altă posibilitate să-i trimită la şcoală – venit 
insuficient, distanţe mari faţă de şcoală şi lipsa posibilităţii de cazare.   

Vă prezint cazul Liceului Tehnologic Topolog, judeţul Tulcea, care are restanţă la plata navetei elevilor, către 
firma transportatoare, în valoare de 75.478 lei. Restanţele se înregistrează începând din luna noiembrie, 2012 şi nu se 
ştie cât va mai accepta respectiva firmă să transporte elevii pe datorie. Iminentul refuz al acesteia va atrage automat 
abandonul şcolar, pentru că familiile sărace despre care vorbesc şi-au trimis copiii la şcoală tocmai pentru că era 
transportul asigurat. 

În acelaşi timp, restanţele uriaşe vor face imposibilă găsirea unei alte firme care să accepte să asigure naveta 
copiilor, în situaţia în care cererile pentru transport continuă să vină şi din alte localităţi în afară de cele aflate pe 
rutele operate în prezent: Topolog – Dăeni – Ostrov şi retur, respectiv Topolog – Ciucurova şi retur. 

 
Dată fiind gravitatea situaţiei, vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 

- Când estimaţi că va achita Ministerul Educaţiei sumele restante către Liceul Topolog? 
- Ce altă soluţie aveţi în vedere pentru evitarea abandonului şcolar? 
- Luaţi în calcul plata eşalonată a datoriilor, care ar ajuta la menţinerea contractului actual cu 

firma transportatoare? 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 24 - 2013 săptămâna 23 –27 

septembrie 2013  

 

69

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către:deputat Iuliu Nosa 
Obiectul interpelării: Desfiinţarea Judecătoriei Jibou şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou 
 
Doamnule Ministru 
  
Readuc în atenţia Dumneavoastră Hotărârea nr. 548 din 05.06.2013, Consiliul Superior al Magistraturii prin 

care a propus desfiinţarea Judecătoriei şi a Parchetului din oraşul Jibou, judeţul Sălaj. 
Din răspunsul primit la interpelarea anterioară, am reţinut faptul că la baza propunerii au stat volumul scăzut 

al activităţii, costurile de întreţinere ale clădirii în care funcţionează instanţa şi reechilibrarea schemelor de personal. 
În schimb, nu aţi avut în vedere inconvenientele care apar în ceea ce îi priveşte pe locuitorii din zona arondată 
Judecătoriei Jibou şi nici faptul că prin înfiinţarea acestei instanţe, din 2009, a fost decongestionată activitatea 
Judecătoriei Zalău. 

Vă reamintesc, competenţa teritorială a Judecătoriei Jibou cuprinde oraşul Jibou şi comunele Băbeni, Bălan, 
Benesat, Creaca, Cristolţ, Dragu, Gîlgău, Gîrbou, Hida, Ileanda, Leţca, Lozna, Năpradea, Poiana Blenchii, Rus, 
Şimişna, Someş-Odorhei, Surduc, Zalha, deservind aproximativ 47.297 de persoane  din 119 localităţi. Scopul 
înfiinţării Judecătoriei Jibou a fost tocmai asigurarea accesul mai uşor la justiţie al locuitorilor Văii Someşului, care 
erau obligaţi să schimbe două mijloace de transport pentru a ajunge la instanţa din municipiul Zalău. 

Sediul în care îsi desfăsoară activitatea Judecătoria Jibou este o clădire nouă care dispune de spaţii suficiente 
pentru personal, arhivare şi depozitare. Instanţa oferă justiţiabililor o ambianţă civilizată pe perioada prezenţei lor în 
clădire. În ceea ce priveste spaţiul destinat deţinuţilor, gradul de siguranţă este superior deoarece accesul deţinuţilor 
în curtea instituţiei se face separat şi izolat de justiţiabili, la fel şi accesul acestora în sălile de judecată, prin folosirea 
scărilor de acces în instanţă din incinta curţii interioare, unde publicului îi este interzis accesul. 

Clădirea Judecătoriei Jibou este dotată cu reţea voce-date, sistem de securitate şi alarmare incendiu, anti-
efracţie, supraveghere video, finisaje în conformitate cu cerinţele Manualului de proiectare a instanţelor judecătoreşti, 
racordare la utilităţi în mod distinct pe cele două instituţii, dispunând, de asemenea, de un spaţiu pentru asigurarea 
pazei cu personal specializat. În clădirea în care funcţionează Judecătoria Jibou  funcţionează şi Parchetul de pe lângă 
această instanţă . 

Având în vedere că este vorba despre o construcţie dată în folosinţă la sfârşitul anului 2009, nu va necesita în 
viitorul apropiat fonduri pentru renovări, reabilitări sau etinderi, în consecinţă, argumentul ridicat de dumneavoastră 
pentru desfiinţarea ei referitor la reducerea costurilor in acest sens nu se valideaz. 

Referitor la numărul de dosare inregistrate la instanta, trebuie retinut că la infiintarea Judecătoriei Jibou au 
fost avute in vedere un număr de 1.290 de cauze, dar în ultimii ani a existat o tendinţă constant crescătoare a 
volumului de activitate al instanţei. 

Schema de personal a Judecătoriei Jibou este complet ocupată pentru judecători . Judecătorii de la 
Judecătoria Jibou funcţionează la aceasta instanţă din anii : 2008, 2009, 2010 în mod continuu, fără ca vreun 
judecător să aibe intenţia de a se transfera în următorii ani . 

 La Judecătoria Jibou soluţionarea cauzelor are loc în termeni rezonabili, iar după repartizarea aleatorie a 
cauzelor primul termen de judecată este stabilit la cca. lună . 

 
Având în vedere argumentele aduse de către mine dar şi Memoriul depus la Ministerul Sanatatii cu nr. 57.061 

in data de 19.06.2013, referitor la propunerea de Reorganizare a circumscripţiei teritoriale a Judecătoriei Jibou si 
implicit a modificarii hartii judiciare a judetului, memoriu pe care l-am înmânat doamnei director de cabinet Elena 
Budeşu, sunt sigur Domnule Ministru că veţi reanaliza şi reconsidera situaţie privind instanţa din Jibou. 
 
 

*** 
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Adresată: domnului Eugen Nicolaescu, ministrul Sănătăţii 
De către:deputat Rădulescu Constantin 
Obiectul interpelării:   1. – stadiul actual în care se află Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”. 

  2. – prognoza în legătură cu Institutul ”Cantacuzino” 
 
                     
                       
 
 Stimate domnule ministru, 
 
                   Cunoscând, pe de-o parte, preocuparea dumneavoastră constantă pentru rezolvarea nenumăratelor 

probleme, mai ales de ordin financiar, cu care se confruntă Ministerul Sănătății, iar pe de altă parte, problemele cu 
care se confruntă populația României în ce privește, în general, sănătatea și, în particular, accesul la serviciile și 
produsele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie ”Cantacuzino”, și având 
în vedere zvonurile legate de soarta acestui Institut, deloc favorabile, va rog sa imi remiteti informatii documentate 
privind urmatoarele aspecte : 

- starea în care se află acum Institutul ”Cantacuzino” din punct de vedere financiar, patrimonial și al 
resurselor umane; 

- care este poziția Institutului ”Cantacuzino”  pe piața europeană și respectiv pe piața mondială a 
serviciilor și produselor specifice; 

- care sunt produsele pe care le-a realizat Institutul ”Cantacuzino” și cele pe care le realizează în 
prezent. În cazul în care numărul produselor s-a diminuat, care sunt cauzele; 

- cum este catalogat Institutul ”Cantacuzino” de Organizația Mondială a Sănătății și de alte organisme 
internaționale în domeniu; 

- care este prognoza legată de dezvoltarea Institutul ”Cantacuzino”.  Aștept răspunsul 
dumneavoastră în scris. 

   Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea considerație, 
 

*** 
 
 

 Întrebare 
 
Adresată: domnului Dan ŞOVA, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 

Străine 
Obiectul intrebarii: când vor începe lucrările pe teritoriul judeţului Vâlcea la Coridorul IV pan – 

european 
 
Din păcate, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România nu a trimis nici până acum 

către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul privind impactul asupra mediului pentru investiţia 
„Coridorul IV pan – european”. Lipsesc, de asemenea, avizul de gospodărire a apelor, avizele 
custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, actualizarea certificatelor de urbanism pentru toate judeţele 
traversate de autostradă, dar şi avizul fiecărei direcţii judeţene de cultură. 

Pe segmentul de 116 kilometri de la Sibiu la Piteşti, această autostradă va traversa şi Vâlcea, acest tronson 
având o importanţă vitală pentru dezvoltarea potenţialului turistic din această zonă. Vă dau doar exemplul accesului 
rapid către două dintre cele mai pitoreşti drumuri de culme asfaltate din Europa, Transfăgărăşanul şi Transalpina. De 
asemenea, în zona turistică de la Voineasa şi Vidra se va putea ajunge foarte rapid, ceea ce va mări semnificativ 
numărul de turişti străini care vor schia în România. De aceea, este vital ca această investiţie să pornească şi să 
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traverseze această zonă, având în vedere că proiectul iniţial a prevăzut traseul Constanţa – Bucureşti – Piteşti – Sibiu 
– Deva – Nădlac. 

În concluzie, stimate domnule Ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia 
prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi soluţiile de rezolvare. 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 
 

Deputat 
Aurel VLĂDOIU 

 
 *** 

 
 
Adresată: doamnei Ramona MANESCU, ministrul Transporturilorşi Infrastructurii  
Obiectul intrebarii:  calea ferată Rm. Vâlcea – Vâlcele a fost părăsită 
 
 Calea ferată Râmnicu Vâlcea - Vâlcele a fost considerată ca o mare necesitate şi totodată obiectiv strategic 

încă de pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ideea revenind în atenţia tuturor guvernanţilor ulteriori. De-
abia în anul 1949 a fost demarat, în acest sens, studiul de teren, pentru ca  lucrările să înceapă  30 de ani  mai târziu. 

 În anul 1989, lucrările la calea ferată Râmnicu Vâlcea –Vâlcele erau, în ansamblu, realizate în proporţie de 
73%, aceasta fiind o medie a următoarelor categorii de lucrări distincte: 

• viaducte, 70%; 
• tuneluri şi terasamente, 100%; 
• consolidări, 23%; 
• suprastructură, 97%; 

Decizia de stopare a lucrărilor, în 1997, a reprezentat o pierdere financiară uriaşă, de câteva zeci de milioane 
de euro, jaful exercitat asupra acestui tronson în perioada imediat următoare fiind comparabil doar cu cel petrecut 
într-o altă zonă a transporturilor, dar despre care nu vreau să vorbesc acum. 

Dincolo de indecizia unor guvernanţi, opinia calificată a specialiştilor este că linia ferată Râmnicu Vâlcea – 
Vâlcele rămâne un obiectiv de mare importanţă pentru viitor. În afară de faptul că ar scurta distanţa Bucureşti – Sibiu 
cu 107 km, ar urma să ocupe o poziţie strategică pe Culoarul IV Paneuropean, unde se anticipează un volum de 
transport extrem de ridicat, făcând, totodată, mult mai facilă legătura României intracarpatice cu cea extracarpatică. 
Stimată doamnă Ministru, sunt convins că aveţi posibilitatea să vă documentaţi în legătura cu necesitatea continuării 
acestei investiţii, cu toate avantajele economice şi sociale inaugurate odată cu finalizarea ei, aşa că nu mai insist 
asupra acestui aspect. 

 În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu 
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi soluţiile de rezolvare. 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Aurel VLĂDOIU 

 
 *** 

 
Adresată: doamnei Ramona MANESCU, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii  
Obiectul intrebarii:  drumul Brezoi – Voineasa trebuie reabilitat urgent 
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În luna iunie a acestui an, Guvernul României a aprobat indicatorii pentru reabilitarea 
Drumului Național 7A, în Monitorul Oficial fiind publicați indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare DN 7A km 86 + 601 - km 105 + 120", judeţul 
Hunedoara. Valoarea totală a investiției este estimată la peste 50 de milioane de lei, iar 
finanţarea se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, durata 
de execuție a lucrărilor fiind de doi ani. Conform documentaţiei, vă sesizez că trebuie 
consolidată și amenajată porțiunea de drum cuprinsă între kilometrul 86+601 – 105+120, între 
Petroșani și Brezoi. Pe teritoriul judeţului Vâlcea, acest drum face legătura între DN 7 şi zona 
turistică Voineasa – Vidra, deci este foarte important pentru economia locală şi naţională. 

În acelaşi timp, vă solicit să comunicaţi când vor fi introduse în programul de reabilitare 
DN 67 B Scoarţa – Târgu Cărbuneşti – Grădiştea – Măciuca – Drăgăşani - Vedea – Piteşti, DN 65C 
Horezu – Bălceşti – Craiova, DN 64 Caracal – Găneasa – Drăgăşani – Rm. Vâlcea – Olăneşti şi DN 
7D Câineni – Curtea de Argeş. 

În concluzie, stimată damnă Ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia 
prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi soluţiile de rezolvare. 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 
Cu deosebită consideraţie, 

Deputat 
Aurel VLĂDOIU 

 
 *** 

 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

 
                    
Stimate d-le ministru, 

 
        Ploile torentiale au creat probleme atat localitatilor grav afectate de inundatiile anterioare, cat si fermierilor ale 
caror culturi agricole au fost in majoritate distruse.  

 Va rog domnule ministru sa-mi comunicati daca pana in prezent s-au luat masurile necesare pentru 
diminuarea pierderilor din agricultura datorate ploilor? 

          Solicit raspuns scris si oral. 

 Va multumesc ! 
 

Deputat 
PÂSLARU Florin Costin 

 
*** 

         
 
Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 
 
Stimate d-le ministru, 

 
        Resursele natural inseamna atat materie prima necesara pentru activitatea umana, cat si solul, apa si aerul care 
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sustin viata. Managementul atent al acestor resurse reprezinta unul dintre obiectivele si fundamentele dezvoltatii 
durabile. 

Va rog sa imi aduceti la cunostinta strategia ministerului pe care il coordonati privind utilizarea eficienta a 
resurselor naturale. 

 
          Solicit raspuns scris si oral. 
 

Va multumesc ! 
 

Deputat  
Florin Costin Paslaru 

 
*** 

-  
Adresată: domnului Victor Ponta, Primul Ministru al României 
Obiectul întrebării: Despăgubiri în judeţul Tulcea, în urma fenomenelor meteorologice 
 
Domnule prim ministru, 
 
În urma ploilor torenţiale, a inundaţiilor şi a vântului extrem de puternic care s-au produs în zilele de 12 şi 13 

septembrie, în judeţul Tulcea, au rezultat mai multe pagube materiale în satele Cataloi şi Frecăţei.  
Conform autorităţilor locale, au fost afectate: 43 de case de locuit, 40 de anexe gospodăreşti, un podeţ, 2,5 

km de stradă comunală, 1 ha teren arabil, 2 autoturisme care au fost distruse, reţeaua electrică şi telefonică, 6 puţuri 
de apă, garduri şi solarii ale locuitorilor.  

La momentul respectiv au intervenit forţele de ordine, autorităţile şi echipajele Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă, însă au rămas pagubele neacoperite. 

 
Este motivul pentru care mă adresez dumneavoastră şi vă rog să precizaţi dacă aveţi în vedere acordarea de 

despăgubiri în localităţile afectate din judeţul Tulcea, aşa cum s-a procedat pentru judeţul Galaţi? 
 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ion Bălan 

 
*** 

 
 

-  
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
Obiectul întrebării: Datoriile statului către deponenţii DACIA 
 
Domnule ministru, 
 
Situaţia datoriilor pe care statul român le are faţă de cei care au depus bani, înainte de 1989, în vederea 

cumpărării unui autoturism, este neschimbată de ani de zile, în ciuda modificărilor legislative succesive, car ar fi 
permis stingerea acestora. 

Discriminarea celor care şi-au mutat banii în conturile BRD faţă de cei care i-au păstrat la CEC, şi care au 
fost despăgubiţi, agravează lucrurile şi atrage din partea celor discriminaţi multe întrebări. Amintesc aici inclusiv 
procesele câştigate în instanţă de către deponenţi, care, de asemenea, nu au primit sumele solicitate. 
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Dat fiind faptul că sunt întrebat de cetăţenii pe care îi reprezint ce se întâmplă cu aceste datorii şi fiind în 

perioada de pregătire a bugetului pe anul 2014, vă rog să precizaţi dacă aveţi în vedere, în perioada următoare, 
despăgubirea deponenţilor DACIA şi când anume? 

 
 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ion Bălan 

 
*** 

 
Adresată: domnului Varujan VOSGANIAN,  ministrul Economiei 
Obiectul intrebarii: soluţii rapide pentru rezolvarea situaţiei dramatice de la Oltchim  
 
 
Ca susţinător permanent al „cauzei Oltchim” şi al oamenilor care au muncit sau muncesc în acest combinat, 

îmi permit să va readuc în atenţie paşii care au fost făcuţi de această unitate strategică a economiei naţionale pana 
astazi. Deşi s-a obţinut avizul Comisiei Europene de a majora capitalul social, prin conversia creanţei AVAS în 
acţiuni, nici pana astazi aceasta problema vitala pentru Oltchim SA nu a fost rezolvata. S.C. OLTCHIM S.A. a 
parcurs urmatoarele etapele:  în perioada 22.08.2012 – 24.10.2012 instalaţiile au fost oprite definitiv; de la data de 
25.10.2012 si până în prezent, instalaţiile funcţionează la 15% din capacitate; în data de 30.01.2013 s-a declarat 
procedura de insolvenţă; în data de 25.05.2013 au fost concediaţi 969 salariaţi pe motiv că se va accesa un credit de 
15 de milioane euro, ceea ce nu s-a întâmplat; în perioada 29.07.2013 – 8.09.2013 au fost trimişi în şomaj tehnic încă 
715 salariaţi. 

Acum, pentru ca SC Electrica SA şi AVAS, de exemplu,  să-şi poată recupera creanţele este nevoie să se 
găsească soluţii viabile pentru reluarea funcţionării Oltchim SA, altele decât vânzarea de active. 

Vă mai comunic domnule ministru că angajaţii concediaţi au depus plângeri la Inspectoratul Teritorial de 
muncă, reclamând faptul că nu şi-au primit banii pentru concediile neefectuate şi vor face plângere în instanţă pentru 
a-şi primi banii aferenţi salariilor compensatorii, în total combinatul Oltchim având de achitat celor disponibilizaţi 
1,8 milioane lei. Cele peste 930 de persoane disponibilizate de la Oltchim au dreptul să primească 6, 12 sau 18 salarii 
compensatorii, respectiv până la 50.000 lei/persoană, în funcţie de vechimea în muncă. 

În concluzie, stimate domnule Ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia 
prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi soluţiile de rezolvare. 

Solicit răspuns scris şi oral. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Aurel VLĂDOIU 

 
*** 

 

 

 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale,  
                    doamnei Mariana Câmpeanu, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice 
Obiectul întrebării: Măsuri pentru combaterea analfabetismului 
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Stimați domni miniștri,   
 Educația trebuie să reprezinte şi în fapt nu numai în vorbe o prioritate națională. Fără educație nu poate 

exista evoluție, iar lipsa educației generează dificultăți social economice insurmontabile, sărăcie, șomaj, 
criminalitate, excluziune socială ca să enumăr numai câteva. 

 Statisticile arată că din nefericire România se află pe primul loc între țările europene în privința 
analfabetismului.La nivelul întregii țări avem aproximativ 250 de mii de analfabeți. În județul Vaslui, există peste 
7.400 de persoane analfabete, cu o rată de 2,2 %, mult peste media țării care este de 1,4%, cei mai mulți analfabeți 
provenind  din mediul rural, așa cum este și Colegiul nr.5 Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României. 

 Dacă analizăm din punct de vedere al analfabetismului funcțional situația este cu mult mai dramatică, fapt ce 
se reflectă în problemele sociale pe care le au comunitățile, preponderent comunităţile  rurale. 

 Consider că se impune luarea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea sistemului de educație în paralel cu 
identificarea de soluții pentru alfabetizarea funcțională, de dobândire a anumitor abilități necesare în viața de zi cu zi, 
dar și pentru integrarea în piața muncii.  

 Domnule ministru, Remus Pricopie, doamnă ministru Mariana Câmpeanu, vă rog să-mi comunicaţi care este 
strategia ministerelor pe care le coordonați pentru combaterea  analfabetismului atât în judeţul Vaslui, cât şi la nivel 
naţional. 

Mă folosesc, de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație! 
  
 

Solicit răspunsul în scris.    

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
 
 

Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
Obiectul întrebării: Programul de reabilitare a infrastructurii școlare 

 
Stimate domnule ministru,   
 Este cunoscut faptul că tinerii reprezintă cea mai importantă resursă a acestei ţări și că prin educație se 

construiește viitorul unei națiuni, din acest motiv consider că educația trebuie să reprezinte cu adevărat o prioritate 
naţională. 

 Realitățile socio-economice care au dus la subfinanțarea acută a sistemului educațional, dar și incoerența 
politicilor educaționale de mult prea mulţi ani au generat situația dramatică a  abandonului școlar de exemplu.  

Numai în acest an, în județul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României, 400 de elevi au renunțat să 
urmeze cursurile liceale după absolvirea ciclului gimnazial. De asemenea, mulți abandonează școala încă din ciclul 
primar sau gimnazial din cauza lipsurilor materiale, dificultăților legate de transport, lipsei spațiilor adecvate 
procesului instructiv-educativ, dar și a lipsei de perspectivă în contextul procentului nu foarte bun de integrare în 
piața muncii. 

  În județul Vaslui, pentru cele 154 de școli și grădinițe care sunt în reparații capitale sau reprezintă 
investiții noi, se preconiza cheltuirea a 12,6 milioane de lei, însă, în fapt, lucrările au stagnat, iar copiii sunt nevoiți să 
parcurgă zeci de km până la școlile din satele învecinate sau să urmeze cursuri în spații improprii, de multe ori case 
vechi, construite din pământ. Din cauza condițiilor neconforme, un număr de 192 de unități de învățământ 
funcționează fără avizele sanitare. Pentru următorii trei ani ar trebui investiți în infrastructura școlară din județul 
Vaslui aproximativ 300 de milioane de lei. 

 Consider că această situație trebuie remediată într-un timp cât mai scurt. Educația este un drept şi nu un 
prvilegiu, iar fiecare euro cheltuit pentru educaţie nu trebuie privit ca o cheltuială, ci ca o investiţie din partea statului 
în propriul său viitor. 
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 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este situația alocării fondurilor pentru programul de 
reabilitare a infrastructurii școlare din județul Vaslui, precum și strategia ministerului pe care îl coordonați pentru o 
mai bună finanțare a sistemului de învățământ, astfel încât, tinerii noștri să beneficieze de servicii educative de 
calitate. 

Mă folosesc, domnule ministru, de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație! 
 
 

 Solicit răspunsul în scris.                      

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 

 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, 
Obiectul întrebării: Situația Programului Casa Verde 
 
Stimată doamnă ministru, 
 Este cunoscut faptul că, odată cu dezvoltarea industrială, au crescut și emisiile de carbon cu implicații 

profunde asupra mediului. În acest context politicile de reducere a emisiilor de carbon au devenit un imperativ, 
aliniindu-ne, din acest punct de vedere, normelor privind protecţia mediului în concordanţă cu cerinţele şi standardele 
europene şi internaţionale. 

 Programul Casa Verde, demarat în anul 2010, prin care se acordă finanțări nerambursabile pentru scăderea 
emisiilor de carbon și eficientizarea consumului de energie s-a bucurat de un real succes, fiind finanțate peste 20.000 
de proiecte. Din nefericire, programul Casa Verde nu a mai primit finanțare fiind practic blocat încă de la începutul 
anului 2012. În acest moment încă există mii de dosare în analiză la nivelul întregii țări, numai în județul Vaslui pe 
care îl reprezint în Parlamentul României aflându-se un număr de 524 de dosare care nu au primit răspuns din partea 
APM. 

 Consider că acest program este unul benefic pentru țara noastră și generațiile viitoare, fiind necesare noi 
sesiuni de depunere a dosarelor, în paralel cu urgentarea analizei dosarelor depuse până în prezent. 

 Doamnă ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonați pentru 
reluarea programului Casa Verde, dar și pentru identificarea resurselor financiare necesare derulării în condiții 
optime a acestui program național. 

Mă folosesc, doamnă ministru, de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație! 

 

 

 Solicit răspunsul în scris.                       

Vă mulţumesc,   
        Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
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Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
Obiectul întrebării :Plata abonamentelor pentru navetă către elevii din judetul Covasna  

  
Domnule ministru Remus PRICOPIE , 
 
Conform datelor existente la Inspectoratul Școlar Covasna ministerul pe care îl conduceți le este dator 

elevilor din judetul Covasna cu contravaloarea abonamentelor de navetă din anul precedent, această datorie 
ridicându-se, în prezent, la o sumă de aproape 2 milioane de lei. 

După cum știti, în anul scolar precedent elevii din mai multe școli și liceee din judet au protestat prin 
marșuri și greve, solicitând decontarea banilor de navetă. Protestele lor au avut succes, ministerul decontând, 
parțial,  datoriile din anul 2012, dar rămânând, în continuare, restant, cu două luni din anul 2012 și integral anul 
2013. 

Având în vedere că rata abandonului scolar este în creștere în țara noastră, în principal din motive 
economice, precum și situatia specială a elevilor din judetul Covasna, obligați sa străbate distanțe destul de mari 
pentru a ajunge la școala, vă adresez, domnule Ministru, următoarea 

 
INTREBARE: 
 

Până la ce dată, Ministerul pe care il conduceti, își propune decontarea totala, către elevi, a 
restantelor la plata navetei acestora către școală și înapoi în localitățile de domiciliu  

și care sunt măsurile pe care le veti lua pentru ca acest lucru să nu se mai repete și în noul an 
scolar.  

 
Vă solicit răspuns scris. 
 
 
Cu stimă. 
                             

Deputat 
Horia GRAMA 

 
*** 

 
 

  

Adresată:  doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 

Obiectul întrebării: Criza asistenților maternali din judetul Covasna 
 

 Doamna ministru Mariana Câmpeanu , 
 

După cum stiti, recent, am sărbătorit Ziua Asistentului Maternal.Cu această ocazia, Direcția generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a organizat o tabără de profil, prilej de întălnire si dezbatere atât 
a problemelor si dificultăților întâmpinate de asistenții maternali din întreaga țară cât și de împărtășire a 
realizărilor si împlinirilor obținute în această profesie, pe cât de solicitantă pe atât de frumoasă.  

Din păcate, acești oameni minunati, care își oferă intreaga disponibilitate sufletească si dragoste pentru 
cresetrea si educarea unor copii abandonați de către familiile naturale întâmpină numeroase probleme si dificultăți 
administrative, atât în ce priveste  pregătirea și calificarea de specialitate dar și în ce priveste retribuirea. 
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In judetul Covasna, scăderea numărului asistenților maternali poate deveni un factor critic în desfășurarea 
în bune condiții a acestei responsabilități sociale deosebite pe care statul este obligat prin Constituție să o 
îndeplinească o protecție socială specială.  

 
INTREBARE: 

Vă solicit, doamă Ministru, o informare cu privire la modul în care Ministerul pe care il 
conduceti își propune îmbunătățirea sistemului de asistență maternală din țara noastră, în special 
măsurile pe care le propuneți pentru creșterea numărului de asistenti maternali, a nivelului lor de 
salarizare dar și al accesului acestora la forme de pregătire continuă, atât psihologică cât si medicală.  

 
Vă solicit răspuns scris. 
 
 
 Cu stimă. 
                             

Deputat 
Horia GRAMA 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanțelor Publice 
Obiectul întrebării: Valorificarea la modul real și eficient a contribuțiilor de asigurări de sănătate din 

veniturile obținute din chirii 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Executivul a aprobat o Ordonanță de Urgență elaborată de ministerul pe care îl conduceți, prin care se 

prevede faptul că persoanele care obțin venituri din chirii vor plăti contribuții de asigurări de sănătate. Astfel, 
conform acestui document, cuantumul contribuțiilor respective va fi de maximum 611 lei pe lună, motivațiile expuse 
făcând referire la finanțarea sistemului de sănătate, precum și la respectarea acordurilor cu organismele financiare 
internaționale, cum este FMI-ul. 

Domnule ministru, lăsând deoparte inerentele opinii favorabile sau defavorabile acestei inițiative, consider ca 
fiind benefic orice astfel de proiect care poate aduce îmbunătățiri fiscale pentru domeniile precare ale statulu, motiv 
pentru care ar fi necesare și o serie de lămuriri, după cum urmează: 

1. Care este estimarea realizată de dumneavoastră în privința reducerii finanțării sistemului 
public de sănătate și ce avantaje concrete va aduce acest lucru sistemului sanitar românesc, care, după cum se 
știe, se confruntă cu numeroase probleme cauzate de lipsa fondurilor? Cum ați colaborat în această privință 
cu Ministerul Sănătății? 

2. Cum explicați natura discriminatorie a acestei măsuri în privința acelora care achită deja 
aceste contribuții din alte taxe? 

3. Cum veți încuraja, totuși, prin această măsură, investițiile imobiliare și cum veți gestiona 
acest proces pentru descurajarea evaziunii care ar putea să crească prin noua măsură, (și) în condițiile în care 
Raportul anual al Consiliului Fiscal a arătat că evaziunea fiscală a avut anul trecut o ”dimensiune foarte 
ridicată în România”, mai precis, 13,8% din PIB? 

4. Cum veți gestiona eventualele deficiențe de funcționare a pieței imobiliare, ca urmare a 
aplicării unor cote de fiscalitate diferite? Care este, din acest punct de vedere, strategia comună a M.F.P. și a 
Ministerului Economiei? 

5. Cum justificați și, totodată, cum veți gestiona o posibilă creștere a cotei unice, creștere ce ar 
putea să se desfășoare în mod artificial și netransparent? 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 24 - 2013 săptămâna 23 –27 

septembrie 2013  

 

79

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
 Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanțelor Publice 
Obiectul întrebării: Situația privitoare la TVA-ul necolectat 
 
Stimate domnule ministru, 
 
În publicația ‘’Le Monde’’, a apărut de curând un document apartinând Comisiei Europene prin care se arată 

faptul că țara noastră a pierdut în 2011 circa 10,3 miliarde de euro din TVA-ul necolectat, însemnând diferența dintre 
veniturile teoretice și cele înregistrare de către stat, ca urmare, România ocupând primul loc dintre statele membre 
U.E. după ponderea acestor sume în cadrul Produsului Intern Brut.  

De asemenea, în ceea ce privește valoarea TVA-ului necolectat, ne situăm după cele 5 dintre cele mai mari 
economii comunitare. 

Conform informațiilor furnizate de publicația franceză, publicarea documentului la care se face referire a fost 
amânată din cauza de rezervele statelor, precum Franța, Italia și Germania, în dezacord cu rezultatele și metodologia 
prin care s-a ajuns la valoarea sumelor necolectate, documentul urmând a fi prezentat public în această săptămână.  

Potrivit comisarului european pentru Impozitare, doamna Algirdas Semeta, documentul atât de controversat 
va fi deosebit de util pentru combaterea fenomenului, reprezentând o modalitate de încurajare a statelor europene în 
vederea combaterii fraudelor și simplificarea modalităților de taxare a consumului. 

Domnule ministru, având în vedere cele prezentate, vă rog să îmi comunicați următoarele: 
1. Care au fost pierderile înregistrate de ministerul pe care îl conduceți raportate la TVA-ul 

necolectat pentru anii 2011, respectiv 2012 și care sunt prefigurările pentru anul în curs? 
2. Care este valoarea TVA-ului necolectat pentru anii 2011 și 2012 și pentru anul în curs până 

la acest moment și care este ponderea acesteia în P.I.B.? 
3. Care este punctul de vedere oficial al statului român față de documentul la care se face 

referire în presa internațională și, conform cerințelor și eforturilor europene, cum intenționați să combateți 
frauda și să simplificați taxarea consumului? 
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 
 

Deputat 
 Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
Obiectul întrebării: Numărătoarea inversă a fondurilor europene. 3 luni până la sfârșitul unui an 

crucial.  
 
Stimate domnule ministru, 
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Raportul anual al Consiliului Fiscal a catalogat acest an ca fiind crucial pentru procesul de absorbție a 
fondurilor europene, un eventual și nedorit eșec în acest sens atrăgând după sine nu numai pierderea de sume 
însemnate în cadrul procedurii de dezangajare, cât și inerenta și grava afectare a bugetului de stat. 

În același timp, acum trei zile, ați anunțat o nouă măsură. Aceea a posibilei unificări a Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) cu Unitatea pentru Coordonarea şi 
Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP). Efectele pozitive ale acestei hotărâri ar fi relevante, domnule ministru, iar 
rolul dumneavoastră din perspectiva mandatului pe care îl dețineți în statul român și a celor prezentate mai sus este 
unul covârșitor prin responsabilitate.  

Din acest motiv și în calitatea mea de membru al componentei legislative, consider oportun să detaliați 
următoarele aspecte: 

1. Stadiul absorbției fondurilor europene pentru acest an, până la momentul actual; 
2. Procedurile de dezangajare înregistrate pe parcursul acestui an și cauzele acestora; 
3. Motivele care au condus la ‚diluarea’ rolului Unității pentru Coordonarea şi Verificarea 

Achiziţiilor Publice; 
4. Modul în care noul set de acte legislative primare şi secundare vor aduce îmbunătățiri 

procesului de absorbție a fondurilor europene. 
 
 
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
 Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 
 
 
Adresată: domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
Obiectul întrebării: Coșmarul unora să fie visul trandafiriu al românului? Sumbra viziune a Franței  

asupra intrării noastre în Schengen. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Subiectul aderării României la spațiul Schengen a dat și dă naștere unora dintre cele mai largi și aprige 

dezbateri politice și publice în egală măsură, de altfel, acest subiect, aflându-se nu numai pentru dumneavoastră, ci și 
pentru toate autoritățile române pe agenda de priorități. Este firesc ca, împreună cu dumneavoastră ca reprezentant al 
Afacerilor Externe din România, să ne preocupăm cu toții de această perspectivă și să urmărim cu deosebită atenție 
semnalelor partenerilor noștri europeni care ne pot viza pozitiv sau negativ drumul nostru spre Schengen. 

Tocmai de aceea, declarațiile recente ale ministrului francez de Interne, domnul Manuel Valls, nu fac altceva 
decât să arunce o perspectivă nu numai incertă, dar și sumbră a șanselor aderării noastre din punctul de vedere al 
statului francez. 

Astfel, domnul Vells, a declarat pentru postul de radio France Inter că Franța nu a luat nicio decizie privitoate 
la intrarea noastră în spațiul Schengen, că este ingrijorat de o posibilă ‚explozie’ a infracționalității ca urmare a 
acestui eventual eveniment, nefiind luate măsuri pentru garantarea securității cetățenilor francezi, precum și faptul că 
România, ca și Bulgaria, nu a ‚realizat o serie de eforturi.’ 

Domnule ministru, aceste observații grave făcute de un înalt oficial francez, arată încă o dată că, cel puțin din 
punctul de vedere al imaginii, țara noastră nu a făcut prea mari progrese. Dacă iau în calcul și alte declarații sau date 
apărute recent în alte state europene, cum sunt Olanda sau Marea Britanie, aș putea spune că nu a făcut practic niciun 
progres, situația rămânând aceeași, intrarea noastră în Schengen fiind la fel de utopică sau îndepărtată ca și acum un 
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an. Ne confruntăm cu aceleași opoziții, cu aceleași catalogări mai mult decât rușinoase la adresa noastră ca popor și 
țară, de altfel, această întrebare nefiind singurul document pe care vi-l adresez, tocmai din dorința și credința mea că 
trebuie să mai activi, mai punctuali, implicați și eficienți nu numai în ceea ce privește aderarea la Schengen, ci și ca 
imagine reflectată în lume. 

Ca atare, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la relația 
pe care statul român o are cu cel francez în scopul sprijinirii intrării noastre în Schengen, implicația celor declarate de 
ministrul francez de Interne, precum și o situație punctuală a demersurilor pe care le-ați făcut raportat la fiecare stat 
european pentru atingerea scopului Schengen. Mai precis, vă rog să îmi comunicați poziția fiecărui stat în parte, 
precum și statistica privitoare la imaginea României în fiecare stat membru U.E. În cazul în care aceasta nu există sau 
nu cuprinde date relevante și actualizate, vă rog să motivați acest lucru. 

Totodată, domnule ministru, vă rog să explicați pe larg în ce constau eforturile pe care, în viziunea 
ministrului Vells, România nu le-a făcut. 

 
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
 Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

România încheie al treilea acord consecutiv cu FMI şi Comisia Europeană 
 
 

         Stimaţi colegi, 
Săptămâna trecută, pentru prima dată, un guvern post-decembrist a venit în faţa Parlamentului României 

pentru a-şi prezenta intenţia de a încheia un nou Acord cu FMI şi Comisia Europeană. Noi, parlamentarii USL, 
salutăm acest demers, având în vedere că o decizie atât de importantă pentru întreaga ţară, cum este încheierea unui 
nou acord financiar, fie el şi preventiv, are nevoie de o largă consultare, dar şi de o informare corectă. 

Prin semnarea de către Guvernul USL a acestei noi scrisori de intenţie, se solicită FMI aprobarea unui nou 
Aranjament Stand-By (ASB) de tip preventiv, cu o valoare totală de 1.751,34 milioane DST (aprox. 2 miliarde Euro, 
170 procente din cotă), în vederea susţinerii programului economic pentru perioada 2013-2015, program care are în 
vedere atât menţinerea unor politici macroeconomice sănătoase şi a stabilităţii sectorului financiar, cât şi continuarea 
reformelor structurale într-un context marcat de incertitudini externe semnificative. 

Putem spune că în numai un an de guvernare, USL a reuşit să atingă câteva ţinte foarte importante şi pentru 
economie, dar şi pentru populaţie, acestea fiind oricum promise electoratului şi susţinute în Programul USL de 
guvernare. Şi aş menţiona aici: reîntregirea salariilor, returnarea contribuţiei de sănătate pentru pensionari, dar şi 
majorarea salariului minim la 800 lei. 

De asemenea,  este de remarcat faptul că Guvernul USL a luat toate măsurile necesare pentru ca România să 
poată ieşi din procedura de deficit excesiv, reducând şi deficitul pe sistemul ESA. Un alt lucru cu impact pozitiv 
asupra comunităţilor locale, a fost cel referitor la garantarea împrumuturile autorităţilor locale şi achitarea arieratelor. 

Pentru a putea continua aceste politici cu impact pozitiv, sunt necesare şi alte măsuri din punct de vedere 
fiscal-bugetar, iar noul acord preventiv are în vedere următoarele deziderate: menţinerea ţintei de deficit fiscal de 
2,3% din PIB (în termeni cash, inclusiv PNDI) în 2013, ce corespunde unei ţinte de deficit în termeni ESA de 2,4% 
din PIB; continuarea, în 2014, a procesului de ajustare treptată a deficitului bugetar până la nivelul de 2,0% din PIB 
(metodologie cash şi ESA); identificarea de măsuri menite să crească eficienţa şi capacitatea sistemului fiscal de 
colectare a veniturilor, inclusiv taxele pe proprietate şi evaluarea reformelor în domeniul contribuţiilor sociale pentru 
lărgirea bazei de impunere; va fi realizată îmbunătăţirea Legii Responsabilităţii Fiscale pentru a integra ţinte fiscale 
structurale şi măsuri corective în cazul abaterilor; îndeplinirea, în anul 2015, a Obiectivului Bugetar pe Termen 
Mediu (OTM), pentru a avea deficit structural al bugetului general consolidat de 1% din PIB; îmbunătăţirea 
sistemului de raportare fiscală şi publicarea situaţiilor lunare privind arieratele şi măsurile corective adoptate de 
autorităţile locale şi centrale, pe entitate, trimestrial, începând cu finele lunii septembrie 2013 (criteriu de referinţă 
structural) pentru aducerea totală sub control a arieratelor, mai ales la nivelul autorităţilor locale;  prevenirea 
arieratelor şi menţinerea lor la un nivel redus conform ţintelor incluse în program.  

Având în vedere contextul economic european actual, care rămâne deocamdată destul de problematic, 
credem că este foarte important, poate chiar vital, pentru ca România şi, bineînţeles, economia ţării să beneficieze în 
continuare de un sistem de siguranţă concret, dar şi puternic, astfel încât Guvernul USL să poată continua aplicarea 
unor politice fiscal-bugetare şi sociale, care să aibă un efect garantat asupra consolidării creşterii economice, dar şi 
asupra nivelului de trai, deoarece acesta este cel mai aşteptat deziderat de către toţi românii!  

 
Deputat 

Mihai Donţu 
 

*** 
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Traian Băsescu tergiversează proiectul de reformă al Uniunii Social Liberale 
 
Membrii Partidului Naţional Liberal, filiala Constanţa, consideră că sesizarea către Curtea Constituţională a 

preşedintelui Traian Băsescu cu privire la Legea pentru modificarea organizării şi desfăşurării referendumului este 
inutilă în condiţiile în care CCR s-a pronunţat deja, pe acelaşi text, în urmă cu doar trei luni.  

Preşedintele a afirmat că stipularea unui cvorum de participare la referendum de cel puţin 30% din numărul 
persoanelor înscrise în listele electorale permanente încalcă prevederile Art. 2 alin. (1) din Constituţie deoarece 
premisa unei manifestări democratice a suveranităţii prin intermediul poporului se poate asigura doar prin 
participarea la referendum a majorităţii cetăţenilor, constând în jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise 
în listele electorale permanente. În opinia lui Traian Băsescu pentru validarea referendumului este necesar un cvorum 
de 50% plus unu din alegători.  

Se cunoaşte faptul că CCR a decis deja că noile prevederi introduse în legea referendumului sunt 
constituţionale iar cvorumul de prezenţă şi de validare sunt domenii care aparţin numai de sectorul politic şi astfel nu 
încalcă Legea fundamentală. 

Acţiunea preşedintelui de a relua odată cu această sesizare argumentaţia Partidului Democrat Liberal care a 
fost deja respinsă de Curtea Constituţională demonstrează totală lipsă de cunoaştere a legilor şi un dispreţ atât faţă de 
judecătorii CCR, cât şi faţă de cetăţenii României. 

PNL Constanţa salută afirmaţia preşedintelui Crin Antonescu conform căreia, în cazul în care preşedintele nu 
va promulga Legea referendumului prin care pragul electoral e diminuat la 30%, Parlamentul este dator să retrimită 
legea nemodificată pentru o promulgare în forma propusă de Uniunea Social Liberală. Se cunoaşte faptul că în 
spatele demersului preşedintelui se află intenţia de a amâna promulgarea unei legi constituţionale cu scopul a sabota 
demersul USL de reformare legislativă.  

PNL Constanţa respinge vehement această încercare a preşedintelui de a forţa judecătorii Curţii 
Constituţionale şi totodată de a-i denigra în faţa cetăţenilor, forţând schimbarea unei decizii iniţiale de 
constituţionalitate.  
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
 
Reducerea CAS – o reală necesitate pentru stimularea mediului privatStimaţi colegi, 
 
 
Unul dintre cele mai importante obiective ale PNL asumate în programul de guvernare, este cel referitor la 

relaxarea fiscală şi la reducerea taxării muncii în vederea atragerii de investiţii, precum şi a stimulării pieţei locurilor 
de muncă. În acest sens, noi, liberalii, propunem ca în prima etapă, de la 1 ianuarie 2014, CAS la angajator să fie 
redus cu 3%. 

Timp de patru ani de guvernare nefastă sub umbrela Traian Băsescu-PDL, absolut toate măsurile dictate de 
preşedinte şi luate cu ochii închişi de către guvernanţii săi PDL-işti, au fost de natură a sufoca întreprinzătorii şi 
mediul privat. Aş vrea să reamintesc aici doar două dintre ele, cele care au avut şi cel mai mare impact negativ asupra 
economiei şi anume, creşterea peste-noapte a TVA de la 19 la 24%, cu efect devastator asupra consumului şi, 
implicit, asupra producătorilor, dar şi aberantul impozit forfetar, care a reuşit celebra, dar trista performanţă să trimită 
în faliment peste 200.000 de IMM-uri.  

După primul an de guvernare USL, PNL, prin miniştri săi, susţine că a venit şi vremea măsurilor de relaxare 
fiscală, acestea putând fi aplicate începând cu anul 2014, ţinând cont de faptul că în 2013 rezultatele politicilor 
Guvernului USL relevă o creştere economică de peste 2%. 

Am început acest an, 2013, de guvernare USL, în primul rând cu repararea acelor greşeli teribile ale fostelor 
guverne ale PDL, care au prejudiciat, destul de împovărător din punct de vedere financiar, atât pensionarii, cât şi 
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salariaţii, precum şi alte categorii sociale. De asemenea, am luat toate măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea 
economiei româneşti, dar şi consolidarea creşterii economice.  

Am mai făcut de curând un pas important şi chiar unul deosebit de curajos, am putea spune, în comparaţie cu 
deciziile guvernelor precedente, prin reducerea substanţială a TVA la pâine şi la întreg lanţul tehnologic, până la 9%. 

Dar, ştim foarte bine că mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut pentru a ne respecta angajamentele 
programului economic de guvernare, iar noi, liberalii, considerăm că mediul privat nu mai poate aştepta la nesfârşit 
gurile de oxigen promise, dar, mai ales, necesare, pentru stimulare, pentru acumulare de capital şi pentru 
impulsionarea creării de noi locuri de muncă. 

De asemenea, este evident faptul că nici investiţiile străine nu pot fi atrase doar cu măsuri sociale,  iar 
România nu ar mai avea şansa de a deveni competitivă din punct de vedere fiscal pentru potenţialii mari investitori, 
dacă nu ne asumăm cât mai curând şi decizii în privinţa revederii impozitării, în sensul reducerii contribuţiilor de 
asigurări sociale şi a taxei pe valoare adăugată. 

Ca liberal, cred că este foarte important să privim cu celeritate solicitările mediului de afaceri, dar şi să venim 
cu soluţii cât mai corecte la problemele semnalate de prea multă vreme şi nerezolvate de nimeni până acum. De 
asemenea, cred că avem responsabilitatea de a veni cât mai rapid şi cu măsuri cu adevărat eficiente în sprijinul 
întreprinzătorilor, deoarece ei reprezintă motorul economiei româneşti! 

       Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
***  

 
 

Salut şi susţin decizia Guvernului USL în privinţa torţionarilor! 
 
Stimaţi colegi, 
Anul acesta se împlinesc 24 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, dar şi 24 de ani de libertate pentru 

noi, toţi cei care ne-am trăit o parte din viaţă în acele vremuri de tristă amintire şi care am tânjit, cu disperare, vreme 
îndelungată fără nicio speranţă, după libertatea pe care am câştigat-o cu greu în acel Decembrie şi pe care o au acum, 
integral, noile generaţii, cele născute după 1989!  

Din păcate, această libertate nu a fost întregită sau, mai bine zis, uşurată şi printr-o dreptate substanţială pe 
care o meritau întru totul şi pe care au aşteptat-o în zadar, în toţi aceşti ani,  românii care au fost persecutaţi de 
regimul totalitar comunist! 

Aceştia, fie că mai sunt sau nu printre noi, au suferit şi ei, dar şi familiile lor, enorm, poate iremediabil, de pe 
urma regimului comunist, din cauza torţionarilor utilizaţi de acesta în închisorile comuniste, dar şi de pe urma 
colaboratorilor cu fosta Securitate, care au făcut, de fapt, poliţie politică şi au aruncat sute de mii de români în 
închisori! 

Până în prezent, reparaţiile morale, sociale şi pecuniare cuvenite celor persecutaţi, au fost prea puţin puse în 
practică de statul nostru, dar şi prea puţin susţinute de către politicienii care s-au perindat pe scena politică 
românească în aceşti 24 de ani! 

Bineînţeles că, teoretic, s-au făcut foarte multe în acest sens! Şi ne putem aminti, în acest context, faptul că 
avem o condamnare oficială a comunismului, anunţată chiar de către Preşedintele Băsescu, în Parlamentul României, 
acum vreo şapte ani! Sau că s-a înfiinţat atunci, ca o consecinţă a acelei condamnări şi un institut de resort, care are 
rolul de a condamna toate crimele comunismului, dar, evident, tot teoretic! Sau, de ce nu, că avem şi o instituţie care, 
în urma studierii arhivelor securităţii, a scos la lumină o parte din foştii colaboratori, a dat şi dă în continuare nişte 
certificate de colaborare sau de necolaborare cu fosta securitate, dar veriga se cam rupe aici în privinţa acestora...  

Cam atât la acest capitol! Din punctul de vedere al condamnării efective a celor vinovaţi de actele oribile 
petrecute în regimul comunist, fie că au fost săvârşite de torţionari, securişti sau alte categorii reprobabile, nu prea s-a 
întâmplat mare lucru în acest aproape sfert de secol!  

Guvernul USL este primul care face acum un pas, în mod ferm, prin adoptarea unui proiect de lege care are 
rolul de a elimina pensiile speciale ale torţionarilor comunişti condamnaţi definitiv pentru fapte comise în perioada 
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1945-1989. Legea stipulează că aceştia vor fi obligaţi să plătească victimelor despăgubiri între 25% şi 70% din 
venitul lor lunar, iar durata plăţii va fi stabilită la 5 ani. 

Cred că acesta este un pas mic şi foarte mult întârziat, dar măcar noi, cei din USL, avem curajul de a-l face! 
Dar mai cred şi că reparaţiile morale, sociale şi pecuniare trebuie extinse şi în privinţa celor care au suferit de pe 
urma fostei Securităţi şi a colaboratorilor săi! Voi susţine în acest sens şi faptul că, nu numai foştii torţionari trebuie 
să plătească pentru ceea ce au făcut, ci şi acei colaboratori ai fostei Securităţii care au fost dovediţi că au făcut poliţie 
politică şi ale căror fapte au avut consecinţe grave asupra vieţii românilor "turnaţi" de ei! 

Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
 
 

Agricultorii noştri s-au săturat de muncă multă pe bani puţini 
 
Anul trecut a dat seceta! Oamenii au recoltat puţin şi au reuşit să-şi scoată, din vânzarea produselor, doar o 

parte din banii pe care-i dăduseră pe brazdă, în timpul campaniilor agricole. Cu chiu, cu vai şi mai ales pe datorie, 
oamenii şi-au înfiinţat în toamna lui 2012 culturi noi pe care le-au tratat, le-au udat şi le-au îngrijit cum au ştiut ei mai 
bine. Muncă multă şi grea, de pe urma căreia scot acum, în 2013, recolte bogate. Din păcate însă, nici în acest an nu 
le este dat să se bucure de munca lor.  

Cum puţini agricultori au contracte ferme de livrare a recoltele, intermediarii români şi cei străini au prăbuşit 
piaţa de desfacere, ca să le poată cumpăra producţiile pe te miri ce din cauza monopolului format pe piaţa de 
depozitare de către cei patru-cinci mari agricultori. Iar în situaţia în care oamenii plătesc, anual, cu 10 procente mai 
mult ca să înfiinţeze un hectar de cultură, devalorizările recoltelor îi duc direct în sapă de lemn! Nu se poate să 
investeşti în fiecare an mai mult şi să încasezi mai puţin!  

Fără bani în conturi şi deci, fără puterea financiară să cultive mai mult pământ, fermierul care altădată aduna 
bani buni de pe câmpuri a rămas acum la mâna celor care vor să-l strângă cât pot de tare, cu uşa! Cine n-are siloz sau 
depozit frigorific şi nici nu-şi permite să închirieze, trebuie să-şi vândă recoltele repede, indiferent cât de puţin oferă 
cumpărătorul. Va merge fermierul în pagubă astăzi, va merge tot în pagubă şi mâine, până când îşi va trage utilajele 
pe dreapta şi îşi va agăţa ştiinţa şi meşteşugul în cui! Nu de alta, dar de muncă multă pe bani puţini e lesne să te 
saturi!  

Şi atunci, mă întreb: Cum de greutăţile fermierilor noştri sunt mai acute decât ale agricultorilor europeni? Ei 
bine, în România, interesul producătorului din agricultură pare să fi ajuns pe ultimele locuri în agenda de lucru a 
actualului Guvern. Tonul în politică, inclusiv în cea agricolă, este dat de oameni ale căror interese nu pot fi decât 
bănuite, în acest moment. Cu toţii ar trebui să ne dăm seama că, oricât de deasă ar fi plasa intereselor din agricultura 
anului 2013, în acest moment, de bunăstarea fermierului nu-i prea pasă nimănui!  

Ne amintim cu toţii de cazurile de firme din alte judeţe care au venit şi au cumpărat cereale sau alte produse 
agricole, plătind cu cecuri fără acoperire, iar fermierii nici până în ziua de azi nu şi-au mai recuperat banii! Iar 
ulterior, când s-au efectuat controale la aceste firme, s-a descoperit că pur si simplu dispăruseră, că adresele lor erau 
de fapt false şi că firmele erau de fapt… fictive!  Rugămintea mea către agricultori este să nu-şi vândă recoltele pe 
câţiva “arginţi”! Deci, foarte mare atenţie, oameni buni, la cei care dau târcoale muncii voastre!  

Şi mă întorc acum la problemele fermierilor noştri. Producătorii agricoli vin după un an la fel ca anul trecut, 
în care seceta i-a decapitalizat. Iar anul acesta, când situaţia producţiilor este ceva mai bună, preţurile practicate pe 
piaţă acoperă cheltuielile de producţie doar în proporţie de 70-80%. Şi, bineînţeles, angrosiştii profită din nou de 
faptul că producătorii agricoli nu au spaţii de depozitare sau sunt decapitalizaţi. Aşadar, rugăm Guvernul României să 
intervină cu programe viabile pe piaţă, după modelul celorlalte state europene, atunci când angrosiştii deţin 
monopolul în achiziţia de produse agricole! Cea mai mare parte a fermierilor români nu dispun deloc de spaţii de 
depozitare.  
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Se munceşte pe câmpurile României tot cu tractoarele “cârpite”. Micii fermieri au rămas în urmă cu dotarea 
fermelor, pentru că nu au capacitatea financiară şi nici administrativă pentru a contracta credite sau a aplica pentru 
fonduri europene. Iar programul Rabla pentru tractoare este într-adevar… o rablă! Consumă tone de hârtii birocratice 
şi are o primă eventual pentru un Logan, nu pentru un tractor! Cu 4.000 de euro primă, fermierii pot doar să-şi facă 
alţi nervi, nu să-şi cumpere tractor. Un voucher la programul “Rabla pentru tractoare” înseamnă 4.000 de euro, însă 
un tractor bun, de 90-100 de cai putere, costă, ştim bine, chiar şi de 7-8 ori mai mult! 
 

Deputat 
Dumitru Verginel Gireadă 

 
*** 

 
Tinerii fermieri nu cer decât o şansă echitabilă 

 
 
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, 
Sâmbătă dimineaţa o mână de oameni s-a strâns în faţa Ministerului Agriculturii pentru un protest cuminte. 

Nu şi-au aruncat laptele în stradă, n-au adus nici animale cu talangă şi pancarte şi nici n-au agitat vuvuzele sau tobe. 
În marea de manifestări anti-şi pro-sistem cu care ne-am obişnuit de o lună încoace vocile şi mesajele lor  n-au mai 
răzbătut.  Slogane de genul “Am avut o singură şansă”  sau “Tânăr fermier = munca+investiţii = saracie. S.O.S“ nu 
par a fi suficient de ritmate ori puternice pentru a mai atrage atenţia cuiva. 

Nici în spatele lor nu sunt comunităţi profesionale care să poată conta în vreo ecuaţie.  Cu totul, abia dacă 
numără 3000 în toată ţara.  3000 de tineri fermieri care au sperat într-o şansă la finanţare pe Măsura  112, în ultima 
sesiune aşa cum au avut alte mii înaintea lor, în sesiunile care s-au încheiat. Au investit bani, muncă, şi-au făcut 
planuri, dar au avut ghinion. Pentru ei fie că n-au mai ajuns banii, deşi punctajul a fost eligibil, fie dosarul lor a fost 
procesat insuficient de repede, ceea ce i-a scos din termenul obligatoriu de 18 luni de la instalare până la semnarea 
contractului. După cum se relatează pe forumurile de discuţii pe care tinerii fermieri le-au creat, cei mai ghinionişti 
dintre ei au depăşit cu una-două zile acest termen. 

 Partea şi mai proastă, în cazul lor, este că şi-au pierdut inclusiv şansa de a mai putea aplica pentru acest 
program” Instalarea Tinerilor Fermieri”, chiar dacă măsura se va regăsi şi în noul PNDR. O clauză existentă pe 
actualul PNDR spune că nu se mai poate accesa o asemenea măsură după un an de la instalarea ca tânăr fermier, şi 
după toate probabilităţile clauza respectivă va fi importată şi în Noul Program de Dezvoltare Rurală.   

 Sigur că se poate spune că ceea ce li s-a întâmplat celor 3000 de tineri ţine de riscurile asumate atunci când 
încerci să accesezi un asemenea proiect de finanţare: unii câştigă, alţii şi mai mulţi pierd…În total, explică Ministerul 
Agriculturii prin vocea ministrului Constantin pe măsura 112 de la înfiinţare şi până la încheierea programului au 
pierdut cam 25000 de tineri, dar au câştigat alţi 10000.  

Dincolo de scorul rezonabil , care arată bine în statistici, rămâne întrebarea: şi cu ceilalţi ce facem? Îi 
abandonăm, pur şi simplu? îi trimitem înapoi în blocurile din oraşe,  sau decidem să le mai acordăm o şansă.  

Ne plângem că în agricultură au rămas să mai lucreze pământul doar pensionarii, că în fermele româneşti 
avem cea mai îmbătrânită categorie de lucrători şi totuşi ridicăm din umeri când e vorba de câteva mii de tineri care 
au avut curajul să investeasca în jur de 3000 de euro pentru a deveni tineri fermieri. Lor le tăiem orice şansă. Au cerut 
realocarea de bani de pe o măsură, fără succes la public, 121, cea a fermelor de familie, unde au rămas necheltuiţi 
foarte mulţi bani, 45 de milioane de euro din 50 de milioane.  Li s-a spus că nu se poate.  

Au cerut revizuirea statutului de tânăr fermier şi a condiţiilor de eligibilitate impuse prin noul Ghid, astfel 
încât măcar in perioada 2014-2020, tinerii din mediul rural să nu mai fie descurajaţi în dezvoltarea de mici afaceri 
agricole. Ar trebui să le răspundem că măcar asta se poate, că măcar asta depinde de noi, dacă tot în noua Politică 
Agricolă Comună statele uniunii au marjă mare de libertate în elaborarea noilor ghiduri. 

Pentru că doar de noi şi de deciziile noastre depinde dacă în următorii ani în agricultură vor munci şi tinerii 
sau populaţia din spaţiul rural va fi tot mai îmbătrânită. 
 

Deputat 
Szelian Dolha 
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*** 
 

 
Eliminarea discriminărilor în atragerea fondurilor europene: 

O necesitate stringentă a României! 
 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Voi aborda azi o serie de probleme cu care se confruntă administraţiile publice locale, în special cele din 

urbanul mic şi mijlociu, atunci când încearcă să aplice proiecte finanţate din fonduri europene, cu precădere proiecte 
care ţin de PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.  

Aceste probleme mi-au fost semnalate de foarte mulţi primari şi aleşi locali, atât din judeţul sau colegiul pe 
care le reprezint, cât şi din alte părţi ale ţării.  

Situaţia este generală şi, prin urmare, v-aş ruga pe toţi să înţelegeţi că aici nu este vorba despre poziţia unui 
parlamentar care aparţine unui anumit partid sau de poziţia unor primari care, de asemenea, aparţin unui anumit 
partid. Prin urmare, repet, nu avem de a face cu o chestiune partizană politic. Îmi permit să insist în această privinţă, 
tocmai pentru a mă face mai bine înţeles. Primarii şi aleşii locali cu care am discutat nu sunt membrii ai unui singur 
partid, ei aparţin mai multor partide, acoperind practic, întregul nostru spectru politic. 

Lucrurile de care vă voi vorbi afectează în egală măsură TOATE structurile administraţiei locale care nu 
îndeplinesc criteriile de accesare ale fondurilor europene, criterii care, aşa cum arată ele în prezent, nici nu vor 
permite pe viitor, accesările acestor surse financiare, de multe ori vitale pentru comunităţile în cauză.  

Există, în România de azi, un anumit gen de localităţi care sunt efectiv excluse de la finanţările europene, pe 
anumite direcţii. Pe de o parte, avem POR – Programul Operaţional Regional – care se adresează cu precădere 
mediului urban pe cele 6 Axe Prioritare ale programului, iar pe de altă parte avem PNDR-ul, destinat cu precădere 
mediului rural. Între aceste două mari programe există un hiatus care exclude, într-un mod cât se poate de vizibil, 
anumite categorii de localităţi despre care nu putem spune că sunt nici urbane – cel puţin nu în sensul modern al 
cuvântului, ţinând cont că trăim la început de secol XXI – dar nici rurale, aşa cum este înţeles acum conceptul de 
localitate rurală. 

Insist. Aceste localităţi pur şi simplu nu pot accesa fonduri europene, deoarece nu îndeplinesc nici criteriile 
prevăzute de POR şi nici cele impuse de PNDR. Cred că un singur exemplu este suficient. Judeţul Mureş are 102 
unităţi administrativ-teritoriale, din care 4 municipii, 7 oraşe şi 91 de comune. Din cele 7 oraşe, cel puţin 5 nu pot 
îndeplini criteriile impuse pentru atragerea fondurilor POR, dar nici criteriile pentru intrarea pe programul PNDR. 
Din cele 4 municipii, numai Tîrgu Mureşul îndeplineşte criteriile pentru Programul Operaţional Regional. Municipii 
precum Târnăveni – l-am citat la întâmplare! – sunt efectiv excluse de la finanţările de acest tip. Or, asta este o 
situaţie cât se poate de nedreaptă şi cât se poate de complicată, pe care noi trebuie să o rezolvăm aici, în Parlamentul 
României, pentru a elimina orice discriminare de acest gen. 

 
 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Toată problema asta s-a născut încă din momentul în care România a negociat cu partenerii europeni Tratatul 

de preaderare şi ulterior, aderarea la structurile europene. Spun asta, deoarece atunci spaţiul rural a fost definit cât se 
poate de aproximativ şi neadecvat, iar aici vă dau un singur exemplu: pe 1 iulie 2007, oficial, în mediul urban trăia 
55,2% din populaţia României, în timp ce, în mediul rural trăiau 44,80%. La ora actuală, când discutăm despre 
accelerarea procesului de atragere a fondurilor europene ca alternativă de finanţare în condiţiile unei crize economice 
evidente, tot aşa stau lucrurile: peste jumătate din populaţie, zice-se, trăieşte în mediul urban! 

În realitate, există foarte multe oraşe în România, dar mai ales satele aparţinătoare acestora, care nu au un 
nivel de urbanism care să le permită includerea în această categorie. Atunci când s-au definit mediile ruban şi rural, 
sub presiunea aderării la structurile uniunii europene, definirea s-a făcut cantitativ, adică după numărul de locuitori. 
Această optică e greşită şi a dus la blocajul de care vorbeam mai sus. În fapt, o localitate poate fi urbană şi dacă are 
numai 100 de locuitori. O întrebare la crea trebuie căutat un răspuns este: ce facem cu acele sate aparţinătoare 
oraşelor mici şi mijlocii, care sunt, în ultimă instanţă, exponente ale mediului rural, nu urban? 
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Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Nu vreau să acuz pe nimeni şi nici nu e în intenţia mea să spun că X sau Y este vinovat de această situaţie. 

Departe de mine acest gând. Cred că aceste erori se pot remedia aici, în Parlamentul României. Practic, măsurile care 
trebuiesc luate sunt, în principiu, simple, dar ele trebuie precizate punctual înainte de toate la nivel de experţi. Dacă 
dorim să avem într-adevăr succes în atragerea fondurilor europene, trebuie să pornim de la aplicarea câtorva reguli şi 
principii de bază: 

1. Redefinirea mediilor rural şi urban, pe criterii care să faciliteze accesul nediscriminatoriu la 
finanţările europene sau negocierea cu partenerii europeni a unei noi axe pe Progamul Operaţional Regional care să 
se adreseze oraşelor sub 25 de mii de locuitori şi mai ales, acelor localităţi urbane ale căror sate aparţinătoare ţin de 
fapt de mediul rural, nu de mediul urban. De fapt, martea problemă este legată de aşa-numitul rural periuban care 
este, de multe ori, discriminat în raport cu alte zone urbane. Consider că între normativele de finanţare şi criteriile de 
definire a spaţiului rural/urban acordul trebuie să fie total, tocmai pentru a nu lăsa pe nimeni pe dinafară. Gândiţi-vă 
doar că nimeni nu a pus în discuţie problema localităţilor aparţinătoare unui oraş. Oraşul Sărmaşu de pildă, are 7 sate 
apărţinătoare în afara centrului de localitate, şi toate sunt excluse de la finanţare! Satul Vişinelul, aparţinător oraşului 
Sărmaşu, nu poate aplica proiecte pe PNDR, deoarece apare ca inclus în mediul urban, adică e considerat oraş. Or, 
Vişinelul aparţine mediului rural! Asta, tot cu titlul de exemplu! 

2. Al doilea principiu ţine de respectarea regulilor jocului. Nu schimbăm regulile în timpul jocului. 
Dacă am pornit, de pildă, cu un ghid de finanţare, atunci nu îl mai schimbăm până la acordarea finanţării. Nu uitaţi că 
asta s-a întâmplat de câteva ori în istoria finanţărilor europene, ceea ce, în practică, a dus la pierderea efectivă a unor 
finanţări şi la cheltuirea inutilă a unor bani. 

3. Asumarea de către guvernul sau de către guvernele care vor conduce Ţara în perioada 2014-2020 a 
asigurării cofinanţării proiectelor bazate pe fonduri europene şi facilitarea accesului rapid şi în condiţii avantajoase a 
administraţiilor locale la împrumuturi ieftine, asigurate de către stat, destinate susţinerii cofinanţărilor. Avem foarte 
multe localităţi care se află azi în situaţia de nu-şi mai putea susţine proiectele, datorită faptului că nu dispun de 
resursele necesare cofinanţării. 

4. Reducerea termenelor de avizare pentru documentaţiile proiectelor şi simplificarea birocraţiei 
aferente. Despre aceste aspecte s-a vorbit mult, astfel că, din lipsă de timp, nu voi insista mai mult asupra lor. Îmi 
rezerv însă dreptul de a face o viitoare declaraţie pe această temă. 

Aceste 4 direcţii de acţiune sunt, în opinia mea, imperative pentru orice guvernare care doreşte, cu adevărat, 
să elibereze o parte însemnată a administraţiei locale din blocajul acesta al finanţărilor europene. 

Trebuie subliniat însă că toate direcţiile de acţiune precizate mai sus implică renegocierea anumitor clauze 
din tratatul de aderare la Uniunea Europeană, renegociere imperativă în opinia mea, şi care trebuie demarată de 
urgenţă cu oficialităţile de la Bruxelles. Această renegociere trebuie să aibă loc la nivel instituţional şi să inlcusă de 
urgenţă pe agenda Preşedinţiei României, a Prim-ministrului României şi a Comisiei Europene. Rezolvarea 
problemelor pe care le implică spaţiul rural periurban nu este deloc atât de simplă pe cât pare la prima vedere. Soluţia 
este ca, înainte de demararea unei negocieri cu partenerii europeni în vederea deschiderii unei noi axe de finanţare 
destinată localităţilor cu acest tip de probleme, se impune înfiinţarea unei comisii TEHNICE, compusă din experţi 
APOLITICI, care să ne ofere soluţii practice, tehnice, la aceste aspecte pe care le-am semnalat mai sus.  

Insist, prin urmare, pe aplicarea unei proceduri în 3 paşi:  
1) înfiinţarea comisiei de tehnicieni care să identifice şi să ne ofere soluţiile de finanţare optime din fonduri 

europene, precum şi modalităţile de înfiinţare a unei noi axe destinată finanţării proiectelor de acest tip;  
2) Stabilirea obiectivelor de negociere la nivel de ministere de resort; această stabilire a obiectivelor care 

trebuie să cadă în sarcina decidentului politic, trebuie să respecte obligatoriu, soluţiile propuse de comisia tehnică;  
3) Demararea procedurilor de negociere cu partenerii europeni în vederea rezolvării problemei (înfiinţarea 

axei de finanţare), în paralel cu aplicarea consecventă a principiilor pe care le-am subliniat mai sus. 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Cristian Chirteş 
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*** 
 

 
În disputa privind „Roşia Montana”, părţile implicate 

ar trebui să ţină cont de poziţia preşedintelui Academiei Române 
 

 
Compania Roşia Montană Gold Corporation, cea care deţine licenţa de exploatare în zona Roşia Montana a 

pompat milioane, chiar zeci de milioane de Euro în publicitate în media. O publicitate extrem de agresivă. Ce este 
şocant în această publicitate – de regulă o publicitate agresivă îşi fac firmele sau companiile pentru produse sau 
acţiuni pentru care există concurenţă, nu este şi cazul RMGC – este faptul că se induce în subconştientul 
consumatorului de media, dar şi în subconştientul unor politicieni că exploatarea de la Roşia Montană reprezintă 
„soluţia salvatoare” pentru crearea locurilor de muncă din România. Se fac referiri la cca 2.500 – 3.000 de locuri de 
muncă nou create de parcă prin începerea exploatării s-ar rezolva pentru totdeauna problema locurilor de muncă din 
România. 

Nu, locurile de muncă de la Roşia Montană NU rezolvă nici pe departe problema necesarului de locuri de 
muncă în România – aşa cum lasă să se înţeleagă din publicitatea dată în media. Şi atenţie, este vorba de un proiect 
cu foarte multe necunoscute, un proiect incert. Chiar zilele trecute s-a anunţat că 2.500 de angajaţi de la fabrica de 
automobile de la Craiova urmează să fie trimişi în şomaj tehnic. Chiar în acest an, dar şi în 2012, şi nu numai, şi-au 
mai închis porţile unele companii străine pierzându-şi locurile de muncă alte mii bune de români. Deci, problema 
locurilor de muncă în România nu este una care se rezolvă prin începerea exploatării de la Roşia Montana.  

Dacă cele spuse de mine în cadrul unei declaraţii politice pot fi considerate ca fiind partizane – ţinând cont şi 
de poziţia faţă de proiectul Roşia Montană a PNL – în schimb o poziţie extrem de argumentată venită din partea 
preşedintelui Academiei Române, domnul Ion Haiduc nu poate fi contestată de nimeni. Preşedintele Academiei 
nu poate fi suspectat nici de interese politice, nici de interese de ordin economic. Academia Română –şi implicit 
preşedintele acestei prestigioasei instituţii- nu are decât un singur interes: binele României.  

Am găsit pe site-ul Academiei Române un studiu „PROIECTUL ROŞIA MONTANA ÎNTRE RISCURI ŞI 
BENEFICII” care îl are drept autor pe preşedintele Academiei Române, domnul Ion Haiduc.  

Atrag atenţia că studiul preşedintelui Academiei Române nu a fost elaborat în plin „război” legat de proiectul 
Roşia Montana, ci în anul 2003, deci acum 10 ani, când spiritele nu erau deloc încinse nici într-o tabără nici în alta. 
Dar studiul publicat de preşedintele Academiei Române reprezintă o analiză pertinentă şi de actualitate a 
„parcusului” proiectului Roşia Montana. 

Legat de problema locurilor de muncă, preşedintele Academiei Române spune: „Pentru populaţia din zonă: 
Proiectul crează un număr de locuri de muncă într-o zonă deficitară: 200-550 (unele cu caracter sezonier) în faza de 
preconstrucţie (1996-2003), 2000 în faza de construcţie (2003-2005) şi 500 în faza operaţională (2005-2022). Acest 
beneficiu este relativ, fiindcă locurile de muncă sunt totuşi in număr mic, au caracter temporar, iar lucrarea va 
atrage şi o populaţie venită din alte zone, fie în căutarea unui loc de muncă, fie ca urmare a nevoii de personal 
calificat şi specializat care nu este disponibil în zonă”. 

Încă din anul 2003 preşedintele Academiei Române arată că „miracolul” locurilor de muncă anunţate de 
RMGC şi ultra-mediatizat acum în 2013 de compania canadiană, nu reprezintă un avantaj pentru, atenţie, piaţa munci 
din zonă. Şi reiese foarte clar din analiză că pe termen lung, 17 ani, doar 500 de locuri de muncă sunt sigure. 
Ceea ce este foarte, foarte puţin, inclusiv pentru zona Roşia Montana. Dar, atenţie, situaţia locurilor de muncă este 
tratată în studiu la capitolul „avantaje”, nu la capitolul riscuri.  

Din capitolul „riscuri” voi cita doar două:  
„Se preconizează exploatarea aurului şi argintului din zonă într-o perioadă de 17 ani. Înseamnă ca la 

sfârşitul perioadei de exploatare a zăcământului zona ar ramâne din nou fără locuri de muncă, cu un număr mare de 
şomeri (şi cu un mediu grav afectat), problema socială neavând o rezolvare durabilă, pe termen lung. Gravitatea  
şomajului va fi amplificată de prezenţa în zonă a unei populaţii venite şi stabilite aici între timp”. 

„Exploziile folosie în tehnologia de decopertare prin puşcare (de cinci ori pe săptămână) prezintă riscul 
unor vibraţii şi unde seismice care pot avea efecte negative în imediata vecinătate a exploatarii, riscând slăbirea şi 
prăbuşirea unor construcţii şi a unor galerii miniere vechi”.  
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Despre toate acestea, NU se spune nimic în spoturile publicitare ale celor de la Roşia Montana Gold 
Corporation. Şi, din păcate, susţinătorii mai noi sau mai vechi ai proiectului, indiferent că provin din zona politicului 
sau a societăţii civile nu se referă deloc la aceste aspecte. 

Este foarte elecventă şi concluzia generală la care ajunge studiul elaborat de dl Ion Haiduc, preşedintele 
Academiei Române: „Cântărind beneficiile potenţiale şi riscurile implicate în proiectul de exploatare minieră de la 
Roşia Montana rezultă ca în forma actuală proiectul nu poate fi catalogat drept lucrare de <<interes public în 
beneficiul economic al ţării>> iar beneficiile de interes privat nu justifică riscurile şi duc la concluzia că iniţiativa 
trebuie abandonată înainte de a produce consecinţe dezastruoase iremediabile”. 

Sunt convins că acest studiu trebuie recitit de toate părţile implicate în disputa privind proiectul Roşia 
Montană, după care se poate găsi soluţia cea mai bună. Pentru România. 
 

Deputat 
Mircea Dolha 

 
*** 

 
 

Să ascultăm şi să urmăm vocea Academiei  
Române în ceea ce priveşte proiectul Roşia Montana 

 
Extrem de controversatul proiect „Roşia Montana” a inflamat în această toamnă spiritele la cote mult mai 

înalte decât în anii trecuţi. În parlament poziţiile sunt împărţite, pro sau contra, în stradă sunt demonstraţii mari 
împotriva exploatării la care participă ONG-urile neafiliate politic, iar în zona Roşiei Montane cei interesaţi 
orchestrează contrademonstraţii care au drep scop convingerea românilor că demararea exploatării ar urma să rezolve 
problema locurilor de muncă în România. Această temă este agresiv prezentată şi în miile de spot-uri şi clip-uri 
publicitare transmise, cu mici excepţii, în întreaga presă. 

Nimic mai fals. Problema locurilor de muncă din România nu îşi va găsi în niciun caz rezolvarea dacă 
proiectul Roşia Montana primeşte undă verde. Mai mult, dacă proiectul Roşia Montana va demara aşa cum este 
planificat, nu se rezolvă problema locurilor de muncă nici măcar în zona exploatării!!. Şi, un alt aspect ce nu trebuie 
omis, beneficiul statului Român de pe urma exploatării de la Roşia Montana va fi unul infim, în timp ce pagubele, de 
orice natură, vor fi majore. 

Nu o spun doar eu, care pot fi suspectat de o doză de subiectivism de natură politică, sau protestatarii din 
stradă din Bucureşti şi din alte localităţi mari din ţară ci o afirmă personalităţi care nu pot fi suspectate că ar 
reprezenta vreun interes personal sau de grup, o afirmă personalităţi cu o pregătire complexă care nu poate fi pusă la 
îndoială. Şi nu o afirmă de azi, de ieri, ci de mai bine de 10 ani.  

În 2003, preşedintele Academiei Române, domnul Ion Haiduc a publicat un studiu întitulat „Proiectul Roşia 
Montana între riscuri şi beneficii”. Este vorba de o analiză pertinentă şi de o viziune clară a ceea ce urma să însemne 
proiectul Roşia Montana.  

„Pentru firma RMGC: In calitatea de actionar majoritar, dupa numarul de actiuni, firma RMGC va obtine 
80% din profit. Proiectul fiind realizat intr-o zona declarata defavorizata, firma RMGC beneficiaza de scutiri de 
impozite pe o perioada de 10 ani si reduceri la taxele vamale, astfel ca va exporta aurul si argintul extras, practic la 
pretul de cost.  

Pentru populatia din zona:  Proiectul creaza un numar de locuri de munca intr-o zona deficitara: 200-550 
(unele cu caracter sezonier) in faza de preconstructie (1996-2003), 2000 in faza de constructie (2003-2005) si 500 in 
faza operationala (2005-2022). Acest beneficiu este relativ, fiindca locurile de munca sunt totusi in numar mic, au 
caracter temporar, iar lucrarea va atrage si o populatie venita din alte zone, fie in cautarea unui loc de munca, fie 
ca urmare a nevoii de personal calificat si specializat care nu este disponibil in zona”. 

Preşedintele Academiei Române a făcut şi un calcul – este adevărat, la nivelul unei redevenţe de 2%, cât era 
preconizată atunci, dar nici o eventuală redevenţă de 6% (dacă ea va fi acceptată de compania canadiană) nu schimbă 
prea mult datele problemei – în privinţa beneficiilor ce ar putea fi înregistrate de statul Român şi a ajuns la 
următoarea concluzie: „daca beneficiile pentru firma RMGC sunt neidoielnice, rezulta ca beneficiile in favoarea 
Statului Roman si ale comunitatii din zona sunt minime, nesigure si discutabile”. 
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După 10 ani de zile, in corpore, Academia Română şi-a exprimat din nou o poziţie oficială privind proiectul 
Roşia Montana. În documentul care se află pe site-ul prestigioasei instituţii sunt înserate „21 de Argumente” prin 
care „Academia Română şi-a exprimat punctul de vedere în legatură cu proiectul de exploatare minieră de la Roşia 
Montană, dorind să prevină o eroare cu efecte negative asupra comunităţii, mediului şi vestigiilor arheologice din 
zonă şi să semnaleze consecinţele riscante pentru Statul Român”. 

Mă limitez să prezint doar 4 din cele 21 de Argumente ale Academiei Române: 
- Exploatarea proiectată pentru o perioadă de 17-20 ani nu este în interesul naţional 

(prevedere constituţională), nu reprezintă o soluţie de dezvoltare durabilă şi nu rezolvă problemele sociale şi 
economice ale zonei, care se vor agrava după încheierea lucrărilor. 

-  Nu există garanţia că, la terminarea lucrărilor şi închiderea exploatării, firma investitoare 
va putea asigura costurile de refacere a mediului, de monitorizare şi de operare în zona calamitată 

- Se constată lipsuri mari în legătură cu documentele cerute proiectului RMGC. Lipsesc 
numeroase rapoarte şi studii legate de analiza cost-beneficiu facuta pe baza documentelor UE.  

- Proiectul încalcă o serie de convenţii şi alte elemente ale legislaţiei europene, semnalate 
anterior. Tările vecine si-au exprimat ingrijorarea şi dezacordul cu aceasta exploatare, care ar putea 
periclita, in viziunea lor, participarea României la unul dintre programele majore ale Europei 2020, 
„Dunăre-Delta-Marea Neagra. 
 
Poziţia Academiei Române a fost făcută public în luna iunie 2013, când subiectul nu se afla în stare de 

relansare pe agenda Guvernului. Deci nimeni nu poate suspecta pe respectabilii academicieni din România că ar fi 
fost influenţaţi de ceva sau cineva. Mai mult, este vorba de o reiterare a poziţiei instituţiei din ultimii 10 ani, o poziţie 
constantă, indiferent de cine s-a aflat la guvernare în România.  

Consider că este imperios necesar să ascultăm de vocea acestui arbitru corect şi imparţial care este Academia 
Română şi să renunţăm la un proiect nesigur şi păgubos pentru România.   

 
 

Deputat 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
 

Traian Băsescu – atac direct la independenţa Curţii Constituţionale 
 
Preşedintele României, Traian Băsescu a atacat vineri, 20 septembrie, la Curtea Constituţională, Legea 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Gestul 
preşedintelui Traian Băsescu pare la prima vedere lipsit de orice explicaţie logică, pentru că domnia sa contestă ceea 
ce Curtea Constituţională prin Decizia nr.334 din 26 iunie 2013 a decis că este constituţional.  

Intenţiile lui Traian Băsescu sunt însă clare dacă le privim din punct de vedere politic: încercarea de a 
intarzia cât mai mult revizuirea Constituţiei, în special prin evitarea organizării unui referendum constituţional în 
paralel cu primul tur al alegerilor prezidenţiale.  

Probabil cele expuse aici se vor regăsi şi în alte declaraţii politice, şi în declaraţii de presă. Subiectul 
principal al acestei declaraţii politice este însă altul: o clară acţiune a preşedintelui României de intimidare a 
judecătorilor CCR, o acţiune prin care lezează independenţa acestor judecători. 

Următoarea frază din sesizarea trimisă Curţii Constituţionale a trecut neobservată: „Mai mult, schimbarea 
jurisprudenţei Curţii Constituţionale, relevantă fiind Decizia nr. 731/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
478/2012, fără a interveni vreun element nou, NU SE JUSTIFICĂ”. 

Cred că suntem în faţa unei premiere: într-un document oficial – culmea aparţinând Administraţiei 
Prezidenţiale şi semnat de preşedintele României – se scrie negru pe alb că „nu se justifică” ceea ce a decis anterior 
Curtea Constituţională. Un atac mai direct la adresa Curţii Constituţionale, la adresa judecătorilor Curţii 
Constituţionale nici că se poate.  

Să ne aducem aminte de lunile iulie-august din anul 2012. USL, copreşedinţii alianţei au fost linşaţi mediatic 
pentru „lezarea independenţei judecătorilor Curţii Constituţionale” doar pentru că printr-un proiect de lege votat de 
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Parlament se restrângea o atribuţie minoră a Curţii Constituţionale, atribuţie care a fost acordată acestei instanţe tot 
printr-o lege adoptată în Parlament. Propagandiştii portocalii, ONG-urile apropiate de PDL şi Traian Băsescu, au 
pornit o adevărată cruciadă împotriva USL manipulând atât în ţară cât şi în străinătate pe o temă care a şi prins, şi 
anume tentativa USL de desfiinţare a CCR. La fel s-a întâmplat şi când USL a avut obiecţii privind numărul real de 
alegători de pe listele electorale, imediat s-a lansat tema manipulatoare a nerespectării deciziilor Curţii 
Constituţionale, deşi aşa ceva nu s-a înregistrat niciodată, şi, reamintesc pentru cei care au uitat, că preşedintele 
interimar, Crin Antonescu, ar fi avut posibilitatea – în stilul lui Traian Băsescu – să întârzie promulgarea unei legi, 
fapt ce ar fi făcut ca referendumul de demitere să se desfăşoare legal, dar după alte reguli, iar Traian Băsescu ar fi 
fost astăzi istorie. Toate aceste atacuri au fost preluate şi de principalele organisme ale UE care au pus o presiune 
extraordinară asupra României. 

I ată însă că acum, când într-adevăr avem nu doar un atac direct la adresa Curţii Constituţionale, dar şi 
o acţiune mascată de nerecunoaştere a unei decizii de dată recentă, nimeni dintre cei ce ţipau „lovitură de stat!” în 
2012 nu a reacţionat. Au trecut 4 zile de la sesizarea CCR, presa a informat pe larg despre acest eveniment, se ştie şi 
în străinătate, dar de la Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia – extrem de vocale în 2012 – de asemenea nicio 
reacţie.  

Oare de ce? 
 
Consider că MAE ar trebui să informeze organismele internaţionale de demersul preşedintelui Traian 

Băsescu, pentru a afla şi oficialii europeni ce înseamnă cu adevărat un atac la Curtea Constituţională, o lezare a 
independenţei judecătorilor acestei instanţe. 

 
 

Deputat 
Dorinel Ursărescu 

 
*** 

 
 

Legea torţionarilor, în sfârşit trimisă Parlamentului 
 
 
Stimaţi colegi,  
 
În decembrie 2006, Traian Băsescu a condamnat “explicit şi categoric sistemul comunist din România de la 

înfiinţarea sa, pe bază de dictat, în anii 1944-1947 şi până la prăbuşire, în decembrie 1989”, declarând că “regimul 
comunist din România a fost ilegitim şi criminal”. Abia după 7 ani de la condamnarea comunismului şi 24 de ani de 
la căderea comunismului, sunt trimişi în judecată doi torţionari: Alexandru Vişinescu (comandant al Penitenciarului 
Râmnicu Sărat, în perioada 1956-1963) şi Ion Ficior (comandant al Coloniei de muncă Periprava). Chiar şi aşa, 
instrumentalizarea dosarului A. Vişinescu începe cu o “poticneală”: acuzat iniţial de infracţiunea de genocid, această 
încadrare nu poate fi aplicată întrucât în perioada 1956-1963 nu era prevăzută această “noţiune”...  

Stimaţi colegi, 
Discrepanţa dintre pensiile torţionarilor şi pensiile victimelor este imensă şi revoltătoare. Chiar dacă este 

extrem de târziu, săptămâna trecută, în cadrul şedinţei de Guvern, s-a aprobat proiectul de lege privind pensiile 
torţionarilor, el fiind trimis spre dezbatere şi adoptare în Parlament. Acesta prevede ca, pe o durată de cinci ani, 
torţionarii condamnaţi definitiv să plătească despăgubiri cuprinse între 25 şi 70% din venitul lunar victimelor lor.  

Chiar dacă uciderea, distrugerea sănătăţii, atrocităţile psihice şi fizice prin care au trecut victimele 
comunismului - laolaltă cu tot cortegiul de suferinţe provocate atâtor milioane de persoane reprezentând familiile 
victimelor -, nu poate fi cuantificată financiar, acest proiect iniţiat de Executiv este meritoriu, întrucât demonstrează 
că începem să ieşim din “amnezia ciudată” care a durat aproape un sfert de secol de la prăbuşirea comunismului. Deşi 
în acest interval de timp au fiinţat câteva institute de studiere a comunismului, au fost scrise nenumărate tomuri – 
memorialistică, volume de documente, studii ştiinţifice etc -, în lipsa unui adevărat proces al comunismului, dar şi a 
unei tardive condamnări formale, fără consecinţe, acest segment al istoriei noastre contemporane părea deja “clasat”. 
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Vinovaţii pentru punerea în executare a ororilor comuniste, aceste unelte docile şi hiper-zeloase ale sistemului, se 
puteau bucura în linişte de pensii exorbitante, sfidătoare, nederanjaţi nici măcar de propria conştiinţă. 

Poate că acum este momentul în care România este pregătită să îşi asume istoria, aşa cum a fost, să se repună 
valorile la locul lor, pentru ca niciodată impostura, crima şi teroarea să mai poată impune legea.  

Mai mult decât atât, îmi doresc să se facă dreptate, îmi doresc să înceapă un proces al comunismului în 
România, îmi doresc răspundere penală pentru cei care au făcut parte din sistemul comunist şi au acţionat pentru ca 
acest angrenaj criminal să funcţioneze (membrii de partid cu putere decizională, procurori, judecători, torţionari etc.). 

E vremea să fie cunoscut adevărul, pentru că prin cunoaştere se poate preveni o repetare a răului! 
 

Deputat 
Ionuţ Stroe 

 
*** 

 
 

În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la unele aspecte referitoare la cel mai 
important subiect al României, din punctul meu de vedere, în prezent şi pentru următorii ani: activitatea Ministerului 
Sănătăţii. 

Ministerul Sănătăţii şi-a demonstrat deschiderea la dialog şi disponibilitatea de a găsi soluţii care ţin de 
atribuţiile sale. 

În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii Coaliţiei profesioniştilor din sănătate s-au luat în discuţie toate 
revendicările acestora. Pentru toate solicitările care intră în atribuţiile ministerului şi ţin de sănătate, Ministerul 
Sănătăţii şi Coaliţia profesioniştilor din sănătate au căzut de acord pe soluţii şi paşi concreţi de urmat. Singurul 
subiect rămas în discuţie se referă la salariile rezidenţilor, pe care Ministerul Sănătăţii nu-l poate rezolva singur. 

În privinţa rezidenţilor, Ministerul Sănătăţii este de acord cu creşterea veniturilor cât se poate de mult. 
Salariile rezidenţilor au fost majorate ultima dată în 2008, în guvernarea liberală, când au fost mărite aproape 

de trei ori. 
Ministerul Sănătăţii caută resurse în interiorul sistemului pentru a găsi bani pentru rezidenţi. Acestea ar putea 

determina o creştere între 2-20%. Restul ţine de Ministerului de Finanţe şi de decizia Guvernului în ansamblu. 
Ministerul Sănătăţii susţine creşterea finanţării sănătăţii, din mai multe surse, estimând că se poate ajunge la 

6% până în 2016. 
Printre sursele de suplimentare a banilor pentru sănătate se numără transformarea studiilor clinice în activităţi 

comerciale, urmând ca banii din TVA-ul astfel obţinut să rămână pentru sistemul sanitar. 
Ministrul Sănătăţii, liberalul Eugen Nicolăescu va susţine mai multe modificări legislative care să garanteze 

independenţa profesională a medicilor, pentru ca aceştia să nu fie echivalaţi funcţionarilor publici şi să le fie 
garantată confidenţialitatea convorbirilor cu pacienţii.  

În ce priveşte salarizarea, dacă guvernul va acorda indexări în 2014, vom susţine ca personalul sanitar să aibă 
prioritate în cadrul anvelopei salariale şi varianta unei indexări diferenţiate. Aceasta ar compensa o parte dintre 
discrepanţele mari care există acum între salarii în cadrul aceleiaşi categorii de personal. 

În ce priveşte spitalele, suntem cu toţii de acord că soarta acestora trebuie schimbată şi găsite soluţii pentru 
schimbarea statutului lor, astfel încât să funcţioneze eficient. 

În această perioadă Ministerul Sănătăţii şi-a continuat dezbaterile publice pe tema proiectelor de lege care 
alcătuiesc esenţa reformei – proiectele pilot privind statutul spitalelor şi salarizarea medicilor, proiectul privind 
cazurile de malpraxis şi cel referitor la dezvoltarea rezidenţiatului. 

 Promisiunea pe care Ministerul Sănătăţii a făcut-o ca din această toamnă să înceapă operaţiile pe 
cord la spitalul pentru copii Marie Curie este astăzi realitate. 

Punerea în funcţiune a noii secţii de chirurgie cardiacă pediatrică din spitalul Marie Curie, care a stat ani de 
zile nefolosită, a fost o prioritate pentru minister.  

În perioada iunie – septembrie au fost făcut toate demersurile pentru a asigura resursele umane necesare, 
respectiv echipa de medici care să opereze, dar şi toată logistica necesară pentru ca operaţii de o asemenea 
complexitate să se desfăşoare în cele mai bune condiţii – aparatură, medicamente, materiale sanitare. 

PNL a început o reformă profundă a sistemului sanitar românesc care trebuie continuată, deşi din 2009 
aceasta s-a blocat financiar şi administrativ, uneori împinsă spre satisfacerea unor interese clientelare sau de grup. 
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Viziunea liberală asupra sistemul românesc de sănătate rămâne în continuare orientată către organizarea şi 
funcţionarea unui sistem sanitar cu efect social pentru cetăţean şi liberal pentru personalul medical. 
 

 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
 

Traian Băsescu a câştigat o nouă bătălie. Contra românilor şi României 
 
Vineri 20 septembrie, când Traian Băsescu a sesizat Curtea Constituţională în privinţa Legii de modificare a 

Legii referendumului foarte multe voci, inclusiv din zona politicului, au afirmat că preşedintele se luptă pentru o 
cauză pierdută. Foarte mulţi au afirmat că preşedintele va pierde la Curtea Constituţională, pentru că a contestat exact 
ceea ce judecătorii instituţiei au decis în luna iunie 2013 că este constituţional şi că nu îşi vor permite să treacă peste 
propria jurisprudenţă. 

Din păcate, lucrurile nu stau chiar aşa. În mod cu totul şi cu tonul inexplicabil din punct de vedere tehnic – 
este vorba de contestarea a două articole dintr-o lege care are patru articole şi asupra cărora judecătorii CCR s-au mai 
pronunţat odată – a fost dat un termen de 32 de zile pentru intrarea pe rol a sesizării, ceea ce va avea drept finalitate 
imposibilitatea Guvernului de a organiza un referendum constituţional în aceiaşi zi cu turul I al alegerilor 
prezidenţiale.  

Practic, judecătorii binevoitori faţă de Traian Băsescu i-au făcut încă odată jocul. Cu siguranţă, pe 23 
octombrie (sau poate o săptămână mai târziu, pronunţarea se poate amâna, dar oricum nu mai contează) CCR va 
respinge ca nefondată sesizarea preşedintelui. Uzând de intervalul de timp de 20 de zile în care poate promulga o 
lege, Traian Băsescu va semna decretul de promulgare în jurul date de 12 sau 13 noiembrie, ceea ce înseamnă că 
modificarea Legii referendumului cu cvorumul de participare de 30% va intra în vigoare pe 12 sau 13 noiembrie 
2014 (tot CCR a decis acest lucru), iar Guvernul nu va mai putea organiza referendumul constituţional. 

Practic Traian Băsescu şi-a atins scopul. A blocat posibilitatea ca la începutul lunii decembrie a anului 2014, 
România să aibă o Constituţie revizuită.  

De ce nu vrea Traian Băsescu să avem o Constituţie revizuită, este simplu de explicat. Atât în campania 
pentru europarlamentare, cât (mai ales) în campania pentru prezidenţiale, Traian Băsescu atunci când îşi va susţine 
gruparea politică favorită (la europarlamentare) şi candidatul favorit (la prezidenţiale) va ataca partidele USL, 
candidatul USL la preşedinţie spunând: „au avut o majoritate de 70%, dar nu au fost în stare să modifice Constituţia”. 
Aceasta va fi una dintre temele de atac din campaniile electorale. Din păcate, pentru Traian Băsescu aceste calcule 
sunt eronate de această dată: susţinerea pe care o va afişa pentru gruparea politică favorită la europarlamentare şi 
pentru candidatul favorit la prezidenţiale, nu va da deloc rezultatele scontate. Din contră, este posibil ca această 
susţinere venită din partea lui Traian Băsescu mai mult să dăuneze decât să ajute. Şi nu în ultimă instanţă, replica 
USL va arăta ceea ce nu se poate nega: proiectul de revizuire a Constituţiei a fost votat în comisia specială încă din 
19 iunie 2013, dar în primă instanţă a fost întârziat de atacarea la CCR de către PDL a Legii referendumului, şi 
ulterior de către sesizarea făcută de Traian Băsescu. 

Nu este exclus ca Traian Băsescu – tot în intenţia sa de a sprijinii candidatul favorit la prezidenţiale, sau 
poate pentru a-şi pregăti terenul pentru o eventuală funcţie de premier în 2016 – să organizeze el un referendum pe o 
temă care să-i convină şi care să pună în dificultate USL. Dar şi aici calculele sunt eronate. Şi în situaţia în care 
organizează un referendum, şansele ca un candidat agreat de Traian Băsescu să aibă câştig de cauză sunt cvasi nule, 
iar în 2016, Traian Băsescu nu poate spera la fotoliul de premier pentru că gruparea politică din care face parte s-ar 
putea să nu prindă nici măcar locul 3 după alegeri, indiferent dacă PNL şi PSD vor candida împreună sau separat. Şi 
chiar pe locul 3 fiind, nu poţi emite pretenţii să conduci un guvern, fie el şi de coaliţie.  

Ţinând cont de cele expuse, nu se poate spune că Traian Băsescu, prin blocarea procesului de reformă 
constituţională a câştigat o bătălie cu USL. În schimb, Traian Băsescu a câştigat o bătălie împotriva românilor şi 
a României. Blocarea procesului de reformă constituţională îi va afecta în primul rând pe români: unele instituţii ale 
statului nu vor beneficia încă de schimbările necesare stipulate de Constituţia revizuită, iar foarte multe prevederi 
noi din Constituţie care vizează direct cetăţeanul – culmea, cele mai multe dintre aceste prevederi au reprezentat 
propuneri ale societăţii civile – nu vor intra în vigoare, deşi sunt aşteptate de beneficiari şi nu în ultimă instanţă, 
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vor fi necesare cheltuieli mult mai mari în 2015, pentru organizarea referendumului constituţional – dacă s-ar fi 
organizat în paralel cu prezidenţialele, atunci s-ar fi realizat o serie de economii.  
 

 
Deputat 

Adrian Oros 
 

*** 
 

 
 

 
Stimaţi colegi, 
Aş dori să remarc astăzi eforturile susţinute făcute în ultima vreme de Ministerul Sănătăţii în ceea ce priveşte 

sporirea atenţiei acordate dialogului cu reprezentanţii cadrelor medicale şi disponibilitatea de a găsi soluţii care ţin de 
atribuţiile sale. În urma întîlnirii care a avut loc zilele trecute cu cei care reprezintă Coaliţia Profesioniştilor din 
Sănătate, reprezentanţii ministerului au discutat revendicările acestora şi s-au identificat o serie de soluţii convenabile 
pentru ambele părţi, precum şi paşii concreţi de urmat.  

În privinţa retribuţiei rezidenţilor - un subiect pe care se poate discuta foarte mult în continuare, dar la care se 
caută o rezolvare care să vină în sprijinul cadrelor medicale care se încadrează în această categorie, Ministerul 
Sănătăţii este de acord cu creşterea veniturilor, în funcţie şi de deciziile care vor fi luate de Ministerul de Finanţe. 
Această decizie de sprijin ţine cont şi de faptul că ultima creştere a fost înregistrată ultima dată în 2008, în perioada 
guvernării liberale, atunci când la cârma Sănătăţii româneşti se afla acelaşi ministru de astăzi, domnul Eugen 
Nicolaescu. Ministerul Sănătăţii susţine creşterea finanţării din mai multe surse, estimând că se poate ajunge la 6 la 
sută până în anul 2016. Printre sursele de suplimentare a banilor pentru sănătate se numără transformarea studiilor 
clinice în activităţi comerciale, urmând ca banii din TVA-ul astfel obţinut să rămână pentru sistemul sanitar. 

Stimaţi colegi, în urma activităţii susţinute ale ministerelor care compun actualul Executiv, este limpede 
faptul că Guvernul USL este în continuare dedicat găsirii celor mai bune soluţii pentru creşterea nivelului de trai al 
românilor. Nu este o misiune uşoară, mai ales în condiţiile în care criza nu a fost încă depăşită la nivel mondial, dar 
îmi manifest încrederea în rezultatele pozitive care vor lua naştere în continuare din colaborarea care există şi va 
exista, cu certitudine, şi în continuare, între reprezentanţii Parlamentului României şi Guvernul USL. 
 

Deputat 
Florin Alexe 

 
*** 

 
 
 

Declaraţie politică privind proiectul de Hotărâre de 
 Guvern care prevede organizarea şi funcţionarea Comitetului  

Tehnico- Economic pentru Societatea Informaţională 
 
Stimaţi colegi, tema declaraţiei mele de astăzi este Proiectul de hotărâre a Guvernului USL de a constitui un 

Comitet tehnico-economic pentru Societatea Informaţională, demers care în mod cert va conduce la mărirea gradului 
de transparenţă în achiziţiile publice pe acest segment. 

Trebuie să diminuăm problema gravă de credibilitate în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici având în 
vedere că numeroase sondaje de opinie indică o percepţie negativă a respondenţilor faţă de achiziţiile publice. 
Trebuie să avem în vedere crearea de mecanisme care să asigure transparenţa procedurilor de achiziţii publice şi să 
avem un control deliberat, coerent, unitar şi continuu asupra tuturor acestor proceduri. Eficientizarea achiziţiilor 
publice în domeniul serviciilor ITC furnizate instituţiilor publice este şi un demers la nivel european şi implicit este 
obiectivul pe care trebuie să îl atingem şi noi şi de aceea Proiectul de Hotărâre al Guvernului este oportun. 
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Nu înţeleg însă, de ce Guvernul a decis ca din acest Comitet să facă parte şi Serviciul Român de Informaţii! 
În condiţiile în care această structură nu are rol executiv şi nici atribuţii în acest domeniu, sunt de părere că nu-şi avea 
locul în componenţa acestui Comitet.  

Salut totuşi acest demers care contribuie la îndeplinirea a cel puţin câteva obiective mari: 
• Va fi implementată cu succes Strategia Agenda Digitală pentru România la nivelul 

administraţiei publice şi Strategia Naţională de Securitate Cibernetică; 
• Vor fi respectate legile care reglementează conflictul de interese; 
• Va fi combătut clientelismul; 
• Vor fi utilizati eficient banii publici. 

Este necesar ca România să se alinieze demersurilor europene de eficientizare şi creştere a gradului de 
transparenţă în achiziţiile publice. Acest demers al Guvernului se află în concordanţă cu aceste eforturi iar structura 
acestui Comitet Tehnico - economic este una care permite îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse şi care în mod 
direct va responsabiliza pe toţi cei care participă la achiziţiile publice care prevăd soluţii ITC pentru instituţiile 
publice. În acelaşi timp putem contribui la eliminarea firmelor neserioase, fantomă sau care nu au capacităţile tehnice 
să îndeplinească condiţiile unui contract dar participă la licitaţii publice. În al doilea rând prin asigurarea unei 
transparenţe maxime vom putea încuraja participarea la licitaţiile publice şi astfel putem beneficia de servicii bazate 
pe criteriul profesionalismului şi a preţului cel mai scăzut, aceste lucruri putând să le obţinem prin analizele 
Comitetului tehnico-economic, care sunt convins că vor fi riguroase. 

Vă multumesc! 
 

Deputat 
Daniel Iane 

 
*** 

 
 

Cresterea economica a Romaniei - motor de  
reducere a decalajelor intre mediul rural si cel urban 

 
Agenda şi viziunea USL asumată în faţa electoratului au ca prioritate redresarea economică a României. 

Acesta este obiectivul nostru cel mai important.  
Economia României a necesitat o resuscitare din criza profundă în care a fost aruncată de către Guvernul 

condus de Emil Boc şi girat de Preşedintele Traian Băsescu.  
Conform statisticilor INS cu privire la economia europeană, România ocupă locul 3 într-un top al creşterii 

economice. În prima jumătate a anului, ţara noastră a avut o creştere economică de 1,7%.  
Am reuşit să aducem la zi rambursarea de TVA, demers care sunt sigură că i-a ajutat pe întreprinzători să îşi 

plătească datoriile, facturile sau să facă noi investiţii.  
Am deblocat fondurile europene, inclusiv cele destinate IMM-urilor şi am dublat rata de absorţie a acestoră 

faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea a crescut numărul de  noi investitori, am scăzut TVA-ul la 
produse de panificaţie şi nu în ultimul rând am păstrat cota unică de impozitare de 16%.  

Aceste măsuri sunt doar câteva din măsurile asumate de USL şi deja implementate prin care am reuşit să 
stabilizăm economia. Statistica prezentată de INS ne arată că am reuşit. 

PNL, prin miniştrii liberali cu activitate în sfera economică, alături de colegii de alianţă trebuie să continue 
demersurile de relaxare fiscală, să reducă CAS-ul aşa cum a promis şi să continue să reducă evaziunea fiscală.  

Creşterea economică pe care o înregistrăm trebuie să o fructificăm. Reducerea decalajului dintre urban şi 
rural trebuie să fie obiectivul nostru primordial. Primele demersuri în vederea îndeplinirii acestui obiectiv trebuie să 
fie legate de alocări bugetare suplimentare pentru sistemul de educaţie, sistemul de sănătate şi infrastructura existentă 
în mediul rural.  

Trebuie şi suntem obligaţi să le asigurăm tuturor cetăţenilor dreptul la condiţii decente şi egale în sistemul de 
sănătate, un acces la educaţie necondiţionat de zona geografică şi o infrastructură care să le permită tuturor să ajungă  
la şcoală, la gradiniţă sau la spital într-un timp util. 
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Redeschiderea spitalelor - singura soluţie pentru unii locuitori din ţară a fost un prim pas al acestui obiectiv 
major. Trebuie să continuăm prin alocarea de bani în vederea modernizării punctelor de intervenţie medicală 
(dispensare, spitale, unităţi de primiri urgenţă) ce deservesc celor din mediul rural.  

Infrastructura rutieră din zona rurală trebuie reabilitată astfel încât să existe o reţea de drumuri comunale şi 
judeţene care să permită un acces direct şi rapid la drumurile naţionale sau europene. 

 Din punct de vedere educaţional, multe şcoli şi gradiniţe din mediul rural trebuie urgent reparate pentru că 
activităţile şcolare trebuie să se desfăşoare în condiţii optime. Doar aşa vom pune bazele educaţiei de performanţă.  

În declaraţiile mele trecute, am prezentat situaţia şcolilor şi grădiniţelor din colegiul pe care îl reprezint. Încă 
odată,  fac apel la ministerul de resort să urgenteze rezolvarea acestor probleme.  

Tema reducerii decalajului dintre zona rurală şi zona urbană reprezintă o urgenţă naţională şi trebuie 
susţinută de mediul politic şi guvernamental, în principal în domeniile de care am vorbit mai sus.  

 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Raluca Surdu 

 
*** 

 
 

Reforma în domeniul sanitar reprezintă unul dintre obiectivele primordiale asumate de USL în actul de 
guvernare după eşecul provocat de fosta guvernare PDL în acest domeniu. Este motivul pentru care conducerea 
Ministerului Sănătăţii a declanşat un amplu proces, promovând o serie de măsuri administrative şi legislative menite 
a eficientiza un sistem care trebuie să ofere servicii medicale de calitate. 

În momentul de faţă sistemul sanitar este dezechilibrat, cea mai mare parte a resurselor fiind concentrate în 
zona spitalelor, unde ajung în continuare multe cazuri ce pot fi rezolvate la nivelul medicinei de familie sau de 
ambulatoriu. Analiza datelor la nivelul anului 2012 indică faptul că din cele peste 530.000 de cazuri de internare 
continuă pe specialitatea medicină internă, peste 60% din ele (cca 330.000) puteau fi rezolvate altfel decât prin 
spitalizare continuă (prin ambulatoriul de specialitate sau spitalizare de zi). Pe specialitatea chirurgie generală, din 
cele peste 330.000 de cazuri, mai mult de 45% nu necesitau spitalizare continuă - peste 10% puteau fi rezolvate în 
ambulatoriu, alte 10% prin spitalizare de zi şi alte 25% prin spitalizare de o zi (24 de ore). Ca atare, o primă direcţie a 
reformei sănătăţii are în vedere mutarea accentului dinspre spitale, unde serviciile sunt mai scumpe şi costurile mai 
mari, spre alte zone ale sistemului. 

Profesionalizarea managementului este o altă componentă a reformei sanitare, eficienţa şi performanţa 
sistemului sanitar depinzând în mare măsură de capacitatea managerială existentă la nivelul fiecărui spital în parte. 
Este nevoie de o abordare mai flexibilă, care să ofere managerilor mai multe opţiuni, dar şi responsabilităţi pentru a 
găsi soluţii de eficientizare a cheltuielilor. 

Introducerea transparenţei privind pachetele de servicii oferite, deciziile adoptate şi în final cheltuirea banilor 
alocaţi sănătăţii, precum şi asigurarea resursei umane de calitate, prin stimulare şi asigurare de condiţii optime sunt 
alte priorităţi ale conducerii Ministerului Sănătăţii, ca parte a procesului de reformă. Bineînţeles că orice reformă are 
costurile ei, provocând o serie de nemulţumiri, aşa cum se întâmplă şi în domeniul sanitar, unde medicii au anunţat o 
serie de proteste. 

 Însă, pentru a-şi dovedi eficienţa, reforma din sănătate are nevoie de timp, are nevoie de răbdare şi de 
dezbatere.  

 
Este motivul pentru care fac un apel la toţi cei implicaţi în acest proces – reprezentanţi ai ministerului, cadre 

sanitare, medici, manageri de spitate – să se aşeze la masa dialogului pentru a identifica şi implementa acele măsuri 
care să transforme sănătatea într-o prioritate naţională, un sistem eficient cu servicii de calitate pentru cetăţeni.  
 

 
Deputat 

Titi Holban 
 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 24 - 2013 săptămâna 23 –27 

septembrie 2013  

 

98

 
 

Stimaţi colegi, 
 
Vreau să salut astăzi eforturile colegilor noştri de la Ministerul Sănătăţii care, împreună cu specialiştii de la 

spitalul Marie Curie din Capitală, au reuşit punerea în funcţiune a noii secţii de chirurgie cardiacă pediatrică. 
Promisiunea pe care Ministerul a făcut-o, ca din această toamnă să înceapă operaţiile pe cord la spitalul pentru copii 
Marie Curie, este astăzi realitate. Secţia uitată de fosta conducere a sănătăţii româneşti şi nefolosită ani de zile, a fost 
încă de la începutul guvernării USL o prioritate pentru minister. Chiar din această săptămână, o echipă de medici 
români şi italieni vor susţine o serie de operaţii în noua locaţie, ceea ce înseamnă deja primele vieţi salvate. Conform 
declaraţiilor reprezentanţilor ministerului, în perioada iunie – septembrie au fost făcut toate demersurile pentru a 
asigura resursele umane necesare, respectiv echipa de medici care să opereze, dar şi toată logistica necesară pentru ca 
operaţii de o asemenea complexitate să se desfăşoare în cele mai bune condiţii – aparatură, medicamente, materiale 
sanitare. 

Dragi colegi, acesta este unul dintre exemplele care nu fac decât să readucă în atenţia publică în general şi a 
noastră, ca parlamentari, în mod special, că soarta spitalelor din România trebuie schimbată şi găsite soluţii pentru 
transformarea statutului acestor instituţii de sănătate, astfel încât să funcţioneze eficient.  

Ca şi parlamentar, în momentul în care guvernul va acorda indexări în anul care vine, 2014, mă voi alătura 
colegilor mei care susţin ca personalul sanitar să aibă prioritate în cadrul anvelopei salariale, precum şi varianta unei 
indexări diferenţiate. Aceasta ar compensa o parte dintre discrepanţele mari care există acum între salarii în cadrul 
aceleiaşi categorii de personal. 

De asemenea, salut declaraţia factorilor de decizie din Ministerul Sănătăţii, care, în strânsă colaborare cu 
ceilalţi reprezentanţi ai Guvernului USL,  va susţine mai multe modificări legislative care să garanteze independenţa 
profesională a medicilor, pentru ca aceştia să nu fie echivalaţi funcţionarilor publici şi să le fie garantată 
confidenţialitatea convorbirilor cu pacienţii. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

  
 

Stimaţi colegi, 
Conform Barometrului Global al Corupţiei publicat în 2013 de către Transparency International, unul din 50 

de români declară ca în ultimele 12 luni a plătit mită în sistemul de învăţământ. Acelaşi studiu arată că cel puţin unuia 
din patru români i s-a cerut mită în ultimul an, în timp ce 71% dintre aceştia au refuzat să o plătească.  

Sunt date triste, care arată experienţele românilor de mai bine de 20 de ani şi faţă de care măsurile luate de 
guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria, au fost cel puţin ineficiente, dacă nu chiar inexistente. 

Este încurajator totuşi faptul că, tot conform studiului menţionat mai sus, românii consideră că măsurile 
anticorupţie ale Guvernului Ponta sunt cu 5% mai eficiente de cât cele ale Guvernului Boc-Ungureanu. 

Dovadă că Ministerul Educaţiei a decis să promoveze o modificare la Legea Educaţiei, ce va fi supusă 
dezbaterii publice şi care prevede că profesorii care primesc mită vor fi daţi afară din sistem, iar elevilor le vor fi 
explicate riscurile la care se expun dacă încearcă, la rândul lor, să dea bani.  Pentru sistemul educaţional, 
corupţia de la examenul de Bacalaureat este doar unul din multele exemple în care prin corupţie este furată şansa la 
viaţă şi la un viitor onorabil a tinerilor merituoşi şi este premiată nonvaloarea.  

Consider că avem nevoie de măsuri mult mai dure pentru cadrele didactice care fraudează concursurile 
şcolare şi sper ca alături de colegii mei, să reuşim să îmbunătăţim cadul legislativ referitor la acest subiect.  
 

Deputat 
Thuma Hubert 

 
*** 
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Omagiu adus militarilor români căzuţi la datorie în Afganistan 
 
 

În dimineaţa de luni, 23 septembrie, am primit încă o veste tristă din Afganistan. Doi militari ai Armatei 
Române au căzut la datorie în timpul executării unei misiuni de luptă în Afganistan. Maistrul militar cls. a III-a 
Vasile Claudiu Popa avea 28 de ani, era căsătorit şi activa în cadrul MApN din 2006, aflându-se la a doua misiune 
militară în Afganistan. Colegul său de arme, plutonierul Adrian Postelnicu, de 34 de ani, angajat al MApN din 2002, 
se afla la prima sa misiune de luptă în Afganistan. Cei doi eroi erau militari cu experienţă, decoraţi în câteva rânduri 
pentru modul în care şi-au îndeplinit misiunile, apreciate atât de comandanţii români, cât şi de partenerii americani. 

Eforturile forţelor armate române de a pacifica şi securiza provincia Zabul din Afganistan se întind pe durata 
a 11 ani de zile, timp în care am pierdut 24 de ofiţeri, subofiţeri şi militari profesionişti. Cifra românilor răniţi în 
misiunile de luptă din Afganistan trece de 110. Misiunea forţelor române dislocate în provincia Zabul este de a 
asigura securitatea autostrăzii A2 Kabul – Kandahar atacată zilnic de talibani. În afară de atacurile armate şi teroriste 
executate de insurgenţi, militarii români aflaţi în misiunile de patrulare pe această legătură rutieră strategică au de-a 
face cu minele antipersonal şi dispozitivele explozive improvizate, deosebit de periculoase. 

Tragedia familiilor celor doi soldaţi români cazuţi la datorie în lupta împotriva terorismului afgan mi-a 
readus în memorie şi sacrificiul vasluianului nostru, Valerică Leu, de loc din satul Cîrja de lângă oraşul Murgeni, 
judeţul Vaslui. Sublocotenentul post-mortem Valerică Leu făcea parte din Batalionul 33 – Manevre dislocat în 
Afganistan pentru o misiune de securizare. Şi Valerică a cazut la datorie, în 2010, tot din cauza unei mine 
antipersonal. Avea 31 de ani, era căsătorit şi avea un copil. Împreună cu ministrul Apărării,  dl Gabriel Oprea, ne-am 
deplasat atunci la Murgeni pentru a-i aduce un omagiu, pentru a-i onora familia. Este greu să alini suferinţa familiilor 
militarilor noştri căzuţi în teatrele de operaţiuni.  

În februarie 2011, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care prevede ca, indiferent de situaţia 
economică dificilă prin care trece ţara, veniturile militarilor care participă la misiuni externe să nu poată fi diminuate 
pe perioada desfăşurării acestor obligaţii. Recent, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege, pe care l-am 
semnat şi eu, prin care intenţionăm să oferim anumite compensaţii materiale cadrelor militare care, la finalizarea 
misiunilor externe, nu-şi mai pot îndeplini atribuţiile contractuale cu MApN din cauza unor suferinţe fizice şi/sau 
psihice dobândite pe timpul misiunilor externe. 

Securitatea naţională, a fiecăruia dintre noi, depinde de modul în care România îşi îndeplineşte 
angajamentele asumate faţă de organismele internaţionale de securitate, faţă de Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea 
Europeană, faţă de alţi parteneri sau coaliţii de voinţă la care statul român este parte prin participarea cu personal 
militar şi/sau civil la operaţii militare cu grad ridicat de pericol. Eroismul şi jertfa militarilor noştri este nepreţuită şi 
nu va fi uitată niciodată. Veşnică să le fie pomenirea! 
 

Deputat 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
 
 

Prevenţia în sănătate, o strategie viabilă pe termen lung 
 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a trage un semnal de alarmă asupra modului în care noi, ca societate, 

tratăm subiectul propriei sănătaţi. Nu sunt medic şi, din fericire, nu am ajuns încă pe patul unui spital, dar nu e nevoie 
să te afli în aceste două posturi ca să realizezi că, la noi în ţară, se merge la doctor doar în ultimă instanţă.În colegiul 
meu, la Iaşi, organizez periodic acţiuni în cadrul programului naţional “PNLare grijă de sănătatea ta!”, şi am observat 
o realitate alarmantă. Mulţi oameni care au beneficiat de acest consult medical gratuit au aflat, cu surprindere, că au 
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glicemia sau tensiunea în afara limitelor normale. Nu mă refer aici doar la persoanele de vârsta a treia, ci la oameni în 
floarea vârstei, care au copii şi întreţin familii întregi. Nu ne putem imagina, candid, că lucrurile se vor remedia de la 
sine, trebuie să facem ceva. Trebuie să împiedicăm tinerii şi copiii de azi să ajungă bolnavii de mâine! 

Benjamin Franklin spunea că “cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puţine medicamente“. Făcând o 
paralelă, eu spun că cea mai bună abordare şi mentalitate e cea care te ajută, nu să tratezi o boală, ci să o previi! De-a 
lungul anilor, fie am fost neinformaţi, fie voit dezinformaţi cu privire la situaţia reală cu care ne confruntăm. 
Adevărul e că trăim în ţara cu cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, iar printre principalele cauze 
ale decesului se află afecţiunile de circulaţie şi bolile cardio-respiratorii. Dacă aceste boli ar fi descoperite în stadiu 
incipient, ar putea fi tratate sau chiar vindecate. Un control regulat ar putea să ne facă să evităm ani de suferinţă fizică 
şi eforturi financiare. Ca economist, vă pot spune nu doar că e mai bine să previi decât să tratezi, dar e şi mai ieftin! 

Nu vreau să formulez aşteptări nerealizabile, dar trebuie să ne schimbăm cu toţii obiceiurile. Va trebui să 
mergem la controale periodice, fără să ne doară ceva, să ne învăţăm copiii să se alimenteze corect şi să facă sport. 
Acestea sunt măsuri simple, de care nu e responsabil niciun sistem din lumea asta. Ministerul Sănătăţii, prin reforma 
iniţiată de domnul ministru Nicolăescu, şi-a propus să pună un accent pronunţat pe acest tip de strategie prin alocarea 
de mai multe fonduri medicinei prespitaliceşţi, dar nu ne poate schimba stilul de a ne raporta la sănătate. Aceasta este 
doar responsabilitatea noastră! 

Aşadar, stimaţi colegi, a sosit timpul să renunţăm la intenţiile lăudabile, e timpul să trecem la fapte, şi să 
învăţăm, ca societate, să conjugăm firesc verbul “ a preveni”! 
 

Deputat 
Doboş Anton 

 
*** 

 
 
Unul dintre proiectele importante şi de actualitate asumat de Guvern în actul de guvernare este Codul Silvic, 

act normativ promovat de ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga.  
În primăvara acestui an, ministrul Lucia Varga a declanşat o campanie naţională pe acest subiect, care a 

însemnat evaluarea stării de fapt şi a situaţiei grave în care se găseşte fondul silvic din ţara noastră,  întâlniri cu 
experţi din domeniu şi cu reprezentanţi ai societăţii civile pentru a identifica măsurile de ordin legislativ şi 
administrativ, atât de necesare conservării pădurilor din România. 

 Astfel, demersul ministrului liberal îşi propune să pună capăt situaţiei grave din domeniul silvic, 
tăierilor ilegale şi defrişărilor masive, care s-au perpetuat în absenţa unor reglementări legale clare şi actualizate, cu 
complicitatea şi iresponsabilitatea celor care ar fi trebuit să protejeze pădurea.  

Un alt obiectiv al proiectului este realizarea unui raport echilibrat între interesele generale ale societăţii şi 
interesele 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.  

După câteva luni de aşteptare, proiectul a fost prezentat în şedinţa Guvernului din 18 septembrie a.c. şi a 
intrat în dezbaterea publică pentru a putea fi discutat şi adoptat. 

Având în vedere importanţa Codului Silvic pentru întreaga societatea românească, solicit Guvernului 
adoptarea cât mai rapidă a proiectului pentru a putea fi apoi dezbătut în Parlament, astfel încât măsurile asumate să 
fie implementate pentru a salva şi proteja pădurile din România. 
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 

 
 
 
Stimaţi colegi deputaţi, 
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“Modul cel mai eficient şi clar de consultare directă a voinţei populare şi, totodată, instrument al democraţiei 
directe, este referendumul: referendumul naţional” 

“într-un stat democratic, toţi cetăţenii care sunt afectaţi de o decizie trebuie să aibă posibilitatea de a participa 
la luarea deciziei, iar decizia finală trebuie să reflecte voinţa majorităţii cetăţenilor” 

Aceste cuvinte nu aparţin unui constituţionalist, ci sunt cuvintele preşedintelui Traian Băsescu, din sesizarea 
pe care a înaintat-o Curţii Constituţionale, pentru a mai pune o piedică în calea reformei constituţionale iniţiată de 
către USL.  

Dacă nu am cunoaşte falsitatea şi ipocrizia  preşedintelui, chiar am crede in sinceritatea demersului. Am 
crede că îi pasă că pragul de participare la referendum a  fost fixat la 30%, am crede că pentru el referendumul este 
un instrument vital de consultare a populaţiei, în fundamentarea unor decizii politice. 

Ei bine, după două mandate de preşedinte, care nu lasă în urma lor decât dezbinare şi antagonizare a 
categoriilor sociale, o naţiune mai săracă în repere morale decât acum 8 ani, şi o reformă statală eşuată, este imposibil 
să mai crezi asemenea declaraţii de bune intenţii. 

 În realitate, singura grijă a preşedintelui este cum să blocheze buna funcţionare a statului. iar în 
materie de referendum este ultimul în măsură să ne dea lecţii. A organizat unul în 2009, cu ocazia alegerilor 
prezidenţiale de atunci, iar in patru ani  de Guvernare PDL nu a fost capabil să pună în aplicare rezultatul lui.  

 La referendumul din vara anului trecut, indemna lumea să nu iasă la vot, aşa mult valorizează pentru 
preşedinte consultarea populară. 

 Duplicitatea  este principala  trăsătura de caracter a celui care astăzi mimează îngrijorarea faţă de 
posibila restrângere a unor drepturi constituţionale, prin modificările aduse legii referendumului.  

De fapt, Traian Băsescu este supărat pe această ţară, de la clasa politică, la medici, profesori, mame şi 
pensionari pentru eşecul programului său politic. Totul pentru el este un calcul politic rece, în încercarea de a 
recupera terenul pierdut în urma referendumului din 2012. Mercenarul politic, Traian Băsescu a sacrificat în toţi 
aceşti ani de mandat prezidenţial, visele şi aspiraţiile poporului român, pentru a-şi asigura rolul de jucător politic. 
Asta încearcă şi acum, să se repoziţioneze pe scena politică şi să creeze un avantaj partidului său de suflet, care 
rămâne PDL-ul, cu toată regia de care a beneficiat momentul înduioşător în care şi-a luat adio de la ei. 

Pentru USL este important să continue această reformă, care constituie unul dintre angajamentele asumate 
faţă de români.O atitudine de resemnare este cea mai nefericită în aceste momente, iar speranta mea este ca decizia 
Curtii să vina cât mai repede pentru ca Parlamentul să opereze modificările cerute, dacă vor exista bineînţeles, astfel 
încât referendumul pentru modificarea Constituţiei să aibă loc, aşa cum s-a stabilit, odata cu primul tur al 
prezidenţialelor de anul viitor. Mă aştept ca şi partenerii noştri de alianţă să rămâne consecvenţi în susţinerea acestui 
obiectiv politic, cu atât mai mult cu cât consecvenţa trebuie să caracterizeze clasa politică destul de deficitară la acest 
capitol.  

 
Vă  mulţumesc 

 
Deputat 

Mircea Roşca 
 

*** 
 

Semmering-ul Banatean la aniversarea a 150 ani 

 

 
S-a intamplat demult, mai precis in anul 1861, atunci cand statul austriac, stat ce administra pe atunci 

tinuturile Severinului, a decis sa finanteze construirea primei cai ferate montane de pe teritoriul valah. Doi ani mai 
tarziu, in anul 1863, linia ferata Oravita – Anina, era data in functiune pentru traficul de marfa, urmand ca in 1869, 
linia sa fie deschisa si pentru traficul de calatori. Atat de frumos era tinutul strabatut de calea ferata incat austriecii l-
au numit „Elvetia banateana” sau „Semmeringul banatean”, aluzie la celebra cale ferata cu acelasi nume din Austria. 
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Astazi, salbaticia locurilor, frumusetea muntilor, padurilor, viaductelor si a tunelurilor ce strabat calea ferata 
Oravita - Anina nu este cu nimic mai prejos. Lipseste doar, poate, interesul nostru de a promova si a reamenaja unul 
dintre cele mai frumoase si mai vechi trasee ferate montane din intreaga Europa. Cele cateva sute de calatori care mai 
folosesc uitata ruta vin, in special, din strainatate, lor alaturandu-li-se cativa localnici si un numar redus de turisti din 
Romania. Ei sunt cei care mentin inca viu un veritabil monument istoric trecut, pe nedrept, in uitare. 

Sub atenta supraveghere a inginerilor Anton Rappos si Karl Dulnig; alaturi de arhitectii Karl Maniel si 
Johann Ludwig Dollhoff-Dier, lucrarile la una dintre cele mai mari provocari ingineresti din acea perioada au 
demarat entuziast, principalul motiv al acestei investitii austriece fiind importantele mine de carbune si metale 
pretioase descoperite la Anina inca din secolul al XVIII-lea. De numele arhitectului Johann Ludwig Dollhoff-Dier se 
leaga, de altfel, o poveste tragica. Acesta, neputand suporta rusinea de a fi gresit calculele cu privire la perforarea 
tunelului Garliste (cel mai lung tunel dintre cele 14 de pe traseu, cu 660 de metri lungime), a ales sa se sinucida 
aruncandu-se in gol de pe unul dintre viaductele rutei. Calea ferata care masoara 33,4 kilometri urca aproape 338 de 
metri, de la altitudinea de 218,7 metri la Oravita si pana la 556,4 metri la Anina, traseul fiind strabatut de 14 tunele ce 
insumeaza 2.084 de metri, 10 viaducte (unele cu inaltimi de peste 25 de metri), aproape 10 kilometri de ziduri de 
sprijin si peste 21 de kilometri de sapaturi in stanca dura a muntilor. De mentionat si faptul ca la ridicarea 
viaductelor, acum mai bine de 130 de ani, nu au fost folosite macarele, o adevarata inovatie in materie de arhitectura 
montana. 

Linia nu a fost niciodata electrificata, mai mult, trenul care face legatura intre cele doua localitati pastrand 
doua vagoane construite in anul 1914. Exista, de asemenea o cursa a Regionalei de Calatori Timisoara, trenul 
"Nostalgia", ce folosea pana de curand singura locomotiva cu aburi functionala din Romania (un 
"Steierdorf"construit la Viena in anul 1821), precum si o garnitura de tren ce pastra aerul de epoca al pionieratului 
acestei cai ferate. Nici garnitura clasica nu lasa o alta imagine. Vagoanele pitoresti, cu bancute de lemn, sobe pentru 
incalzit pe baza de lemne si locuri pentru bagaje realizate din rafie, intregesc imaginea unei veritabile calatorii in 
timp. 

   Acest  monument istoric trebuie mentinut viu , trebuie reabilitat si exploatat in beneficiul romanilor 
si a imaginii Romaniei. Ma alatur eforturilor Asociatiei PRO  BANATUL DE MUNTE pentru ca acest monument 
arhitectural si istoric sa fie salvat. Cer tuturor colegilor mei , indiferent de culoarea politica ,sa actioneze  la fel.   
 
 

 
Deputat 

Dan Tocuţ 
 

*** 
               

 
Statul roman, minorităţile şi comunităţile din străinătate 

  
Este cunoscut faptul că în Europa, ca de altfel în întreaga lume, nu există state-naţiuni constituite pe criteriul 

purităţii etnice. Istoria a făcut de fapt imposibile astfel de construcţii statale. De regulă fiecare stat are o populaţie 
majoritară şi minorităţi etnice. Acest lucru este valabil şi pentru ţara noastră. Comunităţi româneşti istorice există pe 
un areal geografic mare din vecinătatea proximă sau mai îndepărtată, în state ca Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, 
Grecia, Macedonia, Albania, Croaţia etc. Nu am cuprins în această enumerare Republica Moldova (Basarabia), care 
este o entitate statală românească în care românii sunt majoritari. 

De asemenea trebuie să reţinem faptul istoric că de-a lungul timpului ponderea minorităţilor în graniţele 
statelor a cunoscut mutaţii, uneori de mare amploare şi chiar dramatice. Un exemplu concludent îl constituie 
minorităţile germană şi evreiască din ţara noastră. 

Problema minorităţilor a fost şi rămâne extrem de importantă. Poate genera evoluţii pozitive în societate prin 
relaţii armonioase cu majoritatea şi prin multiculturalism, dar şi stări tensionate care pot afecta stabilitatea internă a 
unor state. 

Istoria noastră din ultimele două decenii, prin emigraţia economică masivă (circa 3 milioane de români) în 
statele prospere din vestul Europei a adus o nouă provocare pentru statul român, dar şi pentru statele în care au 
emigrat. La comunităţile istorice din statele vecine s-au adăugat comunităţile de emigranţi din vestul Europei. 
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Statele europene, inclusiv România, au de gestionat problema minorităţilor din interior, a cetăţenilor de altă 
etnie, dar în egală măsură şi problema comunităţilor, în cazul nostru de români, existente pe teritoriul altor state. 

Cred că nu greşesc când afirm că între modul în care a soluţionat, în plan intern, problema minorităţilor 
etnice statul român şi viziunea, dublată de acţiuni de susţinere, a comunităţilor româneşti din alte state se constată o 
discrepanţă condamnabilă şi anacronică. 

Cu privire la modul în care statul român a soluţionat problema minorităţilor etnice opiniile externe, inclusiv 
la Bruxelles, sunt de apreciere a principiilor, valorilor şi bunelor practici promovate . Conceptul asumat de naţiune 
civică, nediscriminarea, păstrarea valorilor identitare şi a matricei culturale a minorităţilor au ridicat la standarde clar 
europene tratarea minorităţilor din ţara noastră. Această stare de fapt este reală şi vizibilă pentru toţi cei de bună 
credinţă. Mai puţin pentru unii oameni politici de la Budapesta şi unii lideri maghiari din Romania , care sunt marcaţi 
de sindromul Trianonului şi nostalgia Coroanei Sfântului Ştefan. 

În ţara noastră convieţuiesc cu românii majoritari 18 minorităţi etnice. Statul român a demonstrat fără drept 
de tăgadă că vrea ca maghiarii, germanii, ucrainienii etc. să-şi menţină fiinţa naţională. Aşteaptă în schimb loialitate 
şi o conduită europeană din partea acestora. 

Că aceste lucruri nu sunt vorbe în vânt o demonstrează faptul că anual din bugetul statului, în condiţii de 
criză, sunt alocate pentru minorităţi 30 de milioane de euro, din care 22 pentru comunitatea maghiară.  

Alocarea acestei sume nu am invocat-o ostentativ sau ca un reproş, ci ca un argument al faptului că statul 
român în problema minorităţilor nu practică demagogia. 

În legătură cu comunitatea maghiară lucrurile rămân aşa cum sunt. Adică nu vom confunda niciodată marea 
masă a cetăţenilor maghiari, care au drepturi cel puţin egale cu românii, cu care convieţuiesc natural şi în bună pace, 
cu unii lideri care emană idei aberante ca “România stat multinaţional”, autonomie teritorială, federalizare, 
protectoratul Ungariei asupra Ardealului etc. 

Mai corect ar fi ca aceşti lideri să înţeleagă că viitorul naţiunilor europene se regăseşte în valorile promovate 
de casa comună numită Uniunea Europeană şi nu în nostalgii şi frustrări istorice anacronice. Şi de ce nu ar informa pe 
maghiarii de rând unde au ajuns cei 500 milioane de euro, alocaţi de la buget comunităţii maghiare şi nu liderilor, în 
ultimii 20 de ani.  

Dacă în legătură cu minorităţile etnice există viziune şi demersuri clare şi democratice, nu putem să nu 
constatăm că România aproape că a uitat de românii din afara graniţelor ţării, de fraţii de sânge, neam şi limbă. 
Pentru cei care cred că exagerez am o întrebare-argument. Este normal ca pentru 2 milioane de minoritari care trăiesc 
în România  să alocăm anual 30 milioane de euro, iar pentru 10 milioane de români, trăitori în alte părţi ale lumii, 
doar 2 milioane? 

Nu sugerez să reducem sumele alocate minorităţilor din ţară, ci să alocăm cel puţin o sumă egală pentru 
românii de pretutindeni. 

Poate să surprindă şi să pară cinic punctul meu de vedere exprimat foarte clar, că dacă Ungaria are de învăţat 
de la noi în privinţa minorităţilor din acest stat şi noi ar trebui să învăţăm de la ei, din politica lor faţă de maghiarii 
din diaspora. Ca viziune, organizare şi acţiune coerentă. Bineînţeles cu obiective în spiritul timpului şi nu cu himere. 

Din păcate în perioada postdecembristă interesul patriei mamă România pentru românii din afara graniţelor a 
fost, în mare măsură, lipsit de viziune şi strategie consensuală şi unitară pe termen lung, de demersuri care să-i 
convingă că nu au fost abandonaţi. 

Categoric se impune o schimbare radicală, o regândire inspirată, pragmatică şi coerentă a acţiunilor de 
susţinere a românilor din afara graniţelor , din partea instituţiilor statului. Dacă această schimbare nu va avea loc, 
concluzia ca statul român este un stat slab s-ar impune de la sine. 

Este necesară, în primul rând,  o bună cunoaştere de către factorii de răspundere a istoriei naţionale moderne, 
când grija statului pentru această categorie de români a fost o prioritate cu consecinţe extrem de fecunde pentru 
păstrarea identităţii etnice. 

Acest gen de politică construită pe ideea  şi conştiinţa naţională, a fost asumată începând cu domnitorul A. I. 
Cuza şi a câştigat în substanţă sub regii României, întrunind consensul şi acţiunea elitelor politice şi culturale ale 
ţării. 

Bugetul statului asigura banii necesari pentru ridicarea de şcoli şi biserici, burse pentru tinerii care studiau în 
ţară, manuale şcolare, cărţi pentru biblioteci, publicaţii culturale.  Această susţinere nu a avut loc doar pentru românii 
din provinciile înstrăinate. A fost o realitate în toate comunităţile, îndeosebi în Balcani, făcând abstracţie de dialectul 
limbii vorbite. 
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Am demonstrat, din păcate, că suntem un stat slab şi prin faptul că nu am reuşit să impunem principiul 
simetriei juridice, legislative şi de tratament în relaţia cu statele europene care au comunităţi etnice recunoscute legal 
în România. Cred că aderarea Serbiei la U.E.  este o bună oportunitate pentru a obţine aceste lucruri pentru romanii 
din Valea Timocului , din statul vecin supuşi deznaţionalizării. 

În aceste demersuri de susţinere se pot regăsi şi comunităţile locale şi judeţene prin acţiuni de înfrăţire şi nu 
numai.Spun nu numai pentru că în Maramureş interesul pentru susţinerea românilor din afara ţării a dobândit valenţe 
emblematice şi poate unice în Romania. La originea lor se află distinsul om de cultură prof. dr. Teodor Ardelean , 
directorul Bibliotecii Judeţene ”Petre Dulfu” din Baia Mare. 

Concret este vorba de înfiinţarea, până acum, a zece biblioteci cu carte românească, pentru comunităţi 
româneşti semnificative din Ucraina, Ungaria, Spania, Anglia, SUA, Canada etc.  

În acelaşi timp Teodor Ardelean “păstoreşte” cu distincţie şi inspiraţie excelenta revistă de cultură şi 
civilizaţie românească “Familia română”, care ajunge la toate ambasadele, consulatele, centrele I.C.R., episcopiile 
etc. româneşti din străinătate, la comunităţi. Ar fi nedrept să nu punem în evidenţă meritul deosebit al Consiliului 
Judeţean care alocă fondurile necesare acestor iniţiative. 

Morala declaraţiei este concisă. Starea de moment se poate schimba. Trebuie doar voinţă, dăruire şi instinct 
naţional. 

 
Deputat 

Vasile Berci 
 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată: doamnei Ramona-Nicole Mănescu,  ministrul Transporturilor 
Obiectul întrebării: Situaţia personalului de locomotivă din Punctul de Alimentare şi Exploatare CFR 

Marfă Giurgiu  
 

Doamna Ministru, 
Am primit la cabinetul parlamentar un memoriu referitor la problemele cu care se confruntă personalul de 

locomotivă din Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu.  
Scurt istoric: în urma deciziei luate de conducerea Centrului Zonal De Marfă Bucureşti, conform actului nr. 

TI.4/521/2013 al Serviciului Tehnic au fost emise acte adiţionale pentru personalul din Punctul de Alimentare şi 
Exploatare Giurgiu în vederea schimbării locului de muncă de la Depoul Bucureşti Triaj fără acordul acestora, 
urmând ca Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu să fie desfiinţat, cu toate că organigrama C.F.R. Marfă nu s-a 
modificat, iar Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu se află în continuare în această organigramă. 

Cu respect, vă aduc la cunoştiinţă că în urma disponibilizărilor de la C.F.R. Marfă, din Centrul Zonal de 
Marfă Bucureşti urmează să se disponibilizeze un număr de 50 de persoane din personalul de locomotivă dupa cum 
urmează: 25 de mecanici, 16 mecanici ajutori, 2 revizori de locomotive, 3 şefi de tură, 1 tehnician, 2 contabili şi 1 
inginer. 

La Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu lucrează un total de 32 de persoane, din care 22 fiind obligaţi 
la schimbarea locului de muncă fără garantarea acestuia, iar restul de 10 urmând a fi disponibilizaţi direct prin 
desfiinţarea Punctului de Alimentare şi Exploatare Giurgiu. 

Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că personalul de locomotive din Punctul de Alimentare şi 
Exploatare Giurgiu îşi va pierde locurile de muncă 100%, în locul lor putând fiind adus alt personal din celelalte 
unităţi de tracţiune de pe raza Centrului Zonal de Marfă Bucureşti. Acest lucru se întâmplă deoarcere procentajul de 
disponibilizare pe cele trei unităţi de tracţiune din cadrul Centrului Zonal de Marfă Bucureşti nu este corect şi 
împărţit proporţional  (ex. Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu 100%, Depoul Bucureşti Tiraj 10%, Remiza 
Ploieşti 5%). Menţionăm că celelalte două unităţi de tracţiune de pe raza Centrului Zonal de Marfă Bucureşti au 
susţinere din partea conducerii acestui centru, iar activitatea de transport feroviar de marfă pe relaţia Giurgiu-Russe 
nu se întrerupe. 
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Vă aducem la cunoştinţă faptul că programul pentru disponibilizare a fost făcut în perioada în care C.F.R. 
Marfă se afla pe lista Ordonaţei 36. Pe lista disponibilizărilor se află şi personalul pensionabil în perioada 2014-2015 
care, conform Ordonanţei nr.36,  primea 24 de salarii, iar în momentul de faţă personalul îşi pierde orice sursă de 
venit până la ieşirea la pensie, în consecinţă rata şomajului din municipiu şi judeţ va creşte. 

Având în vedere aceste aspecte, vă solicit, doamna ministru, să-mi prezentaţi dacă aveţi în plan un program 
de reevaluare a personalului de la Punctul de Alimentare şi Exploatare din cadrul CFR Marfă. Anexez memoriul 
primit la cabinetul parlamentar. 

Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat 
Marin Anton 

 
*** 

 
 

 
Adresată: domnului Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
Obiectul întrebării: Linie de finanţare pentru învăţământ în exerciţiul financiar european 2014-2020 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
De fiecare dată, deschiderea anului şcolar reprezintă un moment festiv, încărcat de emoţie şi de bucurie 

pentru copii, pentru dascăli, pentru părinţi. De fiecare dată, acest moment readuce în dezbaterea publică problemele 
învăţământului românesc legate de infrastructura în/din şcoli, de condiţiile sanitare pe care trebuie să le îndeplinească 
acestea pentru a putea funcţiona, de siguranţa şi supravegherea elevilor,  de nivelul de salarizare a cadrelor didactice. 

De fiecare dată când se constată minusurile sistemului educaţional, responsabilii şcolii româneşti aduc în 
discuţie lipsa fondurilor.  

De câteva zile, clasă politică românească vorbeşte despre investiţii – la Roşia Montană, la Vaslui sau în alte 
judeţe unde se află gazele de şist, uitând, totuşi, cea mai importantă investiţie pe care o poate face un stat, investiţia în 
viitorul copiilor, investiţia umană, investiţia în educaţie. 

Având în vedere acest context, vă rog respectuos să precizaţi dacă în cadrul discuţiilor privind finalizarea 
Acordului de parteneriat pentru exerciţiul bugetar 2014-2020 este posibilă stabilirea unei linii de finanţare pentru 
educaţie, sub diverse forme, mai ales pentru mediul rural, care să permită utilizarea fondurilor europene pentru 
rezolvarea problemelor din sistemul de învăţământ. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 

Adresată: Domnului Eugen Nicolăescu, Ministrul Sănătăţii 
Obiectul întrebării: Măsuri privind elucidarea deceselor a doi nou-născuţi la maternitatea Hunedoara 

 
 

 Stimate Domnule Ministru, 
 
  

 Acum câteva zile la maternitatea Hunedoara a avut loc o tragedie care a şocat întreaga comunitate 
locală şi a făcut înconjurul mass-media naţionale. Este vorba despre cazul a doi nou-născuţi, un băiat de 3 zile şi o 
fetiţă de 6 zile, care au decedat la interval de câteva ore în condiţii suspecte, deşi momentele post-naştere nu indicau 
vreo afecţiune la niciunul dintre ei. 
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 Reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Spitatului municipal Hunedoara au declanşat imediat 
o anchetă internă pentru a verifica împrejurările în care s-a produs această tragedie, iar Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara a deschis un dosar în vederea stabilirii cauzelor decesului celor doi nou-născuţi. 

 Având în vedere acest caz deosebit de grav, vă rog respectuos să precizaţi care sunt demersurile 
legale pe care Ministerului Sănătăţii le poate iniţia pentru elucidarea condiţiilor medicale în care au decedat cei doi 
nou-născuţi la Maternitatea Hunedoara, care sunt sancţiunile care se pot aplica şi care sunt măsurile pe care le aveţi în 
vedere pentru a se evita în viitor astfel de situaţii în maternităţile din România. 

   
Rog răspunsul în scris.  

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 

Adresată: Domnului Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene 
Obiectul întrebării: Linie de finanţare în structura bugetară europeană 2014-2020 pentru dezvoltarea 
turismului  

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 Având în vedere potenţialul turistic pe care îl deţine România, precum şi discuţiile care au loc pentru 

finalizarea Acordului de parteneriat pentru exerciţiul bugetar 2014-2020, vă rog respectuos să precizaţi axele de 
finanţare destinate turismului în cadrul acestei structuri bugetare, cu indicarea măsurilor europene menite să sprijine 
dezvoltarea agroturismului, unica sursă de dezvoltare pentru multe dintre comunităţile noastre locale. 

 
Solicit răspunsul în scris.  

 
Deputat 

Titi Holban 
 

*** 
 

Adresată: Domnului Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene 
Obiectul întrebării: Linie de finanţare în structura bugetară europeană 2014-2020 pentru sprijinirea 
fermierilor  

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 Agricultura reprezintă un domeniu strategic pentru România, cu un potenţial imens de valorificare şi 

de dezvoltare.  
Având în vedere importanţa acestui domeniu, precum şi discuţiile care au loc pentru finalizarea Acordului de 

parteneriat pentru exerciţiul bugetar 2014-2020, vă rog respectuos să precizaţi principalele linii de finanţare destinate 
agriculturii în cadrul acestei structuri bugetare, cu indicarea măsurilor europene avute în vedere în această perioadă 
pentru sprijinirea fermierilor români. 

 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Erland Cocei 
 

*** 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 

 Declaraţii politice 
 

ATENTATUL TERORIST DE LA PESHAWAR-PAKISTAN 
 
  
Duminica, 22 septembrie, doi atentatori sinucigasi s-au aruncat în aer în fata uneibiserici crestine din 

Peshawar,  imediat dupa terminarea liturghiei, provocând moartea a zecide persoane si ranirea grava a peste o suta de 
persoane. Acest atentat face parte dintr-unlung sir de atentate si de actiuni contra diverselor comunitati crestine care 
traiesc în tari majoritar islamice. Sa ne aducem aminte de ceea ce se întâmpla cu diversele comunitaticrestine din 
Siria si Egiptul ultimelor luni. De aceea, oricât ne-am dori sa fie un atentat izolat,situatia trebuie privita în contextual 
mult mai larg, al razboiului purtat de teroristi cu restul lumii civilizate.  

 
În calitate de presedinte al Grupului parlamentar de prietenie dintre România si  Republica Islamica Pakistan,  

sunt direct interesat de evolutiile politice si sociale din aceastamare tara. Nu pot sa nu îmi exprim îngrijorarea cu 
privire la situatia comunitatilor crestine si acelorlalte minoritati non-islamice din aceasta tara asiatica, victime ale 
terorismului si intolerantei religioase.  

 
Îmi exprim speranta  ca autoritatile, care au condamnat deja cu fermitate atentatul, vor face toate demersurile 

necesare pentru oprirea valului terorist, pentru pedepsirea vinovatilor si pentru protejarea minoritatilor religioase si 
etnice din aceasta mare tara.  

  
Acest tragic eveniment ar putea, cred eu, sa fie un bun prilej pentru autoritatile pakistaneze în a îndrepta într-

un sens liberal, legislatia pakistaneza, abrogând legea blasfemiei - cauza directa si indirecta a multor nedreptati si 
persecutii orientate contra crestinilor si celorlalte minoritati religioase.  

 
Aceasta lege permite forme inacceptabile de abuz împotriva cetatenilor pakistanezi  crestini, acestia putând fi 

oricând si de catre oricine acuzati de blasfemie, pentru simplul motiv ca au un alt crez religios. Iar pedeapsa poate 
varia de la o simpla amenda pâna la condamnarea la moarte.  

 
Cred ca este obligatia fiecarei tari membre a Organizatiei Natiunilor Unite sa faca tot  ce îi sta în puteri 

pentru a oferi cadrul legal si de securitate pentru exercitarea drepturilor si libertatilor fundamentale, între care se 
numara si libertatea de constiinta.  

  
 
Cu stima,  

 
Deputat  

Dan Cristian Popescu 
 

*** 
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Glasul Bucovinei” riscă să nu se mai audă 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Bucuria participării în perioada 19-21 septembrie 2013 la cea de-a XII-a ediţie a Colocviului Internaţional de 

Ştiinţe ale Limbajului “Eugeniu Coşeriu”, eveniment ştiinţific cu o tradiţie de 23 de ani care se transformă, de fiecare 
dată, într-o întâlnire de suflet a românilor din Bucovina alături de cei din Republica Moldova şi alte spaţii româneşti, 
a fost pentru mine şi un prilej de profundă mâhnire.  

 
Am aflat cu dezamăgire că una din publicaţiile de limbă română de excepţie care apar la Cernăuţi, editată sub 

conducerea Institului Cultural Român (ICR) începând cu 1994, care a reunit importante studii şi cercetări despre 
tradiţia românească a Bucovinei, semnate de autori români şi străini, revista „Glasul Bucovinei” riscă să nu mai 
beneficieze de finanţare pentru tipărire.  

 
Redactorul-şef al publicaţiei, doamna prof. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei 

Române, şi director al Editurii „Alexandru cel Bun”, mi-a prezentat situaţia în care se află revista. În mod cert, lipsa 
de finanţare din partea Institutului Cultural Român pentru numerele 3-4/2012 dar şi lipsa răspunsului la Memoriul 
adresat de colectivul redacţiei şi înregistrat cu nr. 9434 din 26.08.2013, ne trezesc suspiciunea că apariţia acestei 
publicaţii va fi oprită.  

 
Nu vorbim despre o revistă oarecare ci despre una al cărui rol este de a intensifica legăturile României cu 

Diaspora, menţinând viu spaţiul Bucovinei. 
 
De-a lungul celor 19 de ani existenţă, „Glasul Bucovinei” şi-a propus, în primul rând, recuperarea adevărului 

istoric: cronologia istorică şi politică, activitatea partidelor politice, mărturii istorice, aspecte din viaţa spirituală, 
dicţionare bibliografice, monitorizarea informaţiilor publicate în presă, portretele reprezentanţilor ştiinţei şi culturii 
româneşti din Bucovina, memorialistică, demografie, creaţie literară, artă, etnografie şi folclor. „Glasul Bucovinei” se 
aude în România, Republica Moldova, Ucraina, Polonia, precum şi în alte ţări din Europa şi din lume, având o 
importantă dimensiune istorică ce provine din faptul că denumirea a fost preluată de la ziarul cu acelaşi nume fondat 
în 1918, la Cernăuţi, de către profesorul Sextil Puşcariu, pentru susţinerea românismului.  

 
În acest context, Stimaţi Colegi, suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm dacă  instituţiile statului român mai susţin 

valorile românismului. 
 
Cunoaştem prea bine faptul că, sub mandatul domnului Andrei Marga la conducerea ICR, nu mai puţin de 6 

publicaţii culturale din Basarabia, finanţate de Institutul Cultural Român, au încetat să mai apară: Contrafort, Sud-Est 
cultural, Semn, Destin Românesc, Clipa, Limba Română. Doua dintre acestea, Contrafort şi Semn,  au fost sprijinite 
încă de la înfiinţare de Fundaţia Culturală Română condusă de Augustin Buzura, fundaţie devenită Institutul Cultural 
Român, fiind susţinute ulterior şi sub mandatul lui Horia Roman Patapievici. Ştim cu toţii că o viaţă literară 
românească nu poate exista fără o presă culturală.  

 
Cred cu tărie că actualul Preşedinte al Institutului Cultural Romîn, domnul dr. Lilian Zamfiroiu, nu va dori să 

îşi asocieze numele de un nou eşec al instituţiei pe care o conduce, eşec care s-ar răsfrânge puternic asupra 
dimensiunii politicilor culturale ale României.  

 
Stimaţi Colegi, alături de interpelarea pe care am depus-o ieri fac această declaraţie politică în speranţa că 

bunele intenţii ale Institutului Cultural Român, ale noii conduceri a acestuia, se vor impune în vederea promovării în 
continuare a revistelor româneşti din întreg spaţiul românesc. Îmi doresc să putem participa, ca invitaţi, la 
sărbătorirea a 20 de ani de existenţă a  „Glasului Bucovinei” în 2014. 
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Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

 Sanda-Maria Ardeleanu 
 

*** 
 

Guvernul USL îngroapă speranţele tinerilor fermieri 
 

 
Stimaţi parlamentari, 
Stimaţi colegi 
 
În aceste zile vedem cu toţii cum românii răbufnesc împotriva măsurilor luate de către Guvernul USL.  
Nemulţumiţi de faptul că sunt pe cale să piardă mii de Euro pentru că statului nu le pasă de ei, tinerii fermieri 

au protestat faţă de lipsa de responsabilitate a Ministerului Agriculturii şi a Guvernului. 
Măsura de protest, de disperare a tinerilor fermieri este normală după ce, aproximativ 3.000 de proiecte 

depuse, deşi conforme, eligibile şi cu un punctaj bun au rămas nefinanţate.  Apelul de proiecte din iunie 2012 al 
Măsurii 112 "Instalarea tinerilor fermieri" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, cu o valoare totală 
de aproximativ 120 milioane Euro s-a dovedit a fi insuficientă în raport cu numărul de cereri de finanţare depuse. 

Însă, fermierii au protestat pentru că solicitările lor, de altfel pertinente, au rămas fără răspuns din partea 
autorităţilor. Problemele lor cereau un punct de vedere urgent din partea acestora, dat fiind faptul că  majoritatea se 
află în imposibilitatea de a mai aplica pe un nou apel de proiecte, statutul de tânăr fermier fiind valabil doar pe o 
perioadă de 12 luni de la data obţinerii acestuia.  

Mai mult, o potenţială realocare este puţin probabilă, sumele rămase pe celelalte măsuri, cum ar fi  121, 
urmând să fie distribuite tot în cadrul măsurii. Astfel, situaţia acestora este una cel puţin descurajatoare, mai ales în 
condiţiile în care nici până la acest moment nu au primit informaţii exacte din partea Ministerului Agriculturii. 
Protestul acestora a scos la iveală faptul că dorinţele tinerilor de a-şi face o afacere şi a deveni independenţi sunt 
năruite din cauza birocraţiei excesive, din cauza clauzelor absurde, precum cea a celor 12 luni, şi a lipsei de personal 
care să facă faţă procesului de evaluare a proiectelor.  

Nu este normal ca un tânăr să investească câteva mii de Euro şi mai apoi, pentru că instituţiile statului nu 
dispun de destui oameni, să vadă cum li se duc banii pe apa sâmbetei iar cei de la care cer lămuriri să se închidă în 
birouri şi să se facă că nu-i văd.  

Înainte de a veni la guvernare, USL a promis că agricultura va fi unul dintre obiectivele prioritare. La fel şi 
atragerea fondurilor europene. Ultimele zile au arătat contrariul.  

Stimaţi colegi USL, fermierii nu sunt vinovaţi pentru că voi încă nu aţi înţeles că sunteţi la conducerea unor 
ministere şi că sunteţi responsabili pentru modul în care românii trăiesc. În opoziţie aveaţi soluţii pentru orice măsură 
anunţată de Guvernul Boc.  

Unde sunt, acum acele soluţii, stimaţi parlamentari USL? 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Petru MOVILĂ 

 
 
 

*** 
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Despre pelerinaj şi guvernare 
 

 
În loc să guverneze, liderii USL se plimbă prin mină pentru un tur de imagine, încercând să înţeleagă  ceea ce 

domnul prim-ministru nu a putut înţelege din calitatea de deputat. De ce este util a se realiza pentru interesul naţional 
un asemenea proiect? Pentru că, din păcate, economia nu se va revigora in baza sentimentalismelor de moment şi nici 
a intereselor de imagine ale unui politician sau altul, ci doar în baza unui program de guvernare eficient, cu investiţii 
al căror impact pozitiv să depăşească  cu mult zona “imaginii” şi să treacă în zona concretă, a creării de locuri de 
muncă, taxe şi impozite plătite la stat, oportunitaţi pentru mediul de afaceri, dar toate în acord cu interesul general al 
tuturor românilor, şi nu doar cu interesele de moment ale unor politicieni. “Domnul Antonescu să meargă în mină”, 
declară liderii PSD. “Nu înţeleg de ce trebuie să intrăm pe rând în mină, să ne punem o căscuţă albă şi să facem după 
aceea o poză şi declaraţii”, declară domnul Antonescu. Proiectul Roşia Montană nu atrage deocamdată decât discuţii 
contradictorii între liderii care ne conduc, în timp ce protestele din această ţară cresc ca intensitate, ca o expresie a 
nemulţumirii sociale despre guvernarea USL. Fie că vorbim despre protestatarii proiectului RMGC, despre 
protestatarii din sistemul medical, de la Metrorex sau RATB,  un lucru este cert: românii trăiesc din ce în ce mai 
prost. Nivelul de trai al românilor scade direct proporţional cu creşterea halucinantă a preţurilor produselor, a energiei 
electrice sau a gazelor, în condiţiile în care urmează, se pare, cea mai grea iarnă. In fapt, cu aşa o guvernare specială, 
nu putem asista decât la evenimente speciale…  

 Incertitudinea, lipsa de profesionalism şi incoerenţa plutesc în aer deasupra tuturor ministerelor 
acestui guvern. Astfel, nedumeririle domnului prim-ministru nu rămân singulare, domnul ministru de interne, Radu 
Stroe, pledând pentru modificări ale codului rutier, diferit, în zile diferite.  Mai mult, înşişi colegii liberali ai  
domnului ministru s-au arătat îngrijoraţi, după cum a relatat presa, de efectele negative pe care proiectul le-ar putea 
genera din punct de vedere economic, în condiţiile în care ar afecta  şi transportatorii profesionişti. Însă, aşa cum ne-
au obişnuit politicienii USL, importanţa nepublicării acestui proiect era strict un calcul de imagine. Astfel,  punerea 
în discuţie publică a acestui proiect a ajutat PSD-ul şi pe premierul Ponta, prin “mutarea” presiunii mediatice 
generate de Roşia Montană asupra liberalului Stroe, adică asupra PNL. Aşadar, nu era momentul potrivit publicării, 
spre dezbatere publică, a acestui proiect. Adică despre responsabilitatea actului de guvernare a membrilor USL, 
numai de bine… 

 În fapt, se pare că liderii aceastei guvernări se concentrează pe câştigarea cât mai multor procente 
electorale, în defavoarea intereselor si proiectelor importante pentru această ţară. Adică, dacă domnul Ponta poate 
asista la declaraţiile nuanţate ale domnului Antonescu gen “parşivel”,  ştiind că adoptarea bugetului de stat pe 2014 
este o tema majoră pentru guvernul condus de domnia sa, domnul Antonescu încearcă să câştige cât mai multe 
procente electorale din orice bătălie cu guvernul din care face parte, prin partidul pe care-l reprezintă, ştiind că o 
posibilă opoziţie îi nimiceşte nu visul irealizabil de a ajunge preşedinte ci chiar şi şansele de a obţine scorul dorit la 
europarlamentare. Astfel, într-o bătălie surdă a procentelor electorale, vă întreb, domnilor guvernanţi, unde se 
regăşeşte interesul oamenilor politici de stat care ne conduc, de a guverna o ţară stabilă macro-economic, cu şanse 
reale de dezvoltare, în care fiecare cetăţean să fie mândru că trăieşte şi că are şanse reale de a avea un nivel de trai 
decent. Unde se află, domnilor guvernanţi, în grila dumneavoastră de priorităţi, interesul naţional? 

 
 Vă mulţumesc!      

 
Cu consideraţie, 
 

Deputat  
 Ioan OLTEAN 

 
*** 
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Lipsa de comunicare a Ministrului Nicolăescu 
 afectează grav sistemul sanitar din România 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
În data de 12 septembrie a.c., a avut loc la Iaşi o dezbatere regională organizată de Ministerul Sănătăţii, 

scopul acestei dezbateri fiind discutarea proiectelor de acte normative lansate în dezbatere publică de Minister.  
Aceste proiecte vizează probleme deosebit de importante pentru sistemul sanitar, iar pentru a se identifica 

cele mai bune soluţii, consider că la aceste dezbateri trebuie asigurată o participare cât mai largă a specialiştilor din 
sistem. Cu toate acestea, Domnul Ministru Nicolăescu a omis să invite la acest eveniment parlamentarii opoziţiei, 
membri în comisia de sănătate. Este lamentabilă această întâmplare. Atitudinea Domnului Ministru denotă din nou o 
totală lipsă de interes faţă de problemele grave cu care se confruntă sistemul de sănătate.  

În fapt, dezbaterea de la Iaşi a fost organizată doar pentru a bifa o acţiune formală şi nu pentru a iniţia o 
dezbatere concretă în urma căreia să rezulte o serie de concluzii pertinente de care Ministerul Sănătăţii să ţină seama 
în elaborarea acestor acte normative. În ceea ce mă priveşte, consider că scopul acestor acţiuni este ratat ab initio. 
Dezbaterile pur formale, organizate într-un cadru extrem de confortabil Ministrului Nicolăescu, asigurat de 
participarea parlamentarilor puterii şi a managerilor de spital din subordine, care chiar dacă ar avea păreri contrare nu 
îşi permit să iasă din linia partidelor din actualul arc guvernamental, nu vor duce nicăieri. Mai mult, consider că 
această practică este lipsită de transparenţa care ar trebui să caracterizeze aceste demersuri.  

Aşa cum spuneam, temele acestor dezbateri sunt esenţiale pentru sistem pentru că vizează restructurarea şi 
reorganizarea sistemului sanitar. Niciun ministru, oricum s-ar numi acesta, nu poate minimaliza importanţa unor teme 
precum: creşterea veniturilor medicilor, răspunderea civilă a personalului medical, legea privind modificarea 
statutului spitalelor, ori principiile şi elementele definitorii ale pachetului de servicii medicale de bază. Îi atrag atenţia 
Domnului Ministru Nicolăescu că nu acesta este modul în care se reformează sistemul sanitar. Faptul că nu invită la 
aceste dezbateri specialiştii din sistem nu reprezintă o soluţie ci, dimpotrivă, această atitudine nu face altceva decât să 
inflameze şi mai mult corpul medical, ajuns la capătul răbdării.  

Mai mult, în timp ce Domnul Nicolăescu simulează dezbateri regionale, pe site-ul Ministerului Sănătăţii sunt 
postate ordonanţe contradictorii declaraţiilor făcute de domnia sa în cadrul acestor dezbateri. Voi recurge la un 
exemplu concret. De curând, Ministerul Sănătăţii a elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede ca 
examenul de medic specialist să se organizeze în maximum două centre universitare pentru toţii rezidenţii. După ce 
că Domnul Nicolăescu nu doreşte sub niciun chip să mărească salariile rezidenţilor, acum îi supune pe aceştia unor 
cheltuieli suplimentare. Întrebarea care se naşte în această situaţie este dacă aceşti rezidenţi, cu salarii extrem de mici 
vor putea să suporte cheltuielile pe care le implică deplasarea spre centrul universitar unde vor susţine examenul de 
specialist. Transportul, cazarea masa îi vor pune pe rezidenţi în situaţii extrem de dificile. Oare cei care au elaborat 
acest proiect de act normativ s-au gândit la aceste aspecte? Reiese foarte limpede că din nou Ministerul Sănătăţii 
dovedeşthe lipsă de profesionalism, demonstrând că deciziile pe care le ia sunt în totală necunoştinţă de cauză şi 
neconforme cu realitatea. Am dat acest exemplu pentru a demonstra lipsa de cunoaştere a celor care conduc astăzi 
Ministerul Sănătăţii şi pentru a reitera faptul că la toate dezbaterile organizate de Ministerul Sănătăţii trebuie să 
participe specialişti din interiorul sistemului.  

Pentru a da o notă pozitivă intervenţiei mele de astăzi, în încheiere, doresc să îi mulţumesc domnului 
Nicolăescu că a ţinut seama de o problemă semnalată de mine prin intermediul unei interpelări pe care i-am adresat-o 
în luna februarie a.c. I-am transmis atunci domnului Nicolăescu că medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia I de gradă, 
doar dacă în spital sunt organizate două linii de gardă în aceeaşi specialitate. Practic această prevedere bloca accesul 
rezidenţilor în liniile de gardă în spitalele judeţene neuniversitare, în cele municipale sau orăşeneşti. Am susţinut şi în 
campania electorală, dar şi în demersurile pe care le-am iniţiat ca deputat, faptul că medicii rezidenţi trebuie motivaţi. 
Aceştia reprezintă o resursă valoroasă pentru întreg sistemul medical românesc, oricum deficitar la acest capitol.  

Domnul Ministru Nicolăescu şi-a revizuit punctul de vedere şi a schimbat actul normativ în sensul acordării 
posibilităţii medicilor rezidenţi de a fi incluşi în linia I de gardă, sub supravegherea unui medic specialist sau primar 
care efectuează garda la domiciliu şi care a fost desemnat în acest sens, de către şeful de secţie, aşa cum am subliniat 
şi eu de nenumărate ori. 
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Permiteţi-mi să îi transmit domnului Nicolăescu că nu mai poate desconsidera părerile pertinente ale 
specialiştilor din domeniul medical şi că aceştia trebuie să participe în mod obligatoriu la toate dezbaterile organizate 
de Ministerul Sănătăţii. Aşadar, daţi dovadă de deschidere, de transparenţă şi, mai ales, de respect faţă de specialiştii 
din sistemul de sănătate! Fără ei, reforma pe care cu toţii ne-o dorim, va fi o formă fără fond. 

 
Vă mulţumesc. 
 
 
 

Deputat  
Camelia-Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
 

O nouă taxă USL –  „TVA pe inteligenţă” 
 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
Ministrul Nicolăescu ne surprinde cu o nouă declaraţie lipsită de sens. Doreşte să ne convingă că banii de 

care are nevoie astăzi medicina românească pentru rezolvarea unor probleme cu care sistemul medical se confruntă, 
pot fi obţinuţi din impozitarea studiilor clinice. Cele mai multe cercetări medicale din ţara noastră au drept scop 
testarea unor medicamente ce urmează să intre pe piaţă. În acelaşi timp, există şi o categorie mai restrânsă de studii, 
care se efectuează în centrele universitare mari şi urmăresc descoperirea unor tratamente revoluţionare. Studiul clinic 
înseamnă activitate de cercetare în domeniul medical, nu un act de comerţ. Convertirea unei activităţi de cercetare 
medicale în act pur comercial, este o eroare.  

Toate studiile clinice sunt efectuate în beneficiul pacienţilor şi pentru progresul medicinei. Comerţ înseamnă 
cerere şi ofertă. Este ca şi cum se doreşte să se oficializeze cumpărarea „cobailor - pacienţi”. Domnul Ministru însă 
nu ştie că există protocoale strict aprobate de Comisii de etică naţionale şi internaţionale care urmăresc beneficiul 
terapeutic pentru pacient.  

Cercetarea este o parte componentă a actului medical, strict necesară medicinei. Toate ţările acordă sume 
extrem de importante pentru cercetare. Actualul Ministru al Sănătăţii doreşte să „scoată bani” din cercetare. Am fi 
UNICI în lume, iar cel care va suferi, va fi pacientul în general şi, în special, pacientul român. 

Introducerea TVA la studiile clinice („TVA pe inteligenţă”) nu se doreşte cumva să fie primul pas pentru 
introducerea TVA la serviciile medicale? Acest lucru ar creşte costul unei consultaţii, iar omul de rând nu-şi va mai 
putea permite să fie consultat, în special de medicina privată. Cred că se doreşte distrugerea medicinei private !! 
Introducerea TVA pentru serviciile medicale nu va face decât să descurajeze medicii şi mai mult, să-i îndemne să 
plece cât mai repede spre alte ţări. 

Colegii din sistemul medical sunt deja pe baricade şi pichetează Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Finanţe. 
Atenţie însă, dragi colegi, Domnul Ministru nu numai că nu se gândeşte să crească salariile personalului medical, el 
se gândeşte cum să introducă noi taxe. Dar trebuie să fim atenţi cu toţii, căci în curând cu atâtea taxe crescute, nu 
vom mai avea cum şi cu ce plăti! 

Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat  
Camelia-Margareta Bogdănici 

 
*** 
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Nicolăescu a decis că este momentul să se joace “de-a Dumnezeu” 
 
 
Stimaţi parlamentari, 
Stimaţi colegi,  
Programul naţional de fertilizare în vitro şi embriotransfer a fost unul dintre cele mai importante programe 

derulate de către Ministerul Sănătăţii. 
Astăzi, din cauza incapacităţii şi a proastei gestiuni a fondurilor necesare, Ministerul a anunţat că fertilizarea 

in vitro (FIV) a fost stopată, până la o viitoare rectificare bugetară.  
Asistăm, an de an, la aceleaşi scene care-l au în prim-plan pe Eugen Nicolăescu. Programe naţionale, de 

interes major, sunt oprite pentru că nu sunt destui bani. Încă din 2012 se ştia faptul că acest program, de maxim 
interes, va avea probleme de ordin financiar.  

Cu toate acestea, nu s-a luat nici o măsură iar acum, în 2013, Nicolăescu a luat decizia ca banii care mai erau 
disponibili pentru FIV să fie direcţionaţi spre alte programe naţionale.  

Chiar dacă nu este vorba despre un program de viaţă şi moarte, aşa cum a fost catalogat de către 
reprezentanţii ministerului, nu este în atribuţia lor prerogativul de a se juca cu vieţile oamenilor şi de a decide că sunt 
altele mai importante decât dreptul de a deveni părinţi. Cu atât mai mult cu cât trăim într-o tară unde unul din şase 
cupluri se confruntă cu problema infertilităţii, iar concepţia în vitro este singura lor şansă de a avea copii.  

Actualmente, 250 de familii fără copii aşteaptă reluarea procedurilor cu jumătate din costuri achitate de stat. 
Cheltuielile în acest sens pot ajunge la un total de 3.000 de Euro, sumă restrictivă pentru destui dintre cei înscrişi în 
program. Şi nu toţi cei care recurg la procedura în vitro obţin rezultate. Doar 30 la sută dintre cei care sunt acceptaţi 
în acest program au şanse de reuşită. Programul este cu atât mai important cu cât la noi statul decontează o singură 
procedură faţă de trei în Bulgaria sau şase în Croaţia.  

Până acum, 300 de copii s-au născut şi sunt sănătoşi, acasă. La Iaşi, s-au depus 120 de dosare la Ministerul 
Sănătăţii, 100 sunt finalizate, 20 sunt în aşteptare şi cel mai probabil nu vor mai primi fonduri. La nivel naţional, sunt 
100 de dosare care întrunesc criteriile stabilite de Ministerul Sănătăţii şi, la acest moment, nu vor primi finanţare.  

Ministrul Nicolăescu să explice celor care se află în această situaţie că din cauza deciziei lui, aceştia nu-şi vor 
mai putea împlini visul de a deveni părinţi.  

Fiecare greşeală, fiecare decizie neinspirată de a lui Nicolăescu costă vieţi. Pacienţii din România nu merită 
să fie cobai pentru un om care s-a dovedit a fi un manager incompetent.  

Acceptaţi faptul că nu aţi făcut nimic bun pentru sistemul sanitar şi pentru români, stimate Domnului 
Ministru, daţi-vă demisia şi lăsaţi locul unui profesionist care să reconstruiască sistemul sanitar. 

Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat  
Petru MOVILĂ 

 
*** 

 
 

Autostrada Iaşi – Tg. Mureş - Autostrada Ruşinii USL 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
De la o zi la alta se adună din ce în ce mai multe dovezi ale incapacităţii guvernanţilor de a administra corect 

bugetul statului şi se confirmă faptul că membrii USL  nu-şi pot păstra cuvântul faţă de cei care i-au votat.  
Autostrada Iaşi – Tg. Mureş stă mărturie la cât de mincinoşi şi inconştienţi pot fi membrii Cabinetului Ponta. 
O autostradă de interes major, din punctul de vedere al Uniunii Europene, este dată la schimb pentru 

interesele minore, locale, ale liderilor USL. Pentru că nu sunt în stare să înceapă lucrările la autostrada care leagă 
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Odessa de centrul Europei, liderii USL s-au gândit să schimbe traseul autostrăzii în aşa fel încât să împace cât mai 
multe orgolii locale.  

Astfel, în loc să avem o cale modernă de transport de 300 de kilometri, ce leagă istoric Moldova de Ardeal, 
după cum se aud unele voci în interiorul USL ,vom avea o mini-autostradă care trece prin Bacău. 

Nu este normal, stimaţi colegi, ca după un an şi câteva luni de guvernare să ne jucăm cu creionul pe harta 
României şi să căutăm variante de autostrăzi care să mulţumească cât mai mulţi lideri de partid, mai ales când 
Uniunea Europeană ne spune foarte clar care este ruta care aduce cele mai mari beneficii. 

Sunt necesare 1,5 miliarde de Euro ca să se realizeze cele mai dificile porţiuni ale acestei autostrăzi, bani care 
pot fi primiţi de la UE. Astfel, Regiunea Moldovei ar fi scoasă din amorţeala şi din lâncezeala pe care liderii PSD au 
menţinut-o aici, cunoscut fiind faptul că aici sunt judeţe, prin tradiţie, de culoare roşie.  

Dacă ne aducem aminte, acum puţin timp, Domnul Crin Antonescu l-a făcut pe colegul său de alianţă, Victor 
Ponta, parşivel. Astăzi, tind să-i dau dreptate şi să extind catalogarea la întregul Guvern: în timp ce eu, în calitate de 
parlamentar de Iaşi, primesc răspunsuri la interpelări în care mi se explică sec faptul că nu sunt bani pentru lucrări de 
această anvergură, CNADNR anunţă că se ia în calcul construirea unei noi autostrăzi, care să lege Braşovul de Sibiu. 

Cum să nu observăm că Guvernul USL îşi tratează votanţii cu două măsuri? Înainte de campanie, liderii 
USL, au promis că la Iaşi se vor face investiţii majore şi că judeţul nostru va avea şi aeroport, şi autostradă, şi spital 
regional de urgenţă, toate finanţate din bani de la stat.  

Nimic din toate acestea nu există astăzi la Iaşi, şi, mai grav, nu se vede nici măcar intenţia de a se face ceva 
din toate proiectele promise. 

Este ruşinos pentru un Guvern de o astfel de anvergură, susţinut de majoritatea din Parlament, că nu se poate 
ţine de cuvânt măcar pentru o singură promisiune.  

Autostrada Iaşi – Tg. Mureş este un proiect prioritar şi nu trebuie acceptate jumătăţi de măsură şi nici nu 
trebuie făcute concesii.  

Este ruşinos pentru Guvernul USL pentru că până acum nu a fost în stare să bată în cuie acest proiect de 
maximă importanţă pentru Uniunea Europeană!  

Este ruşinos că parlamentarii PSD de Iaşi n-au fost consecvenţi, nu s-au ţinut de cuvânt şi nu au susţinut 
proiectul autostrăzii, deşi au promis cu mâna pe inimă că se zor da peste cap pentru el ! 

Mai aveţi puţin timp, stimaţi parlamentari PSD, şi electoratul va fi cel care vă va bate obrazul! Ţineţi-vă de 
cuvânt şi susţineţi includerea Autostrăzii Iaşi - Tg. Mureş pe lista de priorităţi a Guvernului pentru anii următori. 

Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat  
Petru MOVILĂ 

 
*** 

 
 
Judecata implacabilă  a economiei la adresa Guvernului Ponta se apropie 
 
 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
  
Niciun Guvern care nu a avut în vedere echilibrul macroeconomic şi dezvoltarea economiei care să aducă o 

reală prosperitate, nu a reuşit să treacă examenul aspru al judecăţii economiei, cu toate consecinţele ce decurg din 
aceasta. 

Experienţa României sub Guvernul Ponta, dincolo de inexistenţa unei viziuni strategice asupra economiei, 
dovedeşte o lipsă atroce de profesionalism şi necunoaşterea elementelor fundamentale la nivel macroeconomic. 

Le sugerez stimabililor guvernanţi, dacă nu au capacitatea să previzioneze sau să stabilească o strategie, să 
înveţe măcar din lecţiile istoriei, pentru că actuala criză economică este, în mare parte, similară cu cea din 1929-1933. 
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Şi, dacă nu ştiu ce să facă, le propun să citească sau să recitească cartea unui mare economist englez, John 

Maynard Keynes, care a fost artizanul ieşirii din criză atât pentru Statele Unite ale Americii cât şi pentru Europa. 
Într-o discuţie avută în anul 1934 cu preşedintele Statelor Unite, Franklin Delano Roosevelt, Keynes a 

sugerat demersurile economice fundamentale care au ajutat America să iasă din criză. Acestea au fost: 
 

- intervenţia statului în economie, ceea ce a însemnat creşterea investiţiilor guvernamentale şi 
acceptarea  unor deficite bugetare 

- reducerea fiscalităţii pentru stimularea consumului, o altă componentă a unei dezvoltări 
economice accelerate 

- restabilirea încrederii în sistemul bancar şi posibilitatea acordării de credite pentru stimularea 
creşterii economice 

- menţinerea unor niveluri reduse ale dobânzilor care să asigure accesul la credite pentru 
investiţii care, la rândul lor, au redus rata şomajului. 
 
Am spus toate aceste lucruri pentru ca actualul guvern, care, repet, nu are nicio perspectivă din punct de 

vedere economic şi va ajunge, probabil, pe eşafodul judecăţii aspre a economiei care se sufocă, să înţeleagă 
următoarele lucruri:  

1. Nu mai impozitaţi. Nu veţi colecta mai mult într-o perioadă de recesiune, ba, mai mult, veţi 
crea o reacţie contrară. Citez în acest sens din Opinia  Consiliului Fiscal la Raportul semestrial privind 
situaţia economică şi bugetară: „Execuţia veniturilor bugetare în primele 6 luni ale anului arată o 
nerealizare semnificativă, de peste 6,5 miliarde lei faţă de programul aferent primului semestru (doar 93,7% 
realizare faţă de program).” 

2. Nu mai reduceţi investiţiile. Şomajul, care a ajuns la cote record, nu va putea fi redus fără 
această componentă importantă. Iată, în acest sens, şi Opinia Consiliului Fiscal: “Reducerea cheltuielilor de 
investiţii publice cu -11,1% în semestrul I 2013 faţă de semestrul I 2012 în standarde cash a fost una 
semnificativ mai mare. Astfel, conform datelor disponibile, în termeni reali, cheltuielile de investiţii publice 
au scăzut cu 32,8% în trimestrul I 2013 faţă de aceleaşi perioade ale anilor anteriori, având astfel o 
contribuţie puternic negativă la creşterea economică.” 

3. Nu mai majoraţi accizele. Veţi încuraja evaziunea fiscală. Exemplific, în acest sens, cu 
nivelul redus al colectării accizelor faţă de programul bugetar. „A doua cea mai slabă performanţă pe partea 
de venituri fiscale s-a înregistrat în cazul accizelor, creşterea fiind de doar 4,2% comparativ cu semestrul I 
al anului precedent, mult sub creşterea de 10,4% proiectată în bugetul iniţial pentru 2013.”, se precizează în 
Opinia Consiliului Fiscal. 

4. Nu mai promovați creșteri de venituri fără creşterea productivităţii. Efectul imediat este 
creşterea inflaţiei şi nu a puterii de cumpărare. Cel mai relevant indicator al măsurilor de „stimulare” a 
consumului luate de guvern este reducerea TVA-ului care nu este altceva decât o taxă pe consum. Consiliul 
Fiscal precizează în acest sens: „În cazul încasărilor din TVA, execuţia de la 6 luni arată o nerealizare de 
485 milioane lei a programului.” 

5. Nu mai supuneţi companiile private, singurele care creează valoare adăugată, tirului creşterii 
impozitelor şi numeroaselor controale abuzive care afectează eficienţa acestora. 

 
Niciuna din măsurile expuse aici nu sunt cuprinse în Scrisoarea de intenţie a Guvernului către Fondul 

Monetar Internaţional, ceea ce mă face să cred că securea economiei se apropie vertiginos de grumazul 
Guvernului Ponta. 

Vă mulţumesc. 
 
 
 

Deputat 
Dănuţ CULEŢU 

 
*** 
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Statul trebuie să asculte nevoile persoanelor surdo-mute 

 
Stimaţi colegi, 
 
Pentru că în această lună marcăm oficial Luna mondială a Surdităţii, iar pe parcursul întregii luni am asistat 

la numeroase campanii de conştientizare a importanţei auzului, mi-am propus ca prin intermediul prezentei declaraţii 
politice să salut iniţativa voluntarilor care s-au alăturat proiectului TVR Cluj şi care, prin dăruirea şi munca depusă, 
reuşesc să le însenineze şi să le facă viaţa mai frumoasă acelora pentru care sunetul este redat prin semn, iar cuvintele 
nu prind glas ci capătă sens prin gesturi.  

 
Persoanele care întâmpină dificultăţi în a comunica cu familia şi prietenii, cărora le este imposibil să 

înţeleagă conversaţiile telefonice, să audă televizorul sau să asculte la radio se confruntă cu o afecţiune cu impact 
negativ major în integrarea lor socială. În România peste două milioane de persoane au o problemă de auz, iar peste 
treizeci de mii figurează ca surdo-muţi. Pentru aceştia din urmă, limbajul mimico-gestual reprezintă singura 
modalitate de conectare cu informaţia, mijlocul prin care înţeleg realitatea celor din jur şi prin care îşi pot exprima 
gândurile şi sentimentele. 

 
La fel ca ceilalţi cetăţeni ai ţării, persoanele cu deficienţe de auz au nevoie la rândul lor să comunice, să 

exprime opinii şi să se informeze. Mai mult, accesul neîngrădit la informaţii este un drept fundamental garantat de 
Constituţia României. Chiar şi aşa, pentru categoria socială amintită mai sus, accesul la informaţia audio-video este 
mai puţin facil, cu toate că televiziunea reprezintă principala sursă de informare pentru majoritatea românilor. Pentru 
aceştia, TVR Cluj a găsit, însă, soluţia, fiind în momentul de faţă singura televiziune din România care se adresează 
şi surdo-muţilor. Cu ajutorul unei echipe de voluntari specializaţi în limbajul mimico-gestual, ştirile sunt înţelese şi 
de telespectatorii care nu pot vorbi sau auzi.  

 
Cred că suntem cu toţii de acord în ceea ce priveşte importanţa ca informaţia de interes public/general să 

ajungă inclusiv la telespectatorii cu deficienţe de vorbire şi auz. De aceea, este necesar ca statul să faciliteze şi să 
promoveze proiecte dedicate persoanelor cu dizabilităţi. Persoanele cu deficienţe trebuie auzite de instituţiile statului, 
pentru că, în definitiv, vorbim de un drept fundamental care trebuie respectat. Ştirile studioului TVR Cluj sunt un 
exemplu care trebuie să se constituie în model de urmat şi în acelaşi timp sunt un pas mic, dar important, prin care 
oamenii cu deficienţe se simt mai integraţi. 

 
Pentru că nu ne confruntăm direct cu această problemă, mulţi dintre noi nu ştim foarte bine ce înseamnă să 

nu înţelegi informaţiile importante transmise la televizor. Nu ştim ce înseamnă să fii marginalizat pe motive 
independente de propria voinţă. Persoanele cu dizabilităţi, în schimb, ştiu acest lucru. O ştiu şi o simt în fiecare zi. 
Tocmai de aceea, rolul statului trebuie să fie acela de a înlesni incluziunea lor socială şi de a le facilita derularea unei 
vieţi care să stea cât mai mult sub semnul firescului.  

 
Întrucât limbajul semnelor este principala formă de comunicare a persoanelor cu deficienţă de auz, sunt 

convinsă că introducerea emisiunilor informative traduse în limbajul surdo-mut reprezintă un lucru responsabil şi 
firesc, un fapt care trebuie să devină normalitate şi obişnuinţă la televiziunea publică. De aceea, mi-am propus ca 
această declaraţie să reprezinte un prim pas dintr-un demers parlamentar care să se concretizeze în introducerea 
programelor traduse în limbaj mimico-gestual pe televiziunea publică naţională. Nu în ultimul rând, această 
declaraţie este o invitaţie adresată guvernanţilor în vederea dezvoltării de programe naţionale adresate persoanelor cu 
dizabilităţi de natură auditivă.  

 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat  
Claudia BOGHICEVICI 

 
*** 
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USL-ul aprobă numai   propuneri legislative copy/paste ale Opoziţiei 
 

 
Stimaţi colegi, 
Mă văd nevoită astăzi să vin în faţa dumneavoastră cu o declaraţie politică căci Guvernul USL respinge pe 

bandă propunerile legislative ale Opoziţiei şi apoi le încorporează prevederile legislative în propriile proiecte pe care 
le aprobă. Avem un copy /paste ce nu se mai termină şi astfel doreşte actuala majoritate să arate oamenilor că ei 
muncesc în folosul lor în Parlament. 

Stimaţi colegi, 
Mă văd nevoită să critic atitudinea majorității USL din Parlament care preferă să blocheze legi importante 

pentru stimularea angajărilor atâta timp cât sunt venite din partea opoziției, doar pentru a promova inițiative 
guvernamentale. Astfel, fac referire la modificările propuse la Legea zilierilor prin care se extinde posibilitatea de 
angajare și la persoanele fizice autorizate și sunt incluși în categoria celor care pot presta activități ca zilieri și 
persoanele care beneficiază de venit minim garantat. Se poate vedea clar din proiectul legislativ al Guvernului, care 
se află în dezbatere la Senat la Comisiile de specialitate că aceste prevederi pe care noi le cerem sunt cuprinse acolo 
şi care în timp ce în Camera Deputaţilor sunt respinse căci proiectul este al PDL-ului, ele sunt cuprinse copy/paste în 
proiectul Guvernului. 

Consider că Legea zilierilor adoptată în 2011, alături de noul Cod al Muncii, sunt cele mai importante măsuri 
din ultimii ani, măsuri care au permis unui număr din ce în ce mai mare de români să aibă un loc de muncă în mod 
legal. Sunt legi care ajută și statul prin reducerea muncii la negru și implicit a evaziunii fiscale, dar și angajații care 
au clar reglementate drepturile de care beneficiază și nu mai pot fi exploatați.  

Proiectul Ministerului Muncii aflat în dezbaterea Senatului preia modificările pe care le-am propus eu, însă 
de frică să nu recunoască inițiative bune ale PDL preferă să tergiverseze legile în Parlament și să plagieze prin 
inițiative guvernamentale cu un conținut identic. Același lucru s-a întâmplat și cu modificările la legea 272/2004 
privind protecția drepturilor copilului sau cele pentru legea 76/2002 privid sistemul asigurărilor de șomaj.  

Stimaţi colegi, 
Cei care suferă însă din cauza acestei acestei grandomanii a USL care nu acceptă alte inițiative decât cele 

proprii sunt românii. Creșterea numărului șomerilor este o consecință directă a incompetenței și ipocriziei USL. 
De aceea cer colegilor parlamentari din cadrul actualei majorităţi să reflecte asupra acestui aspect, să nu uite 

că au ajuns în Parlament datorită votului de încredere pe care românii l-au dat la alegerile din 2012 şi că sunt aici 
pentru a face ceva pentru români nu pentru a răspunde ordinelor de partid. 

Vă mulțumesc! 
 
 

Deputat  
Claudia BOGHICEVICI 

 
*** 

 
 

România trebuie să aibă în vedere atragerea  
de finanţare europeană pentru creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială 

 
 
 
Stimaţi colegi, 

Aş vrea astăzi să iau cuvântul pentru a vă aduce în atenţie problematica foarte delicată a serviciilor de 
asistenţă socială din România. Voi începe prin a face referire la aspectele pozitive, şi anume la evoluţiile din ultimii 
ani în ce priveşte acest domeniu. România a reuşit să îşi dezvolte semnificativ capacitatea instituţiilor de a presta 
servicii sociale. În ultimii ani s-au construit numeroase centre de zi, centre de noapte, adăposturi pentru victimele 
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violenţei în familie. La nivelul instituţiilor publice s-au realizat elemente de accesibilitate ale mediului fizic, în 
special, iar personalul din domeniul asistenţei sociale se perfecţionează şi specializează continuu. Serviciile de 
asistenţă socială au depăşit sfera instituţională a statului, iar ONG-urile şi-au dezvoltat capacitatea de a oferi aceste 
servicii, venind în sprijinul instituţiilor.  

Cu toate acestea, avem în faţă un lung drum de parcus până la atingerea calităţii serviciilor de asistenţă 
socială prestate la nivelul statelor UE. Datorită faptului că din punct de vedere instituţional principalii prestatori de 
servicii sunt DGASPC-urile sau SPAS-urile locale care aparţin în general oraşelor, mediul rural rămâne izolat şi 
privat de anumite tipuri de servici specializate sau chiar de cele primare. Mai mult, accesul persoanelor cu handicap 
la mediul fizic, mediul informaţional şi comunicaţional rămâne redus chiar şi în mediul urban. Sunt necesare 
investiţii majore în domeniul transportului şi călătoriei, adaptarea trecerilor de pietoni prin semnalizarea vizuală şi 
sonoră la intersecţiile cu trafic intens, pavaj tactil, sau pentru adaptarea tuturor clădirilor oraşelor.  

Stimaţi colegi,  

Principala "dizabilitate" a sistemului de asistenţă socială din România, şi în special a serviciilor de asistenţă 
socială, rămâne însă subfinanţarea acestuia. Cheltuielile sociale în România au reprezentat 17,6% din PIB, mult sub 
media UE-27, de 29,4%. Mai mult, ponderea foarte redusă a cheltuielilor aferente serviciilor sociale în PIB, plasează 
România pe află pe ultimul loc în UE în ce priveşte acest indicator. Gradul de ocupare din sector este 4% în România 
faţă de 9,6% la nivelul UE. Astfel, în România avem  5.000 de asistenţi sociali activi (dintre care aproape 3.500 
înscrişi în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali). Această cifră raportată la populaţia României de 21.5 milioane 
locuitori, înseamnă 1asistent social la 4.300 locuitori. În ţări precum Suedia media este de 1 la 300, în Marea Britanie 
de 1 la 600 iar în Italia media e de 1 la 1600 de locuitori. Fac precizarea că toate aceste date se regăsesc în Analiza 
Socio-Economică pentru programarea financiară 2014-2020, document publicat de Ministerul Muncii. 

Stimaţi colegi, ca aleşi în forul legislativ al ţării trebuie să avem în vedere nevoia îmbunătăţirii continue a 
cadrului legislativ. Salut pe această cale iniţiativa colegilor mei din PDL de modificare a Legii 448/2006 în vederea 
introducerii prevederii alocării distincte în bugetele locale a sumelor necesare salarizării asistenţilor sociali, precum şi 
a celei referitoare la evaluarea la domiciliu a persoanelor cu handicap care nu se pot deplasa.  

În acelaşi timp, consider că ţara noastră trebuie să fructifice la maxim fondurile europene destinate 
domeniului social, prin construirea unei scheme solide pentru perioada 2014-2020 în care serviciile sociale să fie 
direct beneficiare ale unei linii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane. Fac un apel pe această cale la toţi decidenţii politici, precum şi la reprezentanţii Guvernului de a avea în 
vedere alocarea unei linii financiare POSDRU pentru serviciile de asistenţă socială în contextul celei de a treia 
reuniuni din cadrul dialogului informal cu reprezentanţii Comisiei Europene, programată la începutul lunii octombrie 
şi care va fi urmată transmiterea celui de al doilea proiect al Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană, 
programat pentru începutul lunii noiembrie a acestui an. Acest lucru ar asigura domeniului serviciilor sociale o sursă 
sigură de finanţare, independentă de evoluţiile bugetului naţional.  

Vă mulţumesc. 

Deputat  
Claudia BOGHICEVICI 

 
*** 

 
 
 
Politica PSD şi epurările din instituţiile publice şi din companiile de stat 
 
 Obţinerea puterii politice de către PSD a venit la pachet cu o serie de abuzuri, de ameninţări şi de 

practici la limita legalităţii. În loc să întocmească strategii de atragere a investiţiilor şi de creare de locuri de muncă, 
liderii locali ai partidului şi-au propus să sfărâme orice fel de opoziţie şi să distrugă orice opozant. Astfel, în 
instituţiile unde au preluat puterea, subalternii domnului Ponta au trecut, în forţă, la epurări politice, care ne amintesc 
de trista perioadă 2000 – 2004. Atunci, ca şi acum, PSD a subjugat instituţiile statului şi companiile de stat, obligând 
angajaţii ori să-şi schimbe ideile politice, ori să rămână muritori de foame. 
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 Un caz recent al practicilor agresive ale PSD este cel al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa. 
La numai câteva săptămâni de la instalarea în funcţia de director a dlui Dorin Staicu, acesta a schimbat organigrama, 
a întocmit liste cu membrii PDL din instituţie, a organizat un simulacru de concurs şi a trecut la concedieri. În prima 
etapă, câteva zeci de persoane, toate membre PDL, au fost ”epurate”, urmând ca restul să fie date afară în cea de-a 
doua etapă. Faptul că niciun membru al PSD nu a picat testele dlui Staicu dovedeşte, fără drept de apel, că singurul 
scop al domniei sale a fost cel de răzbunare împotriva celor pe care-i consideră ”adversari politici”. Nu a contat nici 
măcar faptul că unii dintre aceşti angajaţi aveau experienţă de peste 15 ani în cadrul Companiei şi că pregătirea şi 
competenţele lor erau dovedite de rezultate. 

  Cazul Companiei de Apă Târgovişte Dâmboviţa nu este, din păcate, unul izolat. Aceleaşi 
practici se regăsesc în toate instituţiile ocupate (şi nu conduse) de către reprezentanţi ai Partidului Social Democrat, 
care şi-au propus, ca unic obiectiv, să-i terorizeze şi să-i elimine pe opozanţi.  

 
Deputat 

Iulian Vladu 
 

*** 
 
 

„Aurul de la Roşia Montană îi sărăceşte şi mai mult pe români” 
 
 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
De la sfârşitul lunii august, mai precis de când Victor Ponta a transmis Parlamentului proiectul de lege 

privind exploatarea resurselor aurifere de la Roşia Montană, atât protestarii din piaţă, cât şi o ţară întreagă aşteaptă 
mai multe răspunsuri de la cel mai mincinos prim-ministru din istoria românilor:  

- cine i-a scris proiectul de lege lui Victor Ponta şi l-a trimis cu el în braţe să-l treacă pe furiş 
în Parlament? 

- de ce şi de cine îi este frică lui Victor Ponta să-şi asume pe cale guvernamentală acest proiect 
de exploatare minieră? 

- interesele cui le serveşte Victor Ponta în guvern? Ale cetăţenilor români sau este de-a dreptul 
agentul comercial al Gabriel Resources? 

- cu ce îl au la mână cei de la Gabriel Resources pe Victor Ponta? O întrebare la care şi mie 
mi-e frică să aflu răspunsul. 

- pe care Victor Ponta să-l ascultăm şi să-i mai dăm crezare? Pe Victor Ponta prim-ministrul? 
Pe Victor Ponta deputatul? 

Stimaţi colegi. Victor Ponta nu este de ieri de azi prim-ministrul României. El este şeful Guvernului 
României de mai bine de un an jumătate, iar ceea ce a lăsat în urmă în acest timp sunt doar praf şi minciună. Praf 
pentru că a dărâmat tot ce-a putut din economia românească şi minciună pentru că doar asta ştie să facă, să mintă! 

 Prin felul în care a terfelit în noroi proiectul de la Roşia Montană, Victor Ponta a compromis 
definitiv ideea de minerit în România. Dacă protestele din stradă nu ar fi evoluat, iar opoziţia nu ar fi reacţionat rapid, 
vă garantez că Victor Ponta premierul ar fi avut câştig de cauză în proiectul neconstituţional trimis Parlamentului. 

 Dragi români. Vă rog să nu vă mai lăsaţi păcăliţi de minciunile regizate şi promovate cu aplomb de 
televiziunile prietene primul mincinos al ţării. Vă rog să nu cădeţi pradă falsei griji pe care o afişează Victor Ponta. 
Prin modul în care a gestionat proiectul de la Roşia Montană, Victor Ponta a creat premisele ca, şi dacă se face, şi 
dacă nu se face proiectul, românii tot vor avea de pierdut. Dacă exploatarea se va realiza, efectele pe termen lung 
prilejuite de exploatarea cu cianuri vor fi suportate de români. Dacă proiectul nu se va realiza, statul român ar putea fi 
pus să plătească despăgubiri către Gabriel Resources, nu pentru că aşa ar trebui, ci pentru că Victor Ponta s-a 
antepronunţat pentru despăgubiri de miliarde în favoarea companiei, încurcându-se în minciuni şi uitând că este 
premierul României şi nu avocatul Gabriel Resources. 

 
 
Vă mulţumesc, 
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Deputat  
Florin Mihail SECARĂ 

 
*** 

 
„Felicitări Angela! Felicitări CDU-CSU!” 

 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 În acest sfârşit de săptămână au avut loc alegeri legislative în Germania, statul care a demonstrat deja 

că este atât motorul economic al Uniunii Europene, cât şi elementul de echilibru în majoritatea deciziilor politice care 
se iau la nivel comunitar. 

Felicitări Angela Merkel! Felicitări CDU-CSU! Felicitările pe care vi le adresez nu sunt numai pentru faptul 
că alianţa CDU-CSU a câştigat 42% din opţiunile de vot ale poporului german, ci şi pentru faptul că aţi promovat 
cele mai bune politici economice în plină criză financiară. Angela Merkel este de departe liderul politic cel mai 
contestat în ultimii patru ani, cea mai mare parte a Europei văzând în ea atât nu numai „doamna de fier a Germaniei”, 
dar şi adeptul măsurilor de ajustare printr-o puternică şi crudă disciplină bugetară. Contestată chiar de germanii săi, 
asemeni lui Emil Boc şi PDL-ului din România, Angela Merkel a avut curajul să nu abandoneze politicile care i-au 
protejat pe germani de criză şi le-a oferit o nouă perspectivă de creştere economică pe termen mediu. 

Consider că votul covârşitor exprimat duminică pentru coaliţia CDU-CSU nu reprezintă decât expresia unei 
culturi politice şi economice deosebite a poporului german, care a înţeles că măsurile luate de Angela Merkel, în 
perioada 2009-2012, au fost pentru germani şi nu împotriva acestora.  

Doamnelor şi domnilor. Victoria CDU-CSU în Germania este o lecţie de rigoare politică nu doar pentru 
socialiştii germani, ci trebuie să fie o lecţie puternică atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru socialiştii din 
România coalizaţi astăzi în USL.  

Episodul german nu face decât să-mi dea speranţa că măsurile implementate de PDL, în aceeaşi perioadă, 
2010-2011, încep să fie înţelese de oameni. Deja tot mai mulţi români au înţeles necesitatea măsurii provizorii de 
reducere a salariilor din sectorul public. Salariile sunt astăzi reîntregite, spre deosebire de alte state europene, sau 
chiar spre deosebire de sectorul privat unde reducerile de salarii şi de personal au fost mult mai mari. Românii au mai 
înţeles că trebuia să scoatem adevărul la suprafaţă în cazul bacalaureatului, că aveam nevoie de un cod al muncii mai 
flexibil şi că avem nevoie de o reformă reală a sistemului de sănătate. 

USL va trebui să înveţe de la socialiştii germani că în politică minciuna are picioare scurte şi că românii nu îi 
vor ierta. Că pâinea şi circul furnizate tot timpul la televiziuni nu crează nici milioane de locuri de muncă, nu creşte 
nici puterea de cumpărare şi nici standardul de viaţă al populaţiei. 

Felicitări Angela Merkel! Felicitări pentru că politica dreaptă, de dreapta şi fără minciună, promovată de tine 
şi de CDU-CSU, ţi-a fost răsplătită de alegătorii germani. Îţi garantăm că, asemeni coaliţiei tale, PDL nu va abdica de 
la principiile care trebuie să ducă la modernizarea României şi la o viaţă mai bună pentru români.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Florin Mihail SECARĂ 

 
*** 

 
„Codul rutier – o altă soluţie a USL de a colecta venituri bugetare” 

 
 
Domnule Preşedinte. Stimaţi Colegi. 
 A devenit deja greu şi apăsător să tot vorbim despre cât de disperat şi incompetent este Guvernul 

codus de Victor Ponta în realizarea politicilor macroeconomice esenţiale. Rezultatul nu este decât unul singur: o 
creştere economică modestă, cheltuieli bugetare mai mari pentru clientela de partid şi venituri la buget din ce în ce 
mai mici.  
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 Încasările bugetare modeste din lunile acestei veri îi determină pe iluştrii guvernanţi ai USL să caute 
disperaţi alte surse de finanţare pentru bugetul de stat. Ca în una dintre emisiunile pentru copii, adaptată la nivelul 
Guvernului USL - „miniştrii spun lucruri trăznite!”, şi sub pretextul că pe şosele din România se înregistrează tot mai 
multe accidente, Guvernul USL a majorat fără ştiinţa nimănui amenzile de circulaţie.  

Năstruşnică idee dragi guvernanţi USL! Veniturile din amenzi au fost întotdeauna un capitol bugetar 
insignifiant în construcţia bugetară! Voi vreţi să vă clădiţi bugetul pe amenzi de circulaţie şi pe zeci de noi taxe ce 
vor creşte şi mai tare evaziunea fiscală!? Dacă nu ar fi fost discutate în guvern aceste măsuri le-aş fi catalog doar ca 
nişte glume proaste ale unor ministri disperaţi. 

Domnule Prim-ministru Ponta. Fundamentele unui buget solid nu se construiesc pe amenzi de circulaţie sau 
pe mai ştiu eu ce taxe şi impozite puse pe fumul de la hornuri. Un buget solid se crează pe o creştere economică 
solidă. Din păcate, de mai bine de un an şi jumătate nu am auzit nici o preocupare a USL în acest sens, deşi 
promiteaţi 1 milion de locuri de muncă şi o creştere economică mai mare decât a Chinei. Domnule Ministru Stroe. 
Dacă citiţi mai bine statisticile furnizate de poliţia rutieră, constataţi că cea mai mare parte a accidentelor rutiere sunt 
cauzate de absenţa rutelor de transport rapid – autostrăzi – şi de proasta infrastructură existentă: lipsa marcajelor 
rutiere şi de drumurile puternic degradate. Zilnic desenaţi autostrăzi, însă nu aţi fost capabili să finalizaţi nici 
segmentele începute în anul 2011. 

A nu se înţelege că sunt împotriva măsurilor mai aspre de sancţionare a celor care conduc în stare ebrietate, 
depăşesc limitele de viteză sau nu respectă culoarea semaforului! Dimpotrivă! Le susţin. Însă de la o politică ce ar 
trebui să conducă la creşterea securităţii deplasării pe drumurile publice USL a ajuns să urmărească prioritar creşterea 
încasărilor bugetare. Nu mai amintesc şi faptul că procedurile legale privind consultarea publică pe marginea 
proiectului dumneavoastră au fost încălcate! De fapt acest lucru, de a promova proiecte legislative pe furiş, 
caracterizează USL. Aţi procedat la fel şi cu Legea bugetului de stat pe anul 2013 şi cu Legea retrocedărilor şi cu 
Legea privind exploatarea aurului de la Roşia Montană. Cum doriţi ca în România să se respecte legea, atâta vreme 
cât Guvernul USL este primul care nu o respectă! Românii vă vor sancţiona mai devreme sau mai târziu. Vă 
mulţumesc, 

 
Deputat  

Ioan BALAN 
 

*** 
 
 

„Intrăm în era digitală dar statul român ramâne corigent la educație” 
 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Salut inițiativa domnului Remus Pricopie - Ministrul Educației, de a implementa un proiect de peste 100 

milioane euro, proiect extrem de costisitor, care se va încadra în bugetul 2014-2020, prin care dorește introducerea 
manualelor digitale în instituțiile de învățământ. 

Dar v-ați gândit și la elevii din mediul rural care nu au nevoie deocamdată de  digitalizare? Majoritatea  
școlilor în care aceștia învață nu au autorizație de funcționare, nu sunt renovate, nu au apa curentă, toaletele sunt încă 
curte, iar condiţiile igienice sunt încă un mare pericol pentru cei mici. 

Am urmărit propunerile Ministrului Educaţiei privind noul  regulament școlar, care va permite elevilor să 
aducă la clasă tabletele? Ştiţi oare că  cei din mediul rural nu au manuale, rechizite, hainuțe și  nici măcar un pachețel 
cu mâncare? 

Dacă la oraș lucururile stau mai bine și școlile au fost pregătite, nu același lucru putem spune de cele din 
mediul rural.  Informati-vă mai bine, domnule ministru, pentru că în România aspectul practic al învățământului se 
află în contradicție cu aspectul tehnic. Nu există șanse egale cu provocările viitorului, iar învățământul din mediul 
rural este principalul domeniu defavorizat. 

Şi în județul Maramureș anul școlar a început cu stângul. Mai multe unități nu sunt autorizate sanitar, iar 
oficialii dau vina pe fondurile insuficiente pentru realizarea investițiilor necesare. Așa că, ce să mai vorbim de 
manualele digitale. Poate acest proiect se va implementa în mediul rural peste aproximativ 20 de ani. 
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 Intrăm în era digitală! Să nu uităm că problemele sunt altele. Problemele din familie, sărăcia şi 
lipsurile materiale determină creșterea abandonului școlar, un fenomen care afectează puternic societatea românească 
şi pe care îl supun atenţiei dumneavoastră, un fenomen foarte serios şi larg răspândit, ce trebuie să fie o prioritate 
pentru toţi: oameni politici, societate civilă, profesori, părinţi, elevi. Nu dorim decât o educație egală pentru generația 
viitoare, indiferent de mediul din care aceștia provin, de la oraș sau de la țară, din familii bogate sau sărace. 

 Să nu uitați că educația este un factor important în dezvoltarea durabilă a unei țări pentru că ne 
pregătește viitorul ei, iar lipsa de viziune, incompatibilitatea planificării și a programului de învățământ cu cerințele 
de pe piața muncii, slaba pregătire practică  sunt câteva din problemele încă nerezolvate. 

 
Deputat  

Mircea Man 
 

*** 
 
 
                   USL să-şi asume răspunderea pentru eşecul din educaţie 
 
        Educaţia este cel mai mare eşec al celui mai slab guvern de după 1989, iar USL trebuie să-şi assume 

nereuşita prin demiterea responsabililor de proasta pregătire a noului an şcolar şi nerespectarea nici unui angajament 
din programul electoral. 

 În Educaţie  niciunul din obiectivele asumate de USL în programul de guvernare nu a fost realizat. 
În ultimul an, haosul  şi frauda au fost cuvintele de ordine la examenele organizate. 
Sute de şcoli nu au avize sanitare de funcţionare, nu au fost igienizate. 
Neplata abonamentelor restante şi plafonarea abonamentelor încurajează abandonul şcolar. 
Cer guvernului USL să rezolve problemele transportului şcolar în cel mai scurt timp să igienizeze şcolile, să 

asigure manualele necesare elevilor, să respecte programul “Cornul şi laptele”, să pună în practică angajamentele din 
programul de guvernare. 

 
Deputat  

Liviu Laza-Matiuţă 
 

*** 
 Interpelări 

 
 
 
Adresată:doamnei RAMONA NICOLE MĂNESCU,  ministrul Transporturilor 
De către: deputat Catalin Florin TEODORESCU 
Obiectul interpelării: DN 73 Piteşti-Câmpulung  
 
 
 
Stimată doamnă Ministru, 
In calitate de deputat ales al judetului Arges, va supun atentiei situatia DN 73 Pitesti-Campulung. 
Acest drum national a fost reabilitat partial, pe segmentul Pitesti-Mioveni, cea mai mare parte a sa, pe un 

tronsonul Mioveni/Bemo-Campulung, prezentand numeroase gropi si denivelari ce pun in pericol siguranta 
participantilor la trafic si starea tehnica a masinilor. 

Avand in vedere cele prezentate, va rog doamna Ministru sa imi comunicati cand vor incepe lucrarile de 
reabilitare si sa imi prezentati strategia Ministerului Transporturilor cu privire la DN 73 Pitesti-Campulung. 

 
Solicit raspuns scris si oral. 
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*** 
 
 

Adresată domnului: Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 

De către: deputat Alexandru NAZARE  

Obiectul interpelării: Unificarea ANRMAP cu UCVAP 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

În cadrul conferinţei „Achiziţiile publice în România” de săptămâna trecută aţi declarat că, pentru 
simplificarea sistemului de achiziţii publice, luaţi în considerare unificarea Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) cu Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice (UCVAP). În acest sens, aţi afirmat că în perioada septembrie – octombrie aveţi în vedere 
definitivarea cadrului legislativ pentru unificarea celor două organisme. 

Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 

- Au avut loc discuţii cu Comisia Europeană cu privire la intenţia de unificare a celor două 
entităţi? 

- A existat vreo reacţie din partea Comisiei Europene în legătură cu această intenţie? 

- Care va fi structura noii autorităţi create ca urmare a unificării menţionate mai sus şi care 
consideraţi că va fi impactul asupra sistemului de verificare a achiziţiilor publice în perspectiva financiară 
2014 – 2020? 

 

Solicit răspuns scris şi oral. 

 
*** 

 
 

Adresată: Domnului Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

De către : deputat Vasile Gudu 

Obiectul interpelării : Vânzările de teren agricol în România şi înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare. 

 

Domnule Ministru, 

România s-a obligat, prin Tratatul de aderare la U.E. să liberalizeze din 2014 piaţa funciară. Odată cu 
liberalizarea pieţei funciare, de la 1 ianuarie 2014, România va trebui să le permită străinilor cumpărarea de terenuri 
agricole.  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat pe site-ul său pentru dezbateri, o variantă a proiectului 
de lege ce vizează vânzările de teren agricol în România. Conform noii variante, şi 
unii cetăţeni non-UE pot cumpăra pe persoana fizică teren în ţara noastră. La aproximativ două săptămâni de când a 
lansat spre dezbatere publică proiectul de lege privind vânzarea-cumpărarea de teren agricol  pe persoană fizică, 
ministerul vine cu o altă propunere. Conform noului proiect, pot cumpăra teren agricol în extravilanul 
localităţilor şi persoanele fizice din statele ce fac parte din Acordul 
privind Spaţiul Economic European (ASEE). 
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În afară de locuitorii celor 28 de state membre UE, pot cumpăra teren agricol în ţara noastră şi persoane 
fizice din Islanda,sau Liechtenstein 

 Mai mult, au acest drept şi cetăţenii unui start terţ şi apatrizii cu 
domiciului în România sau într-un stat membru UE ori ai statelor ASEE, 
dar şi cei ai unor state terţe în condiţiile reglementate prin tratate 
internaţionale, pe bază de reciprocitate. Ridicarea restricţiilor de vânzare a terenurilor agricole pentru persoane fizice 
străine va exercita o presiune asupra preţului terenurilor din România.  Există pericolul apariţiei unor perturbări grave 
ale pietei terenurilor agricole din România Pentru a pregăti piaţa pentru o astfel de liberalizare este deosebit de 
important să se îmbunătăţească facilităţile de creditare pentru agricultorii români.  

Dincolo de procesul de privatizare si de restituire a proprietăţilor agricole către agricultori, devine  
problematic şi faptul cine şi cum va deveni proprietar al terenurilor scoase la vânzare.  
     Agricultorii români nu s-au putut împrumuta cu aceleaşi dobânzi cum se împrumută cei din UE pentru 
achiziţionarea de terenuri agricole. Acest lucru este cu atât mai dureros când este vorba de tinerii agricultori. O altă 
problemă este cea legată de impunerea unei  
limite de vârstă (înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole din 
România, situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de 
preempţiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane 
fizice, arendaşilor, persoane fizice cu vârsta de până la 40 de ani). Este o discriminare, la fel cum este şi limita 
impusă de 100 de hectare 
(proprietatea persoanei fizice, reprezentând terenuri agricole situate în 
extravilan, nu poate depăsi 100 ha) 

 

Consider că prin înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare apare în mod evident o imixtiune a statului în această ecuaţie. Acest nou organism va 
pune monopol pe tot ceea ce înseamnă informaţie privind vânzarea-cumpărarea de terenuri în România, în condiţiile 
în care vânzarea-cumpărarea este o acţiune privată, între două entităţi private.     

 Din punctul meu de vedere acest proiect de lege necesită  modificări majore şi dezbateri publice la care să 
participe specialişti în domeniu. În actuala formă este doar o lege care favorizează apariţia “băieţilor deştepţi” în 
agricultură. 

 

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi când veţi stabili o consultare cu 
adevărat publică referitoare la liberalizarea pieţei funciare în România, dezbatere la care să participe  specilişti cu 
experienţă  în acest domeniu ? 

 

Solicit răspuns scris. 

 

*** 
  
  
  

Adresată: Doamnei Ministru Mariana CÂMPEANU, Ministerul Muncii, Familiei , Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
De către: deputat Laza-Matiuţă Liviu  
Obiectul interpelării: Legea 118 din 30 iunie 2010 
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Stimată Doamna Ministru, vă rog să-mi comunicaţi care sunt măsurile  ministerului pe care îl conduceţi,  
pentru a remedia efectele produse de Legea nr.118 din 30 iunie 2010. 

 
Solicit răspuns scris 
 

*** 
 

Adresată Domnului: Dan Coman Şova, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine  
De către: deputat Alexandru NAZARE  
Obiectul interpelării: Semnarea contractelor pentru realizarea în concesiune a autostrăzilor Comarnic-Braşov 
şi Craiova-Piteşti şi a inelului de centură sud al Capitalei 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

Conform textului Scrisorii de Intenţie din cadrul noului Acord cu Fondul Monetar Internaţional, înainte de 
contractarea de parteneriate public-privat ( PPP-uri) şi de a emite garanţii pentru PPP-uri şi concesiuni, Banca 
Mondială va evalua capacitatea MFP de (1) a oferi ajutor PM/ministerelor ordonatoare să elaboreze o metodologie 
de identificare şi evaluare a angajamentelor fiscale faţă de PPP-uri (2) a evalua caracterul acceptabil al 
angajamentelor fiscale aferente PPP-urilor ca o contribuţie la aprobarea oricărei iniţiative de acest fel, şi (3) 
elaborarea de ghiduri pentru incorporarea proiectului PPP în procesul de luare a deciziilor la nivelul MFP în 
diferitele stadii ale ciclului de viaţă al proiectului PPP (identificare, pregătire, licitaţie, implementare). De 
asemenea, în acelaşi document, se precizează că majorarea garanţiilor emise se va menţine prudentă şi nu vor fi 
emise în anul 2013 garanţii pentru PPP-uri şi concesiuni şi nici pentru împrumuturi bancare în scopul achitării 
obligaţiilor fiscale. 

Pe de altă parte, aţi afirmat, în mai multe rânduri, că în cursul acestui an vor fi semnate contractele pentru 
realizarea în concesiune a autostrăzilor Comarnic-Braşov şi Craiova-Piteşti şi a Centurii sud a Capitalei la profil de 
autstradă, în urma finalizării selecţiei investitorilor privaţi care vor construi, finanţa şi opera cele trei drumuri.  

Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 

- Care este calendarul pentru semnarea contractelor şi realizarea în concesiune a autostrăzilor 
Comarnic-Braşov şi Craiova-Piteşti şi a Centurii sud a Capitalei la profil de autostradă? 

- Care este nivelul estimat al plăţilor de disponibilitate pentru cele trei proiecte şi în ce măsură 
bugetul de stat va putea suporta aceste sume? 

- Există o corespondenţă cu Ministerul de Finanţe şi Eurostat referitoare la impactul bugetar al 
acestor proiecte? 

- În ce măsură instituţia pe care o conduceţi beneficiază de asistenţa tehnică a Băncii Mondiale 
prin proiectul ”Îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru managementul 
proiectelor de parteneriat public – privat (PPP)”, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative? 

Solicit răspuns scris şi oral. 

*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpean, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
De către: deputat Boghicevici Claudia 
Obiectul interpelării: Fonduri destinate indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap şi pentru salariile 
insotitorilor  
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 Doamnă Ministru , 
Am fost sesizată la cabinetul parlamentar cu o problemă ce priveşte persoanele cu disabilităţi şi mai ales 

însoţitorii acestora. 
Astfel, mai multe primării sunt preocupate de faptul că fondurile pentru plata indemnizaţiilor lunare cât şi 

pentru acoperirea necesarului de sume pentru drepturile asistenţilor persoanli ai persoanelor cu handicap grav nu sunt 
suficiente şi s-au epuizat. 

Vă rog să-mi comunicaţi măsurile pe care Ministerul le va întreprinde pentru a rezolva această problemă 
urgentă, căci sunt multe persoane ce depind efectiv de însoţitorii lor zilnic şi este normal, într-o societate modernă ca 
aceşti oameni să fie remuneraţi pentru munca ce o prestează. 

De asemenea vă rog să-mi transmiteţi o situaţie centralizată asupra modului de distribuire a acestor fonduri 
necesare pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap la nivelul judeţului Arad, cât şi în ceea ce priveşte 
plata drepturilor însoţitorilor acestor persoane. 

Solicităm răspuns scris pentru problemele ridicate.  
            Vă mulţumesc. 
 

*** 

Adresată domnului : Dan NICA, ministrul pentru Societatea Informațională 
De către: deputat Roberta Alma - ANASTASE 
Obiectul interpelării: Modul de organizare a testării profesionale a personalului angajat la Compania 
Naţională "Poşta Română" S.A 

 
 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
 
Printr-un comunicat de presă emis, la data de 31 mai, de Biroul de Presă al Companiei Naţionale Poşta 

Română SA, Directorul General anunţa opinia publică asupra deciziei de disponibilizare colectivă a 3650 de angajaţi 
excendentari. Potrivit aceluiaşi comunicat, decizia luată avea drept obiectiv atât restabilirea echilibrului între numărul 
de angajaţi ai companiei şi volumul de servicii poştale prestate cât şi crearea premiselor pentru creşterea 
competitivităţii Poştei Române pe piaţa serviciilor poştale. 

În urma acordului încheiat cu reprezentanţii Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România, procesul de 
selecţie a avut loc pe baza unor criterii de evaluare profesională şi de opţiune individuală. Potrivit calendarului de 
restructurare testarea  angajaţilor s-a desfăşurat între 28 şi 31 august.  

Domnule Ministru, modul în care această testare profesională a fost organizată nu face altceva decât 
să evidenţieze incapacitatea directorului companiei de a organiza un concurs corect şi transparent. Dacă în 
prima zi de examinare nici un candidat nu a reuşit să obţină punctajul care să-i permită să îşi păstreze locul de muncă, 
a doua zi lucrurile au stat cu totul diferit. Având aceleaşi subiecte ca în ziua anterioară, testarea s-a dovedit „ o joacă 
de copii” pentru toţi cei care au avut posibilitatea să obţină acele subiecte. 

Dată fiind situaţia, domnule Ministru aveţi obligaţia să întreprindeţi toate măsurile necesare pentru 
demararea unui control asupra modului în care testarea a avut loc iar rezultatul anchetei demarate la Poşta 
Română să fie făcut public. 

Având în vedere problema semnalată, ce măsuri urmează să luaţi pentru ca un astfel de incident să nu se mai 
producă ? 

 
Solicit rǎspuns scris. 
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*** 
 

Adresată domnului : Dan NICA, ministrul pentru Societatea Informațională 
De către: deputat Florin Mihail SECARĂ 
Obiectul interpelării: Accesul minorilor la jocurile de noroc promovate în mediul online 

  
Domnule Ministru, 
Constatăm cu toţii că, în România, se înregistrează o efervescenţă fără precedent a activităţilor economice 

care se sprijină pe diferitele moduri pe care le pot îmbrăca jocurile de noroc. 
În anul 2009, Hotărârea Guvernului României nr. 870 a prevăzut expres, la articolul 13, interdicţia minorilor 

de a fi primiţi în localurile unde se desfăşoară jocuri de locuri şi de a participa la acestea. Mai mult, operatorii au fost 
obligaţi să afişeze această interdicţie în mod vizibil, atât în interiorul, cât şi exteriorul localelor de desfăşurare. 

În contextul în care acest tip de activităţi nu au fost foarte puternic afectate de recesiunea economică, 
operatorii au căutat să-şi maximizeze profiturile şi prin dezvoltarea activităţilor lor economice prin intermediul 
Internetului, în mediul online. 

Din nefericire, însă, în mediul online nu regăsim aceeaşi posibilitate de limitare a accesului minorilor la 
jocurile de noroc, aşa cum H.G 870/2009 a reuşit să limiteze în mediul fizic.  

În mediul online accesul se poate face facil, prin simpla completare a unor câmpuri în care minorul poate 
introduce o vârstă acceptată de lege (peste 18 ani). În unele cazuri apare simplul dialog, în care, individul care doreşte 
să participe, este întrebat doar în mod banal dacă are sau nu o vârstă superioară celei de 18 ani. 

În acest context şi având în vedere că tentaţia minorilor este una extrem de mare în a participa activ la 
jocurile de noroc sau la pariurile sportive online vă rog să precizaţi, domnule Ministru, care sunt măsurile pe care le 
preconizaţi pentru a interzice accesul minorilor la jocurile de noroc, mai ales că în ultimele luni acestea au început să 
fie promovate agresiv, prin spoturi publicitare la radio sau televiziune. 

 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 

*** 
 
 

Adresată domnului : Radu Store, ministrul Afacerilor Interne 

Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către: deputat Florin Mihail SECARĂ 
Obiectul interpelării: Înmatricularea autovehiculelor utilizate de cetăţeni rezidenţi români în ţările vecine 

  
Domnilor miniştri, 
Taxele de înmatriculare a autovehiculelor percepute în ultimii şapte ani în România, indiferent ce denumire 

au purtat (taxa de primă înmatriculare sau timbru de mediu) au determinat un fenomen puternic al înmatriculărilor în 
ţările vecine României, preponderent Bulgaria şi Ungaria. 

Chiar dacă acest fenomen are o influenţă negatică puternică asupra fondului de mediu în care se colectează 
taxele pentru înmatriculările din România şi asupra taxelor locale, cunoaşteţi foarte bine că majoritatea 
autovehiculele înmatriculate în ţările vecine şi utilizate de români prezintă grave deficienţe tehnice de securitate, cea 
mai mare parte a acestora prezentând o uzură fizică greu de imaginat. Acest din urmă aspect periclitează fără îndoială 
într-un mod foarte puternic siguranţa pe drumurile publice din România. 

În aceste condiţii, vă rog să prezentaţi domnilor miniştri soluţiile şi măsurile pe care doriţi să le implementaţi 
până la sfârşitul acestui an. 

 
Solicit răspuns scris. 
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Cu deosebită consideraţie, 

 
*** 

 
 

Adresată domnului : Varujan Vosghanian, ministrul Economiei 
Obiectul interpelării: Delocalizarea Combinatului ArcelorMittal Galaţi 

  
Domnule Ministru, 
Evoluţiile economice nu tocmai favorabile care se înregistrează astăzi la nivel mondial, reflectate în special 

prin contracţia producţiei industriale, au afectat puternic şi ceea ce a mai rămas din industria românească 
performantă. Una dintre componentele industriale cele mai afectate este cea siderurgică. Ministerul pe care îl 
conduceţi nu a întreprins nici o măsură pentru a preveni închiderea combinatelor deţinute de Grupul Siderurgic 
Mechel. Mii de angajaţi au îngroşat astfel rândul şomerilor. 

Domnule Ministru. De mai bine de o lună, presa a deconspirat intenţiile actualilor proprietari de la 
ArcelorMittal Galaţi, care, pe fondul contracţiei producţiei industriale interne şi internaţionale şi al surzeniei 
Cabinetului Ponta în privinţa costurilor energetice ale companiei, vor să delocalizeze definitiv producţia de la Galaţi. 

Domnule Ministru.  
Vă rog să precizaţi public ce măsuri veţi întreprinde pentru schimba decizia proprietarilor de la Arcelor 

Mittal Galaţi şi pentru ca cei peste 14.000 de angajaţi să nu rămână fără loc de muncă. Cunoaşteţi foarte bine că dacă 
acest lucru se va produce economia românească va fi zdruncinată, poate chiar mai puternic decât de criza economică 
din perioada 2009-2012. 

 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
 

Adresată: Doamnei Ramona Nicole MĂNESCU - Ministrul Transporturilor  
De către: deputat Camelia-Margareta BOGDĂNICI 
Obiectul interpelării: Impactul OUG nr. 8/2013 asupra implementării de către spitalele CF a proiectelor cu 
finanţare europeană  

 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
Absorbţia fondurilor europene reprezintă un obiectiv important al actualului Guvern, iar creşterea gradului de 

absorbţie impune luarea de măsuri concrete din partea unor ministere de resort.  
  Urmare a unui memoriu adresat subsemnatei, de către Asociaţia spitalelor aparţinând Ministerului 

Transporturilor, formată din Spitalul Clinic CF 2 din Bucureşti, Spitalul General CF Paşcani, Spitalul General CF 
Simeria, vă rog să analizaţi documentul ataşat şi să îmi comunicaţi punctul Dumneavoastră de vedere cu 
privire la consecinţele produse de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 
privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor asupra proiectelor cu fonduri 
europene, derulate de Asociaţia care reuneşte cele trei spitale CF. 

Solicit răspuns în scris şi oral. 
Vă mulţumesc. 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 

 
*** 
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Adresată: domnului Gheorghe Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Iulian Vladu 
Obiectul întrebării: Modul în care a fost organizat concursul pentru ocupare post ”Şef Serviciu Administrativ, 
Tehnic, Deservire din cadrul Spitalului Orăşenesc Găeşti” 

 
Domnule Ministru, 
 
Practica angajării în funcţii de responsabilitate şi importanţă, în instituţiile publice, a persoanelor fără calităţi 

profesionale, dar cu carnet de partid a devenit una extrem de agresivă şi păguboasă în timpul guvernării USL. Prin 
eludarea procedurilor legale, sunt amputate şansele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă de a participa la 
un concurs corect, în urma căruia să obţină un post pentru care să aibă şi calităţile, şi pregătirea profesională 
necesare.  

Este şi cazul Spitalului Orăşenesc Găeşti care, pentru a doua oară în câteva luni, scoate la concurs posturi de 
conducere, iar rezultatele sunt cunoscute dinainte. Astfel, pentru funcţia de Şef Serviciu Administrativ, Tehnic, 
Deservire, publicitatea şi promovarea au fost minimale. Anunţul a fost postat doar pe site-ul Spitalului Orăşenesc 
Găeşti, fără a fi publicat în presă şi fără a fi declarat la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aşa cum 
prevede legea. Astfel, la concurs s-a înscris o singură candidată, cu carnet de partid – fireşte - , iar concursul are toate 
şansele să fie unul formal, pentru a legaliza ocuparea postului de către ”cine trebuie”. 

 Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele solicitări: 
1. Veţi demara o anchetă pentru a stabili modul în care au fost respectate procedurile de 

scoatere la concurs şi de promovare a postului de Şef Serviciu Administrativ, Tehnic, Deservire din cadrul 
Spitalului Orăşenesc Găeşti? 

2. Ce măsuri veţi lua pentru ca situaţii precum cea descrisă mai sus să fie evitate pe viitor? 
 
Cu stimă, 
 
 

*** 
Adresată: domnului dr. Lilian ZAMFIROIU, Preşedinte al Institutului Cultural Român 
De către: deputat Sanda-Maria ARDELEANU 
Obiectul interpelării: Finanţarea revistei “Glasul Bucovinei” 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte Lilian Zamfiroiu, 
Pe 20 septembrie a.c. am participat la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului “Eugeniu Coşeriu”, 

ediţia a XII-a, desfăşurat la Cernăuţi, prilej cu care mi s-a adus la cunoştinţă situaţia acestei publicaţii de către 
redactorul-şef al revistei “Glasul Bucovinei”, doamna prof. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei 
Române şi director al Editurii „Alexandru cel Bun”,  

Cunosc foarte bine această revistă trimestrială de istorie şi cultură care a reunit, în cei 19 ani de existentă, 
importante studii şi cercetări despre tradiţia românească a Bucovinei, semnate de autori români şi străini. “Glasul 
Bucovinei” este una din cele mai importante reviste cu rol marcant în intensificarea legăturilor României cu 
Diaspora.  

Din informaţiile primite, am aflat că există probleme în ceea ce priveşte finanţarea numerelor 3-4/2012 ale 
revistei, ceea ce pune în pericol de fapt însuşi viitorul acestei publicaţii. 

Având în vedere activitatea impresionantă a colectivului redacţional al revistei şi faptul că aceasta va împlini 
20 de ani de existentă în 2014, aş dori să ştiu,  Stimate Domnule Preşedinte Lilian Zamfiroiu, care este poziţia 
Institutului Cultural Român faţă de soarta revistei “Glasul Bucovinei.  

De asemenea, Vă rugăm respectuos să nu întrerupeţi finanţarea tipăririi revistei “Glasul Bucovinei” fiind 
convinşi că nu doriţi ca numele Dumneavoastră să fie asociat acestui nedorit eveniment.  
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Totodată, am dori urgentarea răspunsului pe care Institutul Cultural Român îl datorează colectivului redacţiei 
revistei “Glasul Bucovinei” ca urmare a Memoriului înregistrat cu nr. 9434 din 26.08.2013. 

Rog primirea unui răspuns în scris şi oral. 
Vă mulţumesc. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

*** 
 
 

Adresată: domnului Liviu DRAGNEA, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către: deputat Tinel GHEORGHE 
Obiectul interpelării: stadiul lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Ialomiţa, colegiul 
uninominal nr. 4. 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 

 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa, supun atenţiei dumneavoastră 
situaţia privind lucrările de alimentare cu apă şi canalizare în desfăşurare din colegiul uninominal nr. 4. 

 Având în vedere că în perioada 2007 – 2013 au fost demarate lucrări într-o serie de localităţi, al căror 
termen de execuţie a fost depăşit sau sunt în curs de derulare, vă rugăm să ne precizaţi ce finanţare aţi alocat în anul 
2013 pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în următoarele localităţi: 

 
Localitatea Denumirea / 

tipul proiectului 
Anul 

începerii lucrărilor 
Durata 

proiectului 
Sineşti canalizare 2007 24 luni 
Moviliţa alimentare 

cu apă şi canalizare 
2009 36 luni 

Maia alimentare 
cu apă şi canalizare 

2009 29 luni 

Borăneşti alimentare 
cu apă şi canalizare 

2010 36 luni 

Fierbinţi alimentare 
cu apă şi canalizare 

2012 36 luni 

Dridu alimentare 
cu apă şi canalizare 

2013 18 luni 

 
 
 Totodată, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt termenele reale de finalizare ale lucrărilor mai sus 

menţionate. În condiţiile actuale, riscăm ca miliardele de lei investite până în prezent să se ducă pe apa sâmbetei. 
 
 Vă mulţumesc. 
 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 
 

*** 
 
 
 
 

 Întrebări 
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Adresată domnului Ministru Remus PRICOPIE, ministrul Educaţiei Naţionale 
Obiectul întrebării : Universitatea Maritimă din Constanţa 

 
 
 
 Domnule Ministru, vă rog să-mi precizaţi  măsurile pe care le veţi întreprinde la Universitatea 

Maritimă din Constanţa, ca urmare a arestării  domnului Emilian-Anatoli Costache, lector la Universitatea Maritimă 
Constanţa, şi a domnului Dumitru-Florin Merauţă, absolvent al instituţiei în cazul fraudării examenelor din sesiunile 
iunie şi septembrie. 

Solicit răspuns în scris. 
 
 
 

Deputat  
Florin GHEORGHE 

 
 

*** 
 

 
 

Adresată: doamnei Ministru  RAMONA NICOLE MĂNESCU,  ministrul Transporturilor 
Obiectul întrebării: Decizia CNADNR de închidere a podului care traversează Canalul Dunăre-Marea-Neagră 
de lângă localitatea Agigea 

 
Stimată doamnă Ministru,  consilierul directorului general al CNADNR, Cristian Andrei, a motivat 

necesitatea închiderii podului de la Agigea astfel: „Hobanele au o durată de viaţă de 30 de ani, care s-a împlinit anul 
trecut. Ceea ce facem noi acum este o operaţiune tehnologică de schimbare a vechilor hobane cu unele noi. Din 
păcate, ca să fie schimbate aceste hobane care sunt ancorate la o înălţime de 70 de metri, sunt necesare manevre 
speciale pentru tăierea celor vechi şi înlocuirea lor cu altele noi, fapt care poate pune în pericol traficul, deci este 
stringentă închiderea circulaţiei. E vorba despre cele patru hobane care sunt la mijlocul podului, iar proiecţia lor 
orizontală faţă de stâlp este chiar deasupra părţii carosabile“ 

Stimată Doamnă Ministru, vă rog să-mi comunicaţi care sunt sumele investite până în prezent şi ce categorii 
de lucrări au fost efectuate pe podul care traversează Canalul Dunăre-Marea-Neagră de lângă localitatea Agigea. 

 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Florin GHEORGHE 

 
 

*** 
 

 
 

Adresată: domnului Varujan VOSGANIAN, ministrul Economiei 
Obiectul întrebării: Gazoductul Iaşi – Ungheni 

 
Stimate domnule Ministru, vă rog să îmi comunicaţi data la care vor începe lucrările la Gazoductul Iaşi – 

Ungheni, precum şi termenul de finalizare a lucrării. 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 24 - 2013 săptămâna 23 –27 

septembrie 2013  

 

132

Solicit raspuns în scris. 
 
 

Deputat  
Florin GHEORGHE 

 
 

*** 
 
 
 

Adresată: Domnului Eugen-Gheorghe NICOLĂESCU - Ministrul Sănătăţii 
Obiectul întrebării: Strategia Ministerului Sănătăţii cu privire la îmbunătăţirea funcţionării reţelei naţionale 
de medicină şcolară 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 Am susţinut în repetate rânduri că reţeaua de medicină şcolară trebuie consolidată, astfel că în fiecare 

cabinet de medicină şcolară trebuie să existe un medic şi un asistent medical. Medicina şcolară are două funcţii 
esenţiale: asigurarea urgenţelor medicale şi prevenţia în vederea reducerii riscului apariţiei bolilor în rândul tinerilor.  

Ţinând seama de faptul că de curând a început anul şcolar 2013 – 2014, vă rog să îmi comunicaţi 
următoarele: 

1. Câte cabinete de medicină şcolară funcţionează efectiv la nivel naţional, în acest moment; 
2. În câte dintre acestea activează un medic; 
3. Care sunt demersurile întreprinse de către Ministerul Sănătăţii cu ocazia începerii noului an 

şcolar în vederea îmbunătăţirii funcţionării reţelei naţionale de medicină şcolară; 
4. Care este viziunea Ministerului pe care îl conduceţi cu privire la îmbunătăţirea situaţiei 

actuale a reţelei de medicină şcolară. 
Solicit răspuns în scris şi oral. 
 
Vă mulţumesc. 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 
 

Deputat 
 Camelia - Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
 

Adresată domnului: Daniel Constantinescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale   
Obiectul întrebării:Strategia ministerului pentru încurajarea marilor magazine să vândă produse agricole 
românești 

  
Domnule Ministru, 
  Anul agricol 2013 este unul dintre cei mai buni ani agricoli din ultimii 20 de ani din punct de vedere 

al producțiilor, stimulând din nou creșterea economică în România. Avem o producție agricolă bună dar, agricultorii 
nu se pot bucura pe deplin de aceste rezultate. Mai mult, fermierii nuștiu ce sa facă cu producţia record: legumele zac 
pe câmp, prețurile mici îi determină sa arunce legumele la gunoi iar românii sunt nevoiţi să cumpere produse din 
spaţiul extracomunitar. 
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Recolta bună nu le-a adus fermierilor români beneficii. Din contră aceștia s-au îngropat în datorii. În aceste 
condiţii, vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați care este strategia dumneavoastră de a 
iniția un program prin care să-i ajutați pe fermieri, ca unele din aceste produse să ajungă în  marile magazine 
alimentare sau un spitale și azile de bătrâni. 

Solicit răspuns în scris . 
 

Deputat 
Vasile ILIUŢĂ 

 
*** 

 
 

Adresată: doamnei Ministru Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Obiectul 
întrebării Vârsta de pensionare 

 
     
 
 Doamnă Ministru , 
În anul 2010 am adoptat o noua lege privind sistemul public de pensii, respectiv legea nr. 263/2010. Conform 

acestei legi, în decursul a unei perioade de timp îndelungată vom ajunge ca vârsta de pensionare pentru femei să fie 
de 63 ani şi pentru bărbaţi de 65 ani. 

Totuşi în prezent, având în vedere declaraţiile din ultima vreme cu privire la modificarea vârstei de 
pensionare în sensul egalizării vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi sunt de natură să producă îngrijorări şi 
nemulţumiri în rândul persoanelor aflate în prag de pensionare. 

În plus, aşa cum ştiţi, au existat opinii conform cărora creşterea vârstei de pensionare la un nivel asemănător 
cu cel existent în alte state din Uniunea Europeană este prematură deoarecce nu este corelată cu speranţa de viaţă din 
România. 

În acest context, vă solicit doamnă ministru să îmi comunicaţi, pentru corecta informare a persoanelor aflate 
în prag de pensionare: 

1. Care este punctul de vedere al Guvernului cu privire la raportul dintre speranţa de 
viaţă şi vârsta de pensionare în România comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene? 

2. Care este punctul de vedere al Guvernului referitor la egalizarea vârstei de 
pensionare la bărbaţi şi femei? 

 
Solicităm răspuns scris pentru problemele ridicate.  
            Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Boghicevici Claudia 

 
*** 

   
 
 

Adresată: doamnei Mariana CÂMPEANU,  ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei  Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
Obiectul întrebării: eliberarea adeverinţelor pentru grupa de muncă 

 
 
Stimată doamnă ministru, 
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 În cadrul audienţelor acordate la Biroul Parlamentar mi-a fost adus la cunoştinţă nemulţumirea unor 
pensionari care se consideră nedreptăţiţi din punct de vedere al încadrării în grupele de muncă. 

 Un caz concret este cel al domnului Chiriţă Petre căruia i s-a eliberat o adeverinţă emisă de 
Administraţia Naţională de Meteorologie din care rezultă că nu se încadrează în grupa a II – a de muncă, în timp ce 
colegi care au lucrat în aceleaşi condiţii beneficiază de o asemenea încadrare. 

 Pornind de la acest caz, vă rog, doamnă ministru să ne precizaţi următoarele: 
- Există posibilitatea eliberării de către angajatori a unor adeverinţe incomplete sau întocmite 

greşit, care generează astfel de nemulţumiri în cazul stabilirii şi calcului pensiei? 
- În ce măsură cei care sunt în situaţia domnului Chiriţă Petre pot beneficia de toate drepturile, 

în cazul în care adeverinţele sunt incomplete? 
- Care este situaţia de fapt şi de drept a domnului Chiriţă Petre? 

 
Solicit răspuns scris. 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Dănuţ CULEŢU 

 
*** 

 
 
 

Adresată: doamnei Rovana PLUMB, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
Obiectul interpelării: înfiinţarea reţelei de apă în comuna Roşiori,  judeţul Ialomiţa 

 
Stimată Doamnă Ministru, 
 

 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa, supun atenţiei dumneavoastră 
situaţia obiectivului de investiţii prima înfiinţare a reţelei de apă în comuna Roşiori,  judeţul Ialomiţa. 

 Anul începerii lucrărilor este anul în curs, iar durata proiectului este de 24 de luni. Având în vedere 
că la data de 1 septembrie 2013 procentul de execuţie era de 0% şi că lipsa minimelor utilităţi generează probleme de 
sănătate publică, vă rugăm să ne precizaţi ce finanţare aţi alocat în anul 2013. 

 În speranţa că nu acordaţi finanţare după criteriul politic, deşi sunt îndreptăţit să fiu sceptic în această 
privinţă dat fiind faptul că există localităţi care sunt în situaţia de a înfiinţa prima reţea de apă şi care au primit 
finanţare, vă rog, totodată, să îmi comunicaţi care va fi termenul de finalizare al acestui obiectiv de investiţii. 

Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
      

Cu stimă, 
    

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Eugen TEODOROVICI,  ministrul Fondurilor Europene 
Obiectul întrebării: reabilitarea podului rutier peste râul Buzău din comuna  Vadu Paşii, judeţul Buzău  
 

 
Stimate domnule ministru, 

 Aşa cum este foarte bine cunoscut, reabilitarea podului peste râul Buzău din localitatea Vadu Paşii, 
judeţul Buzău, a devenit în ultima perioadă un subiect intens de dezbatere politică. 
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Cu toate că se preconiza ca în primăvara anului 2014 lucrările de reabilitare să fie finalizate şi aşteptarea 
buzoienilor să se sfârşească, se pare că de-abia la acea dată se estimează începerea lucrărilor. Un calcul corect, bazat 
tot pe termenul de execuţie avansat de Domnia Voastră, ar duce la finalizarea Podului de la Vadu Paşii în toamna 
anului 2015. 

Rezonabil ar fi fost ca promisiunea dumneavoastră, în calitate de senator de Buzău să capete contur, aşa cum 
aţi anunţat iniţial în campania electorală din decembrie 2012. Dacă tragem acum linie, de la termenul electoral 
avansat pentru decembrie 2013, deja am ajuns cu estimările despre un pod gata reabilitat în toamna anului 2015. 

Totodată, la începutul anului 2013, aţi declarat că valoarea estimată a lucrării este în jur de zece milioane de 
euro, cu un milion mai mult decât aţi anunţat în luna iunie a acestui an. 

În aceste conditii, vă rog, Domnule Ministru, să îmi comunicaţi următoarele: 
- Care este termenul real pentru darea în folosinţă a podului? 
- Care este suma care va spori valoarea iniţială a proiectului până la finalizare? 

Am încredere că veţi trata cu responsabilitate şi maximă prioritate acest proiect vital pentru cetăţenii care ne-
au ales să le reprezentăm interesele. 

 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu stimă, 

 
*** 

 
 
Adresată: doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor        
Obiectul întrebării: închiderea podului de la Agigea 

 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa, supun atenţiei dumneavoastră 
problematica deosebit de complexă generată de închiderea podului de la Agigea. 

 Cu toţii înţelegem necesitatea unor lucrări, dar de aici şi până la luarea unor decizii este nevoie de 
profesionalism şi înţelepciune pentru anticiparea consecinţelor şi găsirea unor soluţii care să nu afecteze în nici un fel 
viaţa şi siguranţa cetăţenilor.  

 Din punct de vedere tehnic, podul de la Agigea are nevoie de reparaţii, dar soluţiile trebuiau 
identificate înainte de începerea lucrărilor, pentru că nu putem, pur şi simplu, discrimina un segment de populaţie, 
cum este toată suflarea din sudul litoralului. Nu voi face o expunere detaliată a numeroaselor argumente  care 
vor destabiliza viaţa tuturor cetăţenilor vizaţi de închiderea podului, dar îmi permit să le enumăr pe cele mai 
arzătoare: rutele ocolitoare care determină costuri suplimentare şi, cum bine ştim, preţuri majorate; taxele plătite de 
transportatori care devin nule şi plata unora noi; imposibilitatea maşinilor de intervenţie de a ajunge în timpul cel mai 
scurt; dificultatea elevilor de a ajunge la unităţile de învăţământ; condamnarea cetăţenilor la izolare. 

  
 
 
 
Aşa cum bine ştiţi, la acest moment, reprezentanţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

intenţionează să ţină podul închis până pe 20 decembrie, adică aproximativ două luni şi jumătate, iar subiectul este 
de-abia acum pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern. 

 Fac apel la Domnia Voastră şi vă rog, Doamnă Ministru, să îmi comunicaţi: 
- Ce soluţii v-au prezentat reprezentanţii CNADNR cu privire la diminuarea disconfortului 

creat în general? 
- Care este durata reală a lucrărilor de reabilitare a podului de la Agigea? 
- Ce măsuri veţi dispune şi care este viziunea ministerului în vederea diminuării consecinţelor 

negative asupra populaţiei afectate? 
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- Aveţi în vedere soluţii pentru subvenţionarea transportului şi eliminarea eventualelor costuri 
suplimentare? 
 
  
  
Solicit răspuns scris. 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Dănuţ CULEŢU 

 
*** 

 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
Obiectul întrebării: Subfinanţarea sistemului de învăţământ  
  
Domnule Ministru, 
Anul şcolar 2013/2014 a debutat deja sub semnul unei puternice nemulţumiri determinată de subfinanţarea 

învăţământului românesc şi consecinţele pe care aceasta le are asupra întregului sistem. 
Săptămâna aceasta, în Judeţul Suceava, ca şi în alte judeţe ale ţării, cadrele didactice îşi radicalizează poziţia 

prin proteste şi presiuni asupra factorilor de decizie. Din nefericire, problemele pe care dascălii le aduc în discuţie 
coincid cu mare parte dintre promisiunile pe care USL le-a formulat în programul de guvernare şi care, la mai bine de 
un an şi jumătate, nu s-au concretizat sau nu există nici un semn că ar avea vreo şansă să devină realitate. 

În aceste condiţii, vă rog să răspundeţi punctual, domnule Ministru, ce răspuns dă Guvernul României la 
următoarele revendicări ale cadrelor didactice din Judeţul Suceava: 

- asigurarea unei finanţări de minimum 6% din PIB pentru educaţie, aşa cum a fost 
agreat prin consens politic în Pactul pentru educaţie; 

- creşterea nivelului salarial al cadrelor didactice, în condiţiile în care dascălii români 
au cele mai mici salarii din UE; 

- depolitizarea managementului unităţilor de învăţământ; 
- decontarea navetei pentru cadrele didactice care predau în mediul rural. 

 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu deosebit respect, 
 

Deputat 
Ioan BĂLAN 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei: Ramona MĂNESCU, ministrul Transporturilor 
Obiectul  întrebării: Activitatea Direcţiei Medicale 

 
Doamnă Ministru, 
În data de 18.06.2013 am adresat o interpelare Ministrului Transporturilor, în care am cerut detalii cu privire 

la activitatea Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor și a problemei acordării avizelor de acreditare a 
unităților pentru siguranța circulației. Răspunsul Ministerului, înregistrat la data de 02.07.13 cu nr. 28552, a 
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comunicat că în prezent Direcția Medicală elaborează noi acte normative specifice activității de examinare medicală 
și psihologică, care vor fi ulterior suspuse dezbaterii publice. 

La sfărșitul lunii iulie s-au afișat pe site-ul Ministerului Transporturilor, la capitolul transparență decizională, 
proiectele de Ordin de Ministru cu privire la agrearea unităților medicale și psihologice care efectuează examinarea 
medicală și psihologică a personalului cu responsabilități în siguranța circulației. Aceste proiecte au fost supuse 
dezbaterii publice până la data de 12.08.2013, urmând să ia calea spre aprobare. Până astăzi însă nu a fost luată nicio 
decizie în acest sens. 

Doamnă Ministru, deşi Dumneavoastră aţi preluat de curând mandatul la Ministerul Transporturilor şi nu aţi 
fost implicată până la acel moment în acest domeniu, vă rog să vă aplecaţi asupra acestei problematici şi să îmi 
comunicaţi care este motivul pentru care procesul este în continuare amânat și de ce, până la aprobarea noilor 
proiecte legislative, nu se dă curs dosarelor care erau depuse și nu se aplică legislația care este în vigoare? 

Vă sugerez, Doamnă Ministru, ca până la definitivarea soluţiilor privind statutul unităţilor medicale din 
subordinea Ministerului Transporturilor, dată fiind importanţa siguranţei circulaţiei în sistemul naţional de 
transporturi, să dispuneţi a se reanaliza situaţia Spitalului Witting, recent modernizat cu fonduri UE,  în sensul de a fi  
statuat ca Spital Central monobloc de gradul I fixat pe siguranţa circulaţiei pentru toate activităţile legate de 
transporturi şi care să includă toate cele şase specialităţi legate de siguranţa circulaţiei. 

 
Aștept răspunsul dumneavoastră în scris, 
Vă mulțumesc. 

Deputat  
Gheorghe Udriște 

 
*** 

 
 
Adresată: doamnei Ramona MĂNESCU, ministrul Transporturilor 
Obiectul  întrebării:  Situaţia investiţiilor în judeţul Iaşi în perioada 2008 – 2012 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
                   Pentru o informare corectă în ceea ce priveşte situaţia investiţiilor finanţate de la bugetul statului 

în judeţul Iaşi, în perioada decembrie 2008 - mai 2012, vă rog să ne precizaţi, defalcat pentru fiecare an în parte, toate 
alocările de fonduri pe categorii de finanţare, după cum urmează: 

 
- studii de fezabilitate,  
- proiecte de investiţii aflate în derulare,  
- proiecte de investiţii noi  
- alte categorii pentru care s-au alocat fonduri. 
 
 
Solicit răspuns scris 
 
 

Deputat 
Petru MOVILĂ 

 
*** 

 
  
 

Adresată: Domnului Robert – Marius CAZANCIUC, Ministrul Justiţiei 
Obiectul  întrebării:  Avizarea proiectului de reorganizare al Institutului Cantacuzino  
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Stimate Domnule Ministru, 
 
              În cursul anului 2012, Ministerul Sănătăţii a analizat o serie de posibilităţi de relansare a producţiei 

de vaccinuri din cadrul Institutului Cantacuzino, printre acestea numărându-se şi varianta de transfer a producţiei 
către compania farmaceutică Antibiotice SA Iaşi, urmând ca activitatea de cercetare să fie realizată tot în cadrul 
institutului. 

             Totodată, s-a dorit ca Institutul Cantacuzino să fie reorganizat pe modelul unei societăţi pe acţiuni, 
unul dintre acţionari preconizându-se a fi tot compania ieşeană. 

             Acest proiect a ajuns, spre avizare şi la Ministerul Justiţiei. În aceste condiţii, vă rog să ne precizaţi 
care a fost punctul de vedere al ministerului, care au argumentele care au dus la avizarea negativă a preluării 
activităţii de cercetare a Institutului de către Antibiotice SA şi dacă există posibilitatea, din punct de vedere legal, 
pentru ca filiala ieşeană a institutului să poată fi preluată de către o companie de stat sau de către o universitate de 
medicină şi farmacie. 

 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 
                                                                        

Deputat 
Petru MOVILĂ 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Dan ŞOVA, Ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţi Străine 
Obiectul  întrebării:  Oportunitatea construirii unei autostrăzi Iaşi - Bacău 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
             Reprezentanţii PSD Iaşi au anunţat că, la acest moment, se analizează oportunitatea construirii unei 

autostrăzi în Regiunea Moldovei, pe traseul Iaşi – Bacău, în detrimentul actualului traseu pentru care există deja un 
studiu de fezabilitate, respectiv Iaşi – Tg. Mureş. 
  
                         În aceste condiţii şi pentru a transmite o serie de informaţii corecte ieşenilor, vă rog, să ne furnizaţi 
următoarele informaţii: 

 
1. Se analizează,  acest moment, osibilitatea construirii unei autostrăzi în Regiunea Moldovei, pe traseul Iaşi - 

Bacău? Dacă da, care este argumentul pentru care s-a luat această decizie? 
2. Care este modalitatea de finanţare luată în calcul? 
3. Care a fost costul studiului de fezabilitate pentru actuala variantă a Autostrăzii Iaşi – Tg. Mureş? 
  
Solicit răspuns scris şi oral. 
 
 

 Deputat 
Petru MOVILĂ 

 
*** 

 
  
 

Adresată: domnului Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Tineretului şi Sportului 
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Obiectul  întrebării:  Situaţia investiţiilor în judeţul Iaşi în perioada 2008 – 2012 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
                   Pentru o informare corectă în ceea ce priveşte situaţia investiţiilor finanţate de la bugetul statului 

în judeţul Iaşi, în perioada decembrie 2008 - mai 2012, vă rog să ne precizaţi, defalcat pentru fiecare an în parte, toate 
alocările de fonduri pe categorii de finanţare, după cum urmează: 

 
- studii de fezabilitate,  
- proiecte de investiţii aflate în derulare,  
- proiecte de investiţii noi  
- alte categorii pentru care s-au alocat fonduri. 
 
 
Solicit răspuns scris 
 

Deputat 
Petru MOVILĂ 

 
*** 

 
Adresată: domnului Liviu Nicolae DRAGNEA, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
Obiectul  întrebării:  Situaţia investiţiilor în judeţul Iaşi în perioada 2008 - 2012 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
                   Pentru o informare corectă în ceea ce priveşte situaţia investiţiilor finanţate de la bugetul statului 

în judeţul Iaşi, în perioada decembrie 2008 - mai 2012, vă rog să ne precizaţi, defalcat pentru fiecare an în parte, toate 
alocările de fonduri pe categorii de finanţare, după cum urmează: 

 
- studii de fezabilitate,  
- proiecte de investiţii aflate în derulare,  
- proiecte de investiţii noi  
- alte categorii pentru care s-au alocat fonduri. 
 
Solicit răspuns scris 
 

Deputat 
Petru MOVILĂ 

 
*** 

 
   
 

Adresată: domnului Radu STROE, ministrul Afacerilor Interne 
Obiectul  întrebării:  Situaţia investiţiilor în judeţul Iaşi în perioada 2008 – 2012 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
                   Pentru o informare corectă în ceea ce priveşte situaţia investiţiilor finanţate de la bugetul statului 

în judeţul Iaşi, în perioada decembrie 2008 - mai 2012, vă rog să ne precizaţi, defalcat pentru fiecare an în parte, toate 
alocările de fonduri pe categorii de finanţare, după cum urmează: 
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- studii de fezabilitate,  
- proiecte de investiţii aflate în derulare,  
- proiecte de investiţii noi  
- alte categorii pentru care s-au alocat fonduri. 
 
 
Solicit răspuns scris 
 
 

Deputat 
Petru MOVILĂ 

 

*** 
 
 

Adresată: domnului Daniel BARBU, ministrul Culturii 
Obiectul  întrebării:  Situaţia investiţiilor în judeţul Iaşi în perioada 2008 – 2012 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
                   Pentru o informare corectă în ceea ce priveşte situaţia investiţiilor finanţate de la bugetul statului 

în judeţul Iaşi, în perioada decembrie 2008 - mai 2012, vă rog să ne precizaţi, defalcat pentru fiecare an în parte, toate 
alocările de fonduri pe categorii de finanţare, după cum urmează: 

 
- studii de fezabilitate,  
- proiecte de investiţii aflate în derulare,  
- proiecte de investiţii noi  
- alte categorii pentru care s-au alocat fonduri. 
 
 
Solicit răspuns scris 
 
 

Deputat 
Petru MOVILĂ 

*** 
 
 
  
 

Adresată: domnului Remus PRICOPIE, Ministrul Educaţiei 
Obiectul  întrebării:  Situaţia investiţiilor în judeţul Iaşi în perioada 2008 – 2012 
 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
                   Pentru o informare corectă în ceea ce priveşte situaţia investiţiilor finanţate de la bugetul statului 

în judeţul Iaşi, în perioada decembrie 2008 - mai 2012, vă rog să ne precizaţi, defalcat pentru fiecare an în parte, toate 
alocările de fonduri pe categorii de finanţare, după cum urmează: 
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- studii de fezabilitate,  
- proiecte de investiţii aflate în derulare,  
- proiecte de investiţii noi  
- alte categorii pentru care s-au alocat fonduri. 
 
 
Solicit răspuns scris 
 

Deputat 
Petru MOVILĂ 

 

*** 
 
  
 
 
 

Adresată: doamnei Rovana PLUMB, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice 
Obiectul  întrebării:  Situaţia investiţiilor în judeţul Iaşi în perioada 2008 – 2012 

 
Stimată Doamna Ministru, 
 
                   Pentru o informare corectă în ceea ce priveşte situaţia investiţiilor finanţate de la bugetul statului 

în judeţul Iaşi, în perioada decembrie 2008 - mai 2012, vă rog să ne precizaţi, defalcat pentru fiecare an în parte, toate 
alocările de fonduri pe categorii de finanţare, după cum urmează: 

 
- studii de fezabilitate,  
- proiecte de investiţii aflate în derulare,  
- proiecte de investiţii noi  
- alte categorii pentru care s-au alocat fonduri. 
 
Solicit răspuns scris 
 

Deputat 
Petru MOVILĂ 

 

*** 
 

Adresată: domnului Eugen NICOLĂESCU, Ministrul Sănătăţii 
Obiectul  întrebării:  Situaţia investiţiilor în judeţul Iaşi în perioada 2008 – 2012 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
                   Pentru o informare corectă în ceea ce priveşte situaţia investiţiilor finanţate de la bugetul statului 

în judeţul Iaşi, în perioada decembrie 2008 - mai 2012, vă rog să ne precizaţi, defalcat pentru fiecare an în parte, toate 
alocările de fonduri pe categorii de finanţare, după cum urmează: 

 
- studii de fezabilitate,  
- proiecte de investiţii aflate în derulare,  
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- proiecte de investiţii noi  
- alte categorii pentru care s-au alocat fonduri. 
 
 
Solicit răspuns scris 
 
 

Deputat 
Petru MOVILĂ 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Modificarea Codului Rutier – între creşterea veniturilor la bugetul statului  şi stoparea, limitarea 
drastică a numarului de accidente de circulaţie. 

 
 
Înainte de revoluţia din 1989, puţini, foarte puţini dintre noi aveam posibilităţi financiare de a obţine un 

autoturism, de producţie indigenă, celebra Dacie, ca să nu mai vorbim de de autoturismele din import care se limitau 
numai la mărcile Skoda, Lada, Trabant, etc. Pentru obtinerea unui autoturism aşteptăm 4-5 ani, pe listele faimoase de 
la depozitele speciale. După decembrie 1989, numărul autoturismelor, noi sau second hand, s-a înzecit, traficul rutier 
a devenit aproape de nesuportat în marile oraşe ale ţării, dar în  special în Bucureşti. 

În mod regretabil, s-au înmulţit îngrijorător numărul de accidente rutiere, ca urmare a intrării în ţară a 
maşinilor de mare putere, a iresponsabilităţii vitezomanilor, a nerespectării regulilor de circulaţie, toate, dar absolut 
toate soldate cu sute  de morţi şi mii de răniţi, la care se adaugă distrugerea parţială şi uneori totală a 
autoturismelor implicate în accidentele care ocupă din ce în ce mai mult spaţiile televiziunilor de ştiri. 

Aproape toate ediţiile de ştiri, cuprind dureros, spun eu, cel puţin câte 1-2 accidente de circulaţie care mai de 
care cuprinse în statisticile cu morţi sau răniţi. 

În acest context sumbru, Ministerul de Interne, supune atenţiei noastre modificarea  Codului Rutier şi 
propune motivat, înăsprirea pedepselor pentru vitezomani, dar şi pentru consumatorii de alcool, înainte de a 
urca la volanul autoturismelor. Dar această înăsprire a pedepselor se defineste mai mult prin creşterea cuantumului 
amenzilor aplicate în diferitele cazuri, decât prin măsurile punitive la care se expune conducătorul auto. Privită din 
acest punct de vedere, modificarea s-ar justifica numai din nevoia de creştere a veniturilor la buget şi mai puţin de 
limitare a numărului  de accidente, care mai de care mai violente. Cel puţin asta s-ar putea înţelege din textul 
proiectului. Nu ştiu în ce măsură creşterea cuantumului amenzilor, conduce la creşterea comportamentului preventiv, 
al conducătorilor auto, dacă ţinem seama de faptul că oricum echipajele Poliţiei Rutiere stau la pândă pe şoselele 
României, să vâneze eventualele greşeli sau abateri ale conducătorilor auto în traficul rutier. Nu cumva am micşora 
cheltuielile bugetare, prin reducerea numărului de echipaje ale Poliţiei Rutiere, o dată cu întărirea  măsurilor punitive, 
(de constrângere temporară a unor drepturi) şi alocarea acestor resurse la capitolul „siguranţa cetăţenilor”?! Pentru că 
noi contribuabilii, plătim taxe şi impozite „să fim păziţi” nu „să fim  pândiţi” de poliţişti!! S-ar putea spune că 
amestecăm sarcinile Poliţiei Rutiere cu cele ale Poliţiei Locale, dar nu este aşa, pentru că şi într-un caz şi în celălalt 
se consumă resurse publice, indiferent unde sunt vărsate! 

Oricum cetăţenii României, au mai multă nevoie de  siguranţă personală în spaţiul public, decât de 
supraveghere exesivă pe şoselele ţării, ale echipajelor Poliţiei Rutiere ascunse mascat pe sub sălcii, pe sub 
extinderile unor magazine de la şosea, pe după alte mijloace de transport, etc, numai de dragul  unei amenizi de 
circulaţie. Pentru că astfel nu este îndeplinită decât componenţa financiară a acţiunii poliţiştilor rutieri, în dauna 
componenţei preventive a acesteia. Este mai mult decât probabil ca majorarea cuantumului amenzilor de circulaţie, să 
genereze un alt nivel de corupţie, să crească „nivelul şpăgilor” ca rezultat al înţelegerii între agentul de ciculaţie şi 
conducătorul auto. Neplata  acestor amenzi impun măsuri mai aspre într-adevăr, privind suspendarea permisului de 
conducere sau spectrul executării silite, dar creşterea nivelului amenzilor nu este neapărat o măsură care să crească 
prevenţia conducerii autovehiculelor rutiere! 

Opinez că mai trebuie reflectat asupra modificării Codului Rutier astfel  încât aceste măsuri să conducă mai 
mult „spre siguranţa cetăţeanului” şi „întărirea prevenţiei” decât  spre atingerea micului obiectiv de a se face planul la 
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amenzi de circulaţie, deoarece se naşte întrebarea „ce o să ne facem atunci când România o să fie brazdată de 
autostrăzi pe care pentru fluenţa traficului, limita de viteză va fi ridicată substanţial?” 

Sau ce o să facem atunci când resursele bugetare nu o să mai poată permite, plata salariilor şi întreţinerea 
maşinilor speciale pentru atât de multe echipaje ale Politiei Rutiere?! 

 
Deputat  

Constantin AVRAM 
 

*** 
 

 
Clasa a IX-a trebuie să rămână la liceu! 

 
 
Guvernul USL va continua să facă dreptate românilor, respectiv să îndrepte inechităţile sociale comise în 

timpul guvernărilor pedeliste din ultimii ani. Astfel, una dintre măsurile de strictă necesitate pe care o va lua 
Ministerul Educaţiei Naţionale este aceea a revenirii asupra deciziei fostului ministru Funeriu de a scoate clasa a IX-a 
de la liceu. Este cât se poate de limpede că nu se justifica o asemenea modificare, respectiv să destabilizezi o 
structură viabilă a învăţământului românesc, care a funcţionat ireproşabil mai bine de o sută de ani.  

Revenirea la liceu a clasei a IX-a va avea efecte benefice imediate pentru învăţământul românesc, oricum 
bulversat de numeroasele schimbări şi încercări de reformă din ultimii ani, din mai multe puncte de vedere. În primul 
rând, trimiterea clasei a IX-a la ciclul gimnazial ar fi bulversat din temelii buna funcţionare a acestuia, deoarece 
adăugând-o la şcolile generale, majoritatea fiind mediul rural, elevii de acolo ar fi avut automat rezultate mai slabe. 
Pe cale de consecinţă, ar fi avut de suferit şi învăţământul liceal, deoarece elevii nu s-ar fi putut prezenta aici într-un 
cadru nesatisfăcător, nepregătiţi şi cu lacune de neremediat. 

În opinia mea, este cu totul şi cu totul normal ca într-un sistem educativ performant să existe o 
proporţionalitate între ciclurile de învăţământ, respectiv primar, gimnazial şi liceal. Un alt argument în favoarea 
acestei reveniri este acela potrivit căruia elevii care vor urma o şcoală profesională (vocaţională), vor fi într-un 
considerabil avantaj, deoarece atât ei, cât şi părinţii lor (material vorbind), câştigă un an de zile pentru pregătirea şi 
perfecţionarea viitoarei destinaţii profesionale. De asemenea, sunt mult uşurate cheltuielile părinţilor din acest punct 
de vedere, care, pe fondul actualei crize economice, nu vor mai da bani pe un an fără rost pentru viitorul copiilor lor. 
Dacă ar rămâne la ciclul gimnazial, evident că părinţii acestor elevi ar cheltui mult mai mulţi bani pentru a-şi întreţine 
copiii, atât în clasa a IX-a, cât şi apoi în cei patru ani de liceu. Evident, vorbim despre o măsură pozitivă şi laudabilă, 
în acelaşi timp! 

Un alt motiv pentru care clasa a IX-a trebuie să rămână la licee este baza materială, mai exact starea acesteia. 
Este bine cunoscut faptul că în şcolile generale nu există laboratoarele performante existente în liceele de specialitate, 
spre exemplu cele de profil economic, industrial, mecanică, chimie, insdustrie uşoară, etc., iar apariţia clasei a IX-a în 
ciclul gimnazial, fără o bază materială cât de cât acceptabilă, nu ar face nici o favoare elevilor.  

Nu în ultimul rând, atât eu personal, cât şi specialiştii din domeniul învăţământului, suntem de părere că trei 
ani sunt prea puţini pentru însuşirea programelor complexe din liceele româneşti din prezent! Clasa a IX-a are rolul 
principal de a-i ajuta pe elevi cu acomodarea din ciclul liceal, după care oricum le mai rămâne poate puţin timp 
pentru a parcurge programele, oricum destul de aglomerate, ale liceelor autohtone.    

 
Deputat 

ION DINIŢĂ 
 

*** 
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Declaratie politica privind cresterea delincventei juvenile 
in randul minorilor cu varste sub 14 ani 

 
Domnule presedinte de sedinta, 
Doamnelor si domnilor deputati, 
Declaratia mea politica se refera la o problema majora cu care se confrunta societatea noastra in prezent. Este 

vorba despre delincventa juvenila in randul minorilor ce nu au implinit varsta de 14 ani. Acest fenomen de devianta, 
ce s-a intensificat dupa schimbarea socio-politica din anul 1989,  se prezinta sub diferite forme, de la violenta fizica, 
pana la acte contra bunurilor persoanelor, talharii, acte de vandalism si huliganism. 

Delincventa juvenila este, in principal, o consecinta directa a modului in care este organizata familia. Astfel, 
majoritatea delincventilor minori provin din familii dezorganizate, monoparentale, care nu isi indeplinesc functia de 
educare, supraveghere si protejare a copiilor. Alte probleme care conduc la un comportament deviant au in vedere 
lipsa de resurse materiale, marginalizarea sociala, model parental necorespunzator, necunoasterea anturajului si a 
locurilor frecventate de minori. 

 Doresc sa consolidez cele afirmate prin exemplificare cu un caz concret din judetul Neamt. Este 
vorba despre un minor in varsta de 13 ani, ce provine dintr-o familie cu probleme financiare si sociale. Situatia 
materiala precara si absenta unei culturi adecvate sunt doua considerente majore ce l-au determinat pe tanar sa aleaga 
calea faradelegilor. In pofida varstei fragede, copilul este specializat in talharii si furturi prin diferite metode de 
distragere a atentiei. Numai intr-un singur caz de furt a putut sustrage 4.000 de euro si 15.000 de lei. Copilul de13 ani 
este, insa, ajutat si incurajat de persoane majore, persoane care ar trebui sa raspunda penal pentru faptele lor. 

Alarmant este faptul ca acest caz nu este unul singular. Victimele acestor minori delincventi fac parte si din 
segmentul persoanelor in varsta. Un exemplu in acest sens, la inceputul anului 2013, in luna ianuarie, o batrana in 
varsta de 80 de ani din Piatra Neamt a fost atacata si agresata, cu scopul de a fi jefuita, chiar in scara blocului in care 
locuia. 

 Ingrijorator este faptul ca numarul copiilor cu varste sub 14 ani care ajung sa comita infractiuni este 
in continua crestere, in primul rand, din cauza neputintei organelor de politie in fata acestor delicte. Lipsa de putere a 
reprezentantilor politiei deriva, in principal, din lacunele legislative care nu permit arestarea minorului. Legislatia 
stabileste ca, pana la implinirea varstei de 14 ani, minorii nu raspund penal din urmatorul considerent: dezvoltarea 
insuficienta a insusirilor psihice, intelictive si volitive. Asadar, pentru acest segment infractional, legea nu prevede 
aplicarea unor sanctiuni privative de libertate sau a unor masuri educative. In cazul ilegalitatilor comise de minori, de 
cele mai multe ori, parintii sunt cei care raspund pentru faptele copiilor, fiind sanctionati cu amenda. Insa aceasta 
masura este insuficienta si, totodata, ineficienta. Nu trateaza nici cauza, nici efectul. Potrivit legii, copilul care a 
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, beneficiaza de masurile de protectie speciala: 
plasament, plasament în regim de urgenţă, supraveghere specializată. Din pacate multi delicventi minori nu ajung sa 
beneficieze de aceste masuri pentru ca ele sunt dificil sau chiar imposibil de aplicat. 

Este necesar sa umplem vidul legislativ cu noi reglementari juridice. Sustin reinfiintarea scolilor de corectie 
la nivel de judete, in scopul reeducarii  minorilor delincventi, iar pentru infractiunile grave, consider ca se impune 
decaderea din drepturi a parintilor. 

 O alta cauza a delincventei juvenile are in vedere absenta unor programe reale ale Institutiilor de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen negativ. 

 Solicit organelor de politie si directiilor de asistenta sociala sa actioneze, sa conlucreze si sa gaseasca 
solutii in vederea diminuarii numarului de delicte comise de minorii sub 14 ani.  Chiar daca legea nu permite privarea 
de libertate a acestui segment infractional, organele de politie ar putea incredinta acesti copii specialistilor din cadrul 
directiilor de asistenta sociala, specialisti care au datoria de a elabora si implementa programe de interventie in 
vederea corectarii acestor comportamente deviante. 

  Din cauza starii de pasivitate a societatii noastre, viitorul acestor copii este sumbru. Pentru a le oferi 
o sansa trebuie sa gandim impreuna programe reale  care sa elimine treptat toti factorii care determina un grad ridicat 
al delincventei juvenile. 

 
Deputat 

Catalin Dragusanu 
 

*** 
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Medicii romani trebuie si merita sa fie respectati de statul roman 

 
 
Stimati colegi, 
Doamnelor si domnilor, 
 
Dupa cum stiti, in Bucuresti au loc in aceste zile proteste ale medicilor. Motivul: subfinantarea sistemului de 

sanatate – veniturile sunt mici in raport cu volumul de munca, din spitale lipsesc dotari si echipamente medicale de 
baza, posturile din sanatate sunt blocate. In plus, medicii reclama lipsa autonomiei profesionale si influenţa politică 
asupra spitalelor,  problema care ingreuneaza exercitarea actului medical in conditii optime.  

Aceste probleme structurale ale sistemului medical au facut ca Romania sa piarda din 2007 pana azi 28.000 
de doctori şi 17.000 de asistente. Ţara noastră are o rată a migraţiei doctorilor de 9%, în timp ce media europeană este 
de 2,5%. In Romania mai sunt inregistrati la ora actuala 42.000 de medici. Mai grav, potrivit unor studii realizate de 
Colegiul Medicilor din România şi de Consiliul Investitorilor Străini în 2011 şi 2012, 64% dintre studenţii la 
Medicină şi 60% dintre doctorii care încă sunt în ţară intenţionează să părăsească România in viitorul apropiat. 

România este una dintre ţările care dă, anual, cei mai mulţi absolvenţi de medicină din lume, în jur de 6500. 
În acelaşi timp, spitalele au doar 3.000 de locuri de rezidenţiat. Un medic rezident castiga la ora actuala in jur de 900 
de lei, in conditiile in care munceste zilnic, de dimineata pana seara, si isi asuma frecvent garzi. Din acesti bani nu se 
poate trai decent. Nici macar indecent nu se poate trai! Multi dintre rezidenti au credite, rate la banci. Ca urmare 
logica, cei mai multi dintre acestia decid sa plece din tara. In multe spitale din Romania se lucreaza la cota de avarie, 
din multe sectii lipsesc medici. 

 
România investeste intr-un student la medicina aproximativ 30.000 de lei pe durata celor 6 ani de studii. Este 

vorba despre cheltuielile cu salariile profesorilor şi cu materialele didactice. Se investeşte in acest caz mai mult decât 
pentru studentii de la alte facultăţi, materialele necesare formării unui doctor fiind costisitoare. Insa daca tânărul nu 
activeaza nici măcar o zi în sistemul medical românesc, iar taxele şi impozitele se duc catre bugetul altei ţări, statul 
român nu işi mai recupereaza investiţia. La un calcul simplu, elementar, rezulta ca din 2007 pana in prezent statul 
roman a pierdut 840 de milioane de lei. 

 
Stimati colegi,  
 
Nu trebuie sa asistam tacuti si pasivi la nemultumirile acestei categorii profesionale de care depinde sanatatea 

fiecarui roman. Nu trebuie sa lasam situatia sa scape de sub control. Medicii ameninta cu demisii în bloc şi cu 
anularea contractelor cu Casa de asigurări de sănătate.  

 
Cine işi va asuma răspunderea în cazul unor greve generale sau a unor demisii în bloc ale medicilor? Cati 

oameni vor fi afectati de consecintele grevelor si demisiilor?  
 
Locul medicilor este langa pacienti, nu in strada. Este inadmisibil sa indemnam medicii, mai mult sau mai 

putin direct, sa paraseasca Romania in cazul in care sunt nemultumiti de conditiile din propria tara. Sectorul sanatatii 
nu ar trebui sa fie negociabil, ci prioritar.  

 
E necesar – este vital la propriu – ca pentru anul 2014 sa alocam sanatatii un buget considerabil mai mare 

decat anul acesta. Veniturile medicilor rezidenti trebuie sa creasca semnificativ, e nevoie de o legislaţie care să 
garanteze independenţa profesională in sistemul sanitar, e necesara o lege a salarizării specifică sistemului de 
sănătate. Managementul spitalelor trebuie asigurat de persoane cu experienta si expertiza in domeniul sanitar.  

 
Nu ne mai putem umili medicii! Nu putem permite ca sistemul de sanatate din Romania sa se deterioreze 

continuu.  
 
E necesar să acţionăm rapid pentru a apăra independenţa şi respectul profesiei de medic. 
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Va multumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raetchi 

 
*** 

 
 

“O sansa pentru tinerii studenti si masteranzi  
de administratie publica, stiinte politice, relatii internationale si studii europene” 

 
Domnule presedinte, 
Stimati colegi, 
 
 In prezent, studentii si masteranzii de administratie publica, stiinte politice, relatii internationale si 

studii europene au sanse reduse de angajare in sectorul public, acest lucru conducand la cresterea numarului de 
someri dupa absolvirea facultatilor de profil. 

As vrea sa amintesc principalele probleme cu care se confrunta acesti tineri atunci cand doresc sa patrunda pe 
acel segment din piata muncii pentru care se pregatesc in mod specific: 

 a)in primul rand, sectorul public este incapabil sa le ofere oportunitati de profesare in domeniul lor de 
specialitate deoarece posturile sunt blocate. Este aplicabil urmatorul principiu: ocuparea unui post la alte sapte locuri 
eliberate. 

 b) in al doilea rand, majoritatea posturilor scoase la concurs in cadrul institutiilor publice nu vizeaza gradul 
profesional debutant, ci o alta pozitie in ierarhie – asistent, principal sau superior – ceea ce impiedica tinerii fara 
vechime si experienta sa candideze. 

 c) nu in ultimul rand, atunci cand sunt deblocate posturi de debutant, la conditiile specifice ce trebuie 
intrunite de candidat sunt prevazute alte specializari, precum stiintele juridice sau economice. 

 Consider ca putem oferi o sansa de reusita studentilor si masteranzilor de administratie publica, stiinte 
politice, relatii internationale si studii europene prin instituirea unor facilitati sub forma unor stagii de practica 
retribuite, pe o perioada de maximum 6 luni de zile. 

 Mecanismul schitat nu este deloc unul dificil. Pentru a accede la functia de “stagiar”, candidatul va trebui 
sa participe la concursul organizat pentru ocuparea acestei “functii”. Pot aplica pentru efectuarea stagiului de practica 
remunerat studentii si masteranzii care sunt cel putin in anul doi de studiu si au rezultate deosebite in activitatea 
academica. 

 Concursul va consta in doua etape: selectarea dosarelor de inscriere si proba scrisa. In urma evaluarii 
dosarelor, candidatii vor putea sustine un examen scris, conform bibliografiei comunicate de Ministerul Educatiei 
Nationale pentru fiecare categorie de studii mentionate. Aplicantii ce obtin punctajul minim necesar pentru 
promovare vor fi repartizati in cadrul unei institutii publice pentru desfasurarea stagiului de practica platit, in functie 
de numarul de locuri alocate semestrial pentru ocuparea postului de ”stagiar”. 

 Asadar, stimati colegi, consider ca stagiile de practica retribuite reprezinta, pe langa un stimulent major in 
vederea obtinerii de performanta, o sansa reala de patrundere in sistemul public si, totodata, asigura oportunitati 
pentru o imagine mai buna a sectorului public in fata cetatenilor si tinerilor studenti. In plus, incadrarea in sectorul 
public a tinerilor competenti va genera o reimprospatare a aparatului administrativ prin infuzia de idei noi. 

 
Va multumesc! 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raetchi 

 
*** 
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 Întrebări 

 
 
Adresată: domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii. 
Obiectul întrebării: Situaţia intolerabilă în care a ajuns Cimitirul Vesel din Săpânţa, monument istoric de 
interes naţional. 
 
 

Stimate domnule ministru,  
După cum bine ştiţi, Săpânţa este o localitate cunoscută la nivel naţional şi internaţional datorită Cimitirului 

Vesel, monument istoric de interes naţional, care încă atrage turiştii din ţară şi din străinătate ca un magnet. 
„Cimitirul Vesel este un cimitir din localitatea Săpânţa, judeţul Maramureş, faimos pentru crucile mormintelor viu 
colorate, picturile naive reprezentând scene din viaţa şi ocupaţia persoanelor înhumate. Pe unele cruci există chiar 
versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanţe umoristice, persoanele respective. Ineditul acestui cimitir este 
diferenţierea faţă de majoritatea culturilor popoarelor, care consideră moartea ca un eveniment foarte solemn. Uneori, 
cultura aparte a acestui cimitir a fost pusă în legătură cu cultura dacilor, a căror filosofie era bazată pe nemurire şi pe 
consideraţia că moartea era un motiv de bucurie, persoana respectivă ajungând într-o altă viaţă, mai bună. Cimitirul 
îşi are originea în câteva cruci sculptate de Stan Ioan Pătraş. Astfel, în 1935, Pătraş a sculptat primul epitaf, iar din 
anii 1960 încoace, întreg cimitirul a fost populat cu circa 800 astfel de cruci, sculptate din lemn de stejar, devenind un 
muzeu în aer liber de natură unică şi o atracţie turistică”, se arată în prezentarea obiectivului pe site-ul Primăriei 
comunei Săpânţa. 

De câteva zile însă, binecunoscutul Cimitir Vesel este teatrul unui conflict absurd, scena unei dispute 
abracadabrante, iar Săpânţa stă acum pe un butoi de pulbere, din cauza intervenţiei prefectului judeţului Maramureş, 
care a acuzat dispariţia mai multor cruci din cimitir. La sesizarea secretarului de stat din cadrul Ministerului Culturii, 
Radu Boroianu, precum şi a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş, o Comisie mixtă numită prin Ordin al 
prefectului a verificat integritatea monumentului istoric Cimitirul Vesel din Săpânţa. „Urmare a controlului 
desfăşurat în 27 august 2013, la faţa locului au fost constatate o serie de deficienţe, au fost aplicate sancţiuni 
contravenţionale şi s-au dispus o serie de măsuri. În Maramureş au ajuns şi oficiali ai ministerului, pentru a verifica 
dacă se confirmă sau nu cele stabilite în urma controlului efectuat de comisia interinstituţională”, se arată într-un 
comunicat al Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş. În Săpânţa se cunoaşte „de când lumea” faptul că familiile 
decedaţilor obişnuiesc din când în când să-şi ia acasă crucile, care le aparţin de fapt cu acte, pentru a le restaura sau 
înlocui cu altele noi, însă controlul dispus de prefect a relevat că s-ar fi încălcat dispoziţiile legale privind protejarea 
monumentelor istorice. În mod incredibil şi paradoxal, Comisia de control a întocmit un proces verbal de constatare a 
contravenţiei administratorului cimitirului, preotului Grigore Luţai, căruia i s-a aplicat o amendă contravenţională 
cuprinsă între 4.000 şi 8.000 de lei, mai exact de 5.000 de lei, pentru „nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 36 
din Legea 422/2001 privind monumentele istorice, respectiv a permis efectuarea de intervenţii la monumentul istoric 
fără a avea în prealabil avizul Ministerului”!  

În replică, preotul Grigore Luţai, care slujeşte în Săpânţa de 24 de ani, combate cele afirmate de comisia de 
control şi susţine că dacă administraţia judeţeană va continua să atace Cimitirul Vesel săpânţenii vor cere scoaterea 
obiectivului din lista monumentelor istorice! „Am primit o amendă pe care o voi depune pe Sfânta Cruce aflată în 
construcţie, care va fi, probabil, cea mai înaltă cruce din ţară. Cum poţi interzice femeilor să vină să-şi plângă morţii 
când nu este zi lăsată de la bunul Dumnezeu în care să nu vezi, în cimitir, localnice care vin să se închine la 
mormintele celor dragi. Nimeni nu poate opri săpânţenii să vină să îngenuncheze la mormintele care, de drept, se află 
în proprietatea lor. Nu putem înlătura meşterii populari. Vreau să ne facem bine înţeleşi. Cimitirul Vesel nu este 
Castelul Bran şi nici alt monument istoric. Meşterii populari sunt cei care, din tată în fiu, restaurează aceste cruci. E 
munca lor de-o viaţă, sunt ai noştri, ai locului. Cu opt ani în urmă, cei ai lui Stan Ioan Pătraş au restaurat 40 de cruci. 
Lucrarea a ieşit la aproximativ 400 de lei pentru o cruce. Dacă folosim firme autorizate, o cruce restaurată înseamnă 
câteva mii de euro. Faceţi şi dumneavoastră o diferenţă. Cimitirul Vesel a ajuns recunoscut la nivel internaţional prin 
munca şi hărnicia săpânţenilor. Şi noi, ca şi oameni de suflet, mereu ne-am primit invitaţii cei mai de seamă cu inimă 
deschisă. Dar am simţit o durere în suflet când am văzut că administraţia judeţeană vine aici pentru a ne amenda, 
pentru a ne cere să renunţăm la meşterii noştri, pentru a ne interzice să ne îngropăm morţii. Aşa ceva nu se va 
întâmpla niciodată în Săpânţa”, a spus preotul Grigore Luţai. Localnicii sunt decişi astfel să nu renunţe la obiceiurile 
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lor de zeci de ani, respectiv mai degrabă pregătesc o revoltă decât să accepte să aducă oameni din afară pentru a le 
restaura crucile strămoşeşti.  

Având în vedere situaţia relatată, vă rog şi vă întreb totodată, prin prezenta, să faceţi lumină şi dreptate în 
acest caz de abuz şi de o importanţă mult mai mare decât cea estimată iniţial şi să dispuneţi reinstaurarea normalităţii 
de până acum în ceea ce priveşte administrarea Cimitirului Vesel din Săpânţa, precum şi anularea sancţiunii acordate 
administratorului acestui obiectiv istoric şi turistic de interes internaţional. Personal, consider că nu au fost încălcate 
prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi vă solicit să luaţi măsurile de rigoare 
pentru normalizarea situaţiei tensionate existente la Săpânţa. 

Solicit răspuns scris. 
Deputat  

CORNELIA NEGRUŢ 
 

*** 
 

 
 

Adresată: doamnei Ramona Nicole Mănescu, ministrul Transporturilor 
Obiectul întrebării: Situaţia lucrărilor la Magistrala 5 metrou 
 
Stimată doamnă ministru,  
Consider că una dintre priorităţile pe care trebuie să le aibă în vedere atât municipalitatea cât şi Ministerul 

Transporturilor în următorii ani o constituie extinderea reţelei de metrou. Aceasta poate fi o soluţie atât pentru 
siguranţa cetăţenilor cât şi o măsură ce poate duce în final la decongestionarea traficului din Bucureşti.  

În condiţiile în care Capitala va avea o reţea de metrou la standarde europene, un număr cât mai mare de 
locuitori ai Bucureştiului vor prefera transportul rapid, de  subteran, în detrimentul maşinilor personale.   

Pe cale de consecinţă, vă rog să-mi comunicaţi care este stadiul lucrărilor la Magistrala 5 metrou şi când 
preconizaţi că bucureştenii vor putea beneficia de aceasta.   

Solicit răspuns scris. 
   Cu sinceritate,  

 
 

Deputat 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
Obiectul intrebarii: Cazurile de delicventa juvenila 
 
Domnule Ministru, 
 
Autoritatile locale din judetul Neamt se confrunta in ultima perioada cu o avalansa de cazuri ce se prezinta 

sub diferite forme, de la violenta fizica, pana la acte contra bunurilor persoanelor, talharii, acte de vandalism, comise 
de bande de minori, sub varta de 14 ani. Legislatia stabileste ca, pana la implinirea varstei de 14 ani, minorii nu 
raspund penal din urmatorul considerent: dezvoltarea insuficienta a insusirilor psihice, intelictive si volitive. Asadar, 
pentru acest segment infractional, legea nu prevede aplicarea unor sanctiuni privative de libertate sau a unor masuri 
educative. Neputinta organelor de politie in fata acestor delicte, nu descurajeaza sub nici o forma aceste acte 
antisociale. 

 
Domnule ministru, avand in vedere aspectele semnalate, va rog respectuos sa precizati urmatoarele: 

- Cat de extinse sunt competentele Politiei in astfel de cazuri? 
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- Institutia coordonata de Dvs deruleaza vreun program in scopul descurajarii acestor acte 
antisociale? 

- La nivelul judetului Neamt, cati minori care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi 
care nu răspund penal, sunt luati in evidenta? 

- Exista colaborare interinstitutionala intre Politie si Directiile de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului pentru rezolvarea cazurilor de delicventa juvenila si daca exista in ce consta aceasta colaborare? 
 
Va multumesc pentru raspuns si va asigur de toata consideratia. 
Solicit raspunsul in scris. 
 

Cu deosebita stima, 
 
 

Deputat  
Vasile Catalin Dragusanu 

 
*** 

 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
Obiectul intrebarii: Delincventa juvenila 

 
Doamna Ministru, 
 
Este ingrijorator faptul ca numarul copiilor cu varste sub 14 ani care ajung sa comita infractiuni este in 

continua crestere. Autoritatile locale din judetul Neamt se confrunta in ultima perioada cu o avalansa de cazuri ce se 
prezinta sub diferite forme, de la violenta fizica, pana la acte contra bunurilor persoanelor, talharii, acte de vandalism 
si huliganism, comise de bande de minori, sub varta de 14 ani. Legislatia stabileste ca, pana la implinirea varstei de 
14 ani, minorii nu raspund penal din urmatorul considerent: dezvoltarea insuficienta a insusirilor psihice, intelictive si 
volitive. Asadar, pentru acest segment infractional, legea nu prevede aplicarea unor sanctiuni privative de libertate 
sau a unor masuri educative. Potrivit legii, copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu 
răspunde penal, beneficiaza de masurile de protectie speciala: plasament, plasament în regim de urgenţă, 
supraveghere specializată. Din pacate multi delicventi minori nu ajung sa beneficieze de aceste masuri pentru ca ele 
sunt dificil sau chiar imposibil de aplicat. 

Doamna ministru, avand in vedere aspectele semnalate, va rog respectuos sa precizati urmatoarele: 
- Masurile de protectie speciala sunt suficiente pentru a reabilita copiii care, fie din proprie 

initiativa fie pentru ca sunt fortati, ajung sa comita acte antisociale? 
- Ce programe speciale deruleaza in acest sens institutia coordonata de Dvs? 
- La nivelul judetului Neamt, cati copii au beneficiat de masurile de protectie speciala? 
- Cate centre de plasament sunt pe raza judetului Neamt si ce capacitate au aceste centre? 
- Exista colaborare interinstitutionala intre Politie si Directiile de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului pentru rezolvarea cazurilor de delicventa juvenila si daca exista in ce consta aceasta colaborare? 
 
 
Va multumesc pentru raspuns si va asigur de toata consideratia. 
 
Solicit raspunsul in scris. 

Cu deosebita stima, 
Deputat  

Vasile Catalin Dragusanu 
 

*** 
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Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale. 
Obiectul întrebării: Revenirea clasei a IX-a la învăţământul liceal.   

 
Stimate domnule Ministru, 
 
Sunt sigur că Guvernul USL va continua să facă dreptate românilor, respectiv să îndrepte inechităţile sociale 

comise în timpul guvernărilor pedeliste din ultimii ani. Astfel, una dintre măsurile de strictă necesitate este aceea a 
revenirii asupra deciziei fostului ministru Funeriu de a scoate clasa a IX-a de la liceu. Este cât se poate de limpede că 
nu se justifica o asemenea modificare, respectiv să destabilizezi o structură viabilă a învăţământului românesc, care a 
funcţionat ireproşabil mai bine de o sută de ani.  

Revenirea la liceu a clasei a IX-a va avea efecte benefice imediate pentru învăţământul românesc, oricum 
bulversat de numeroasele schimbări şi încercări de reformă din ultimii ani, din mai multe puncte de vedere. În primul 
rând, trimiterea clasei a IX-a la ciclul gimnazial ar fi bulversat din temelii buna funcţionare a acestuia, deoarece 
adăugând-o la şcolile generale, majoritatea fiind mediul rural, elevii de acolo ar fi avut automat rezultate mai slabe. 
Pe cale de consecinţă, ar fi avut de suferit şi învăţământul liceal, deoarece elevii nu s-ar fi putut prezenta aici într-un 
cadru nesatisfăcător, nepregătiţi şi cu lacune de neremediat. 

În opinia mea, este cu totul şi cu totul normal ca într-un sistem educativ performant să existe o 
proporţionalitate între ciclurile de învăţământ, respectiv primar, gimnazial şi liceal. Un alt argument în favoarea 
acestei reveniri este acela potrivit căruia elevii care vor urma o şcoală profesională (vocaţională), vor fi într-un 
considerabil avantaj, deoarece atât ei, cât şi părinţii lor (material vorbind), câştigă un an de zile pentru pregătirea şi 
perfecţionarea viitoarei destinaţii profesionale. De asemenea, sunt mult uşurate cheltuielile părinţilor din acest punct 
de vedere, care, pe fondul actualei crize economice, nu vor mai da bani pe un an fără rost pentru viitorul copiilor lor. 
Dacă ar rămâne la ciclul gimnazial, evident că părinţii acestor elevi ar cheltui mult mai mulţi bani pentru a-şi întreţine 
copiii, atât în clasa a IX-a, cât şi apoi în cei patru ani de liceu. Evident, vorbim despre o măsură pozitivă şi lăudabilă, 
în acelaşi timp! 

Un alt motiv pentru care clasa a IX-a trebuie să rămână la licee este baza materială, mai exact starea acesteia. 
Este bine cunoscut faptul că în şcolile generale nu există laboratoarele performante existente în liceele de specialitate, 
spre exemplu cele de profil economic, industrial, mecanică, chimie, industrie uşoară, etc., iar apariţia clasei a IX-a în 
ciclul gimnazial, fără o bază materială cât de cât acceptabilă, nu ar face nici o favoare elevilor.  

Nu în ultimul rând, atât eu personal, cât şi specialiştii din domeniul învăţământului, suntem de părere că trei 
ani sunt prea puţini pentru însuşirea programelor complexe din liceele româneşti din prezent! Clasa a IX-a are rolul 
principal de a-i ajuta pe elevi cu acomodarea din ciclul liceal, după care oricum le mai rămâne poate puţin timp 
pentru a parcurge programele, oricum destul de aglomerate, ale liceelor autohtone.    

Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1.Când va reveni de facto şi oficial clasa a IX-a la liceu? 
2.Care este ponderea învăţământului liceal în anul şcolar recent început, faţă de anul trecut, atât la nivel 

naţional, cât şi în judeţul Braşov, în contextul ratei ridicate a abandonului şcolar? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Ion DINIŢĂ 

 
*** 

 
Adresată: doamnei Lucia Ana Varga, ministrul Delegat Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Obiectul întrebării: Situaţia reţelei de drumuri forestiere din România. 

 
Stimată doamnă ministru,           
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Asociaţia Forestierilor din România susţine că o problemă esenţială cu care se confruntă societăţile care 
exploatează masa lemnoasă este lipsa drumurilor forestiere. România are în prezent un număr extrem de redus de 
drumuri forestiere raportate la hectar, în comparaţie cu ţările occidentale.  

Vă întreb cu respect: 
1. Câţi metri liniari/ha de drumuri forestiere are România, raportat atât la ţările vecine, cât şi la media 

european? (Vă rog să îmi prezentaţi clasamentul european în acest sens)  
2. Câte drumuri forestiere sunt în judeţul Braşov şi câte proiecte în derulare există în prezent? 
3. Care este strategia Guvernului României în vederea realizării de noi drumuri forestiere? 
4. Cum sprijină ministerul pe care îl conduceţi iniţiativele autorităţilor locale privind deschiderea de noi 

drumuri forestiere? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Ion DINIŢĂ 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 

„Vrem să ştim dacă elevii din şcolile noastre sunt în siguranţa.” 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
Suntem în a doua săptămână a anului şcolar. Trebuie cu această ocazie să urez mult succes tuturor 

elevilor, părinţilor şi profesorilor care vor avea un an plin de provocări în sistemul nostru de învăţământ care are 
nevoie de multă atenţie şi efort pentru a ajunge la standardele pe care ni le dorim.  

Astăzi voi profita de faptul că anul şcolar este încă la început pentru a vă atrage atenţia asupra unui 
subiect de maxim interes pentru toţi elevii dar mai ales pentru părinţii lor. Vreau să încerc să va fac atenţi asupra 
unei probleme de importanţă naţională şi pentru a vă stimula atenţia am să vă rog să ascultaţi o serie de date 
statistice care prezintă un peisaj sumbru al educaţiei din România. Este vorba de violenţa în şcoli care pare să fie 
un fenomen care ia încă amploare în şcolile noastre şi mi-e teamă că fără un efort susţinut, interministerial, peste 
un an ne vom afla încă aici şi vom discuta de actualitatea actelor de violenţă din şcoli. 

În anul 2012 s-au înregistrat 14.313 cazuri de violenţă în cadrul unităţilor de învăţământ la nivel naţional. 
Cifra este îngrijorătoare, dacă facem o simplă împărţire ajungem la un rezultat fantastic, avem 39 de cazuri de 
violenţă în fiecare zi în România şi aceste date sunt cele raportate de Ministerul Educaţiei Naţionale, vă daţi 
seama stimaţi colegi de faptul că există mult mai multe cazuri care nu sunt raportate dar care se întâmplă şi cad în 
tăcere. Din 14.313 cazuri, nu număr de 6275 de cazuri sunt de violenţă fizică, 3261 sunt cazuri de însuşiri de 
bunuri, înşelăciuni, tâlhării, 2059 sunt cazuri de insulte grave, instigare la violenţă, 1603 implică ameninţarea şi 
şantajul, ambele infracţiuni, 374 sunt cazuri de consum de alcool, deţinere şi consum de stupefiante şi 90 de 
cazuri privesc activitatea sexuală. Cam aşa arată statistica înfricoşătoare a actelor de violenţă din şcolile din 
România pe parcursul unui an. 

Răspunsul Ministerului Educaţiei Naţionale la această statistică nu este unul convingător şi aşteptăm cu 
maxim interes dar şi teamă statisticile de la sfârşitul anului curent pentru a vedea dacă măsurile MEN sunt 
credibile şi eficiente dar, se pare că este dificil să asiguri securitatea copiilor măcar în perimetrul unităţii de 
învăţământ, dacă nu şi într-o rază de cel puţin 500 de metri în jurul şcolii. Ne aflăm într-un cerc vicios şi în mod 
cert vorbim despre o problemă socială pentru că ar fi nedrept să aruncăm toată responsabilitatea în sarcina MEN. 
Cei responsabili de educaţia copiilor noştri suntem chiar noi. Educaţia începe de acasă şi sunt sigură că până nu 
va exista un program naţional de descurajare a actelor de violenţă prin campanii de informare publică, prin 
prevenţie şi prin asigurarea unui mediu social stabil nu vom putea sparge cercul vicios în care ne aflăm.  

Suntem încă la începutul anului şcolar şi acesta ar fi în mod normal un motiv de optimism, dar se pare că 
încă nu a început bine şcoala şi avem deja un caz de violenţă raportat în judeţul Suceava, în localitatea Rădăuţi. 
Un bărbat a reuşit să intre într-o şcoală şi să agreseze fizic doi băieţi de 18 ani care l-ar fi agresat la rândul lor pe 
nepotul acestuia. Vestea bună este că bărbatul a fost reţinut de poliţie din spusele presei, vestea proastă este că în 
România anului 2013 încă există astfel de cezuri.  

Se impun, stimaţi colegi, măsuri drastice pentru toţi cei care comit acte de violenţă în şcoli. Trebuie să ne 
protejăm copiii şi nu trebuie arătată nici un fel de toleranţă faţă de proliferarea unor astfel de cazuri. Sigur, 
problema nu este atât de simplă, copiii care provoacă astfel de incidente trebui să fie integraţi şi ajutaţi, în opinia 
mea de către personal specializat în psihopedagogie sau psihologie iar pe acest palier suntem din păcate 
deficienţi. Şcolile din România nu au nici măcar personalul medical necesar unităţilor de învăţământ, pentru că 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 24 - 2013 săptămâna 23 –27 

septembrie 2013  

 

154

noi, ca stat am considerat că personalul medical specializat este necesar exclusiv în unităţile de primire 
spitalicească unde, bineînţeles, ne aflăm în acelaşi deficit. În Bucureşti, spre exemplu, sunt doar 160 de 
psihopedagogi total insuficient pentru numărul de tineri care ar avea nevoie de asistenţă în acest domeniu.  

Am auzit de măsura montării camerelor de luat vederi din jurul unităţilor de învăţământ. Este o măsură 
pe care o consider meritorie, dar, din păcate insuficientă. Trebuie să lucrăm simultan la eliminarea efectelor pe 
care fenomenul violenţei în şcoli le presupune şi la cauzele acestui fenomen. Strategia naţională pentru 
combaterea violenţei în şcoli este neclară şi din păcate se concentrează aproape exclusiv pe eliminarea efectelor 
violenţei în şcoli prin măsurile propuse. Partea de prevenţie şi de eliminare a cauzelor sociale care determină 
aceste comportamente deviante este uitată sau neglijată. 

Încă o dată vreau să vă spun că statisticile sunt îngrijorătoare şi trebuie în primul rând să le cunoaştem, 
înainte ca şcoala românească să ajungă o junglă sau Vestul Sălbatic. În acest cadru copiii noştri se formează, ca 
persoane adulte şi au nevoie să ştie că se află în siguranţă de orice gest de violenţă, fie aceasta fizică, verbală sau 
psihică. Vă rog să ţineţi cont de ce v-am prezentat şi să sesizaţi ministerele cu responsabilitate în ceea ce priveşte 
educaţia, tinerii dar şi asigurarea ordinii publice pentru că o presiune susţinută parlamentară poate fi un prim pas 
spre rezolvarea problemei şi aceste lucruri le spun în acelaşi timp în calitate de deputat în Camera Deputaţilor dar 
şi în calitate de mamă a unui copil care este încă beneficiarul sistemului nostru de învățământ. 

 
Deputat 

Ioana Dumitru 
 

*** 
 

 
Războiul din USL, capitolul „Şah la Crin Antonescu”! 

 
 
Stimaţi colegi parlamentari, 
 
Am mai semnalat de la această tribună a Legislativului - poate singura posibilitate de a ne exprima punctele 

de vedere, în lipsa unor dezbateri reale, pe problemele stringente care frământă românii – că tensiunile existente în 
coaliţia guvernamentală nu vor rămâne fără urmări în plan politic. Dacă până în debutul acestei toamne principalele 
partide componente ale USL şi-au spălat cât de cât „rufele” în familie, acum nimeni şi nimic nu i-a mai convins să nu 
se dueleze public, în şedinţele interne, în faţa reprezentanţilor presei, sau chiar în direct, în emisiunile televizate. De 
altfel, „teleguvernarea” USL abătută în mod arbitrar peste români, oricum sleiţi de puteri şi resurse de criza fără de 
sfârşit şi de guvernările anterioare, nu a făcut nici un bine nimănui. Recunosc tacit şi pe ascuns acest lucru chiar şi 
exponenţii partidelor de la guvernare, ale căror promisiuni s-au dovedit a fi vorbe deşarte, iar îmbunătăţirea calităţii 
vieţii românilor nu s-a produs, ba din contră… 

Acum însă, USL are zilele numărate! Eu am mai spus asta, în urmă cu câteva luni, şi iată că am avut 
dreptate! Zilele USL sunt numărate, chiar cei mai de seamă artizani ai săi, premierul şi preşedintele Senatului, 
lansându-se în atacuri frontale pe tema viitorului prezidenţiabil al Uniunii.... După ce liderul PC a dat un semnal clar 
de nefuncţionalitate a Alianţei de Centru-Dreapta, acuzându-i pe liberali că…nu îi prea bagă în seamă, tensiunile 
acumulate au răbufnit zilele trecute la cel mai înalt nivel. Astfel, preşedintele PNL, sărind nonşalant peste statutul de 
candidat şi deja autointitulat preşedinte al României, a denunţat public atitudinea aşa-zis „parşivă” a premierului 
referitoare la mai multe aspecte care au ţinut agenda presei în ultima perioadă, mai puţin însă şi agenda cetăţenilor 
din această ţară. Astfel s-a ajuns ca războiul din USL să ţină capul de afiş al televiziunilor zile întregi, de parcă acest 
conflict purtat în direct i-ar fi interesat pe români, le-ar fi mărit salariile şi pensiile, le-ar fi dat bani de pâine şi 
medicamente sau i-ar fi scos din şomaj şi sărăcie.  

În opinia mea, supărarea excesivă a preşedintelui Senatului are mai multe motive, obiective poate din punctul 
de vedere al domniei sale. Judecând la rece, Crin Antonescu se află în cea mai mare dilemă a existenţei sale politice 
de până acum: a fi sau a nu fi la Cotroceni! După ce a stat în palatul prezidenţial în luna de suspendare a actualului 
preşedinte din vara trecută, comportamentul politic al liderului liberal s-a schimbat mult, şi nu în bine, aşa cum au 
constatat nu numai analiştii politici imparţiali, atâţia câţi şi-au mai păstrat acest statut, dar şi oamenii de rând, cei 
necunoscători într-ale politicii. Parcă interimatul de la Palatul Cotroceni l-a făcut pe Antonescu să încerce din 
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răsputeri să devină un …al doilea Băsescu, cel puţin aşa se manifestă prin declaraţiile şi limbajul folosit în ultima 
perioadă, atât în interiorul USL, cât şi faţă de ziarişti. Mai mult, faptul că domnia sa susţine că a trecut deja de la 
statutul de candidat la Preşedinţie la cel de preşedinte, cu un an şi jumătate înaintea scrutinului prezidenţial din 2014, 
nu denotă decât un fel de amatorism politic, care îl va costa, fără îndoială.  

În acest context, la care se adaugă scăderea deloc neglijabilă din sondajele de opinie, comportamentul 
antonescian vis-a-vis de primul-ministru şi PSD nu îi va aduce beneficii pe termen lung, ci din contră. Pozând într-un 
Băsescu popular şi aprig în limbaj şi războindu-se pe faţă cu principalul partid al alianţei, este foarte probabil ca 
domnul Crin Antonescu să se aleagă doar cu deservicii politice majore, care-l vor costa tocmai lucrul care-l „doare” 
cel mai tare: fotoliul de la Cotroceni.  

Am mai spus-o şi o repet. USL a fost şi este o alianţă contra-naturii, conjuncturală, bazată pe interese 
meschine, economice şi politice de moment. Stânga cu dreapta, protecţia socială cu dezvoltarea investiţiilor şi a 
capitalului privat? Nu se putea ţine aşa ceva la infinit. Acum că i s-a dat şah, Crin Antonescu este pus să aleagă între 
două variante, ambele însă pierzătoare: ori rămâne candidatul USL la Preşedinţie, dar cu riscul de a nu fi votat de 
pesedişti, ori rupe alianţa şi candidează doar cu liberalii, caz în care s-ar putea să nu fie votat nici de pesedişti, nici de 
liberali. În ambele cazuri Crin Antonescu, aflat în preajma unui final pe care singur şi l-a anticipat, atunci când a spus 
că renunţă la politică dacă Băsescu se întoarce la Cotroceni, s-ar putea să primească un „mat” decisiv pentru cariera 
sa politică…    

  
 

Deputat  
Miron SMARANDACHE 

 
*** 

 
 

 Intrebări 
 
  

Adresată: Doamnei Ministru Mariana Câmpeanu, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
Obiectul întrebării: Situaţia neplăţii salariaţilor Laminorul Brăila.  

 
Stimată doamnă ministru, 
 
Legea 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 

prevede anumite articole care îi îndreptăţesc pe salariaţii Laminorul-Mechel Brăila să îşi rezolve problemele 
existente. Astfel, art. 2 prevede că „Din Fondul de garantare se asigură plata creantelor salariale ce rezultă din 
contractele  

individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariati cu angajatorii împotriva 
cărora au fost pronuntate hotărâri judecătoresti definitive de deschidere  

a procedurii insolventei si fată de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau partiale a dreptului de 
administrare, denumiti în continuare angajatori în stare de insolventă”. Art. 13 din legea amintită stipulează că „(1) 
Din resursele Fondului de garantare se suportă, în limitele si în conditiile prevăzute în prezentul capitol, următoarele 
categorii de creante salariale: a) salariile restante; b) compensatiile bănesti restante, datorate de angajatori pentru 
concediul de odihnă neefectuat de salariati, dar numai pentru maximum un an de muncă; c) plătile compensatorii 
restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv de muncă  

si/sau în contractul individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de muncă; d) compensatiile restante pe 
care angajatorii au obligatia de a le plăti, potrivit contractului  

colectiv de muncă si/sau contractului individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor 
profesionale; e) indemnizaţiile restante, pe care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a le plăti pe durata 
întreruperii temporare a activitătii”.  

Vrem cu toţii să credem că trăim într-un stat de drept, guvernat de legi aplicabile pentru toţi cetăţenii 
României, cu aceeaşi măsură! Atunci întrebarea celor 360 de foşti salariaţi ai societăţii Laminorul Brăila este „de ce 
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să îndurăm atâta umilinţă pentru un drept consfinţit clar printr-o lege?” AJOFM Brăila a anunţat, de altfel, că a 
transmis, în data de 20 septembrie, cererea de deschidere de credite nr. 14.261 către ANOFM, prin intermediul căreia 
a solicitat alimentarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu suma de 1.095.247 lei, reprezentând 
creanţele salariale solicitate de administratorul judiciar pentru SC Laminorul SA. 

În consecinţă, vă întreb respectuos doamnă ministru când vor beneficia cei 360 de laminorişti brăileni de 
sumele restante prin deblocarea Fondului de Garantare şi când consideră Guvernul României că un drept garantat nu 
are echivoc? 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Marioara NISTOR 

 
*** 

 
Adresată: Doamnei Ministru Ramona Mănescu, Ministerul Transporturilor  
Obiectul întrebării: Posibila desfiinţare a Punctului de Alimentare şi Exploatare Giurgiu din cadrul CFR 
Marfă. 

 
Stimată doamnă ministru, 
                                   
Vă aduc la cunoştinţă problemele apărute recent cu personalul de locomotivă din Punctul de Alimentare şi 

Exploatare Giurgiu. În urma deciziei luate de conducerea Centrului Zonal de Marfă Bucureşti conform actului nr. 
T1.4/521/2013 al Serviciului Tehnic s-au emis acte adiţionale pentru personalul din Punctul de Alimentare şi 
Exploatare Giurgiu, în vederea schimbării locului de muncă la Depoul Bucureşti Triaj fără acordul acestora, urmând 
ca Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu să fie desfiinţat, cu toate că organigrama C.F.R Marfă nu s-a 
modificat, Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu aflându-se în continuare în această organigramă. 

 De asemenea, în urma disponibilizărilor de la C.F.R Marfă, Centru Zonal de Marfă Bucureşti trebuie 
să disponibilizeze un număr de 50 de persoane din personalul de locomotivă după cum urmează: 25 de mecanici, 16 
mecanici ajutori, 2 revizori de locomotive, 3 şefi de tură, un tehnician, 2 contabili şi 1 inginer. Punctul de Alimentare 
şi Exploatare Giurgiu are un total de 32 de oameni după cum urmează: 22 oameni fiind obligaţi la schimbarea locului 
de muncă fără garantarea acestuia, 10 oameni urmând a fi disponibilizaţi direct cu desfiinţarea Punctul de Alimentare 
şi Exploatare Giurgiu. Din cele prezentate mai sus, personalul de locomotive din Punctul de Alimentare şi Exploatare 
Giurgiu neavând nici o susţinere îşi va pierde locurile de muncă 100%, în locul lor putând fiind adus alt personal din 
celelalte unităţi de tracţiune de pe raza Centrului Zonal de Marfă Bucureşti. Acest lucru se întâmplă deoarece 
procentajul de disponibilizare pe cele trei unităţi de tracţiune din cadrul Centrului Zonal de Marfă Bucureşti nu este 
corect şi împărţit proporţional (ex. Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu 100%, Depoul Bucureşti Triaj 10%, 
Remiza Ploieşti 5%). Sindicaliştii de la PAE Giurgiu precizează că celelalte două unităţi de tracţiune de pe raza 
Centrului Zonal de Marfă Bucureşti au susţinere din partea conducerii acestui centru, iar activitatea de transport 
feroviar de marfă pe relaţia Giurgiu – Ruse nu se întrerupe. Totodată, sindicaliştii mai susţin că programul pentru 
disponibilizare a fost făcut când C.F.R Marfă se afla pe lista Ordonanţei 36, iar în prezent C.F.R Marfă nu se mai afla 
pe lista Ordonanţei 36. Pe lista disponibilizărilor se află şi personal pensionabil în anii 2014 şi 2015, care pe 
Ordonanţa 36 primea 24 de salarii, iar în momentul de faţă personalul îşi pierde orice sursă de venit până la ieşirea la 
pensie. 

 Având în vedere cele relatate, vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Care este intenţia Ministerului Transporturilor privind desfiinţarea Punctului de Alimentare şi Exploatare 

Giurgiu? 2. În actuala perioadă de criză, s-ar putea să găsiţi o soluţie pentru păstrarea locurilor de muncă ale 
salariaţilor din Punctul de Alimentare şi Exploatare Giurgiu? 

3. Ce strategie are MT în ceea ce priveşte disponibilizările din cadrul CFR Marfă, atât la nivel naţional, cât şi 
pentru angajaţii din judeţul Giurgiu? 

 
Solicit răspuns scris. 
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Deputat  
Liliana CIOBANU 

 
*** 

 
 

Adresată: Doamnei Maria Grapini, Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi 
turism, Ministerul Economiei  
Obiectul întrebării: Birocraţia care împiedică dezvoltarea mediului de afaceri. 

 
Stimată doamnă ministru,           
 
Aţi afirmat zilele trecute că problemele mediului de afaceri autohton nu sunt înţelese corect la nivelul 

Executivului, fapt care ar putea impieta asupra identificării soluţiilor optime de rezolvare a dificultăţilor firmelor. 
Una din „tarele” pe care aţi dezvăluit-o în ceea ce priveşte mult-dorita funcţionare cât de cât normală a mediului 
economic românesc este birocraţia existentă în sectorul public. 

Vă întreb cu respect: 
1. Cât de mult frânează birocraţia statului în luarea unor decizii coerente în favoarea dezvoltării mediului de 

afaceri autohton?  
2. Ce politici publice aţi implementat de când sunteţi ministru al IMM-urilor pentru a uşura activitatea 

firmelor private? 
3. Cum ar putea ministerul pe care îl conduceţi să pedepsească oamenii de afaceri conjuncturali, a căror 

activitate grevează întreg sectorul privat? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Miron SMARANDACHE 

 
*** 

 
Adresată: Domnului Ministru Varujan Vosganian, Ministerul Economiei. 
Obiectul întrebării: Reintegrarea în piaţa muncii a foştilor salariaţi ai Petrom. 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Revin cu problemele pe care vi le-am adus la cunoştinţă legate de situaţia numeroşilor foşti salariaţi ai 

Petrom, care şi-au pierdut locurile de muncă în urma privatizării companiei, din 2004. V-am interpelat pe această 
temă printr-o întrebare adresată în data de 5 iunie a.c., la care mi-aţi răspuns doar parţial: „Stimate domnule deputat, 

Referitor la întrebarea dumneavoastră privind “Renegocierea redevenţelor obţinute de statul 
Roman de la OMV Petrom”, vă comunicăm următoarele: Nivelul redevenţelor se stabileşte in 
conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu completările si modificările ulterioare. 

In acest context, menţionam ca acordurile petroliere (contractele individuale de concesiune) au 
fost încheiate intre SNP Petrom SA si Agenţia Naţionala a Resurselor Miniere (ANRM), in calitatea sa de 
organ de specialitate al Administraţiei Publice Centrale care are atribuţii cu privire la gestionarea 
resurselor de petrol ale statului, controlul respectării de către concesionari a prevederilor din acordul 
petrolier, a normelor si instrucţiunilor in domeniu, precum si urmărirea si verificarea nivelului producţiei 
petroliere pentru calcularea redevenţei. Sperând ca informaţiile furnizate aduc lămuririle necesare 
referitoare la problema ridicata de dumneavoastră, va asiguram domnule deputat de disponibilitatea 
Ministerului Economiei de a va comunica in termen orice alt răspuns ce va fi solicitat”. Cu alte cuvinte, 
nu mi-aţi răspuns concret nici la această întrebare, referitoare la negocierea redevenţelor statului de la 
OMV Petrom, nici la următoarea, care viza soarta foştilor salariaţi ai Petrom, rămaşi pe drumuri în urma 
privatizării.  

În consecinţă, vă întreb din nou, cu respect: 
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Ce măsuri are în vedere ministerul pe care îl conduceţi pentru reintegrarea în câmpul muncii a zecilor de mii 
de foşti salariaţi ai Petrom şi ai unităţilor furnizoare, care au rămas fără locurile de muncă în ultimii ani? 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Miron SMARANDACHE 

 
*** 

 
 
Adresată: Domnului Preşedinte Gheorghe Duţu, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Guvernul 
României. 
Obiectul întrebării: Situaţia contractului şi renegocierea redevenţelor obţinute de statul român de la OMV 
Petrom. 

 
Stimate domnule preşedinte, 
 
Ministrul Economiei, domnul Varujan Vosganian, mi-a răspuns la o interpelare recentă adresată pe tema 

redevenţei obţinute de statul român de la OMV Petrom că „acordurile petroliere (contractele individuale de 
concesiune) au fost încheiate intre SNP Petrom SA si Agenţia Naţionala a Resurselor Minerale (ANRM), 
în calitatea sa de organ de specialitate al Administraţiei Publice Centrale care are atribuţii cu privire la 
gestionarea resurselor de petrol ale statului, controlul respectării de către concesionari a prevederilor din 
acordul petrolier, a normelor si instrucţiunilor in domeniu, precum si urmărirea si verificarea nivelului 
producţiei petroliere pentru calcularea redevenţei”.  

Precum bine ştiţi, după privatizarea Petrom din 2004, statul român a stabilit să introducă o clauză de 
stabilitate în primii zece ai contractului, care prevedea obligativitatea ca OMV Petrom să facă anumite investiţii în 
România. O serie de specialişti în domeniu aşteaptă cu interes să vadă ce se va întâmpla anul viitor, când se vor 
împlini 10 ani de la privatizarea Petrom, iar Guvernul României poate să renegocieze redevenţele actuale primite de 
statul român, considerate a fi la o valoare foarte mică în raport cu profitul companiei.  

Având în vedere apropiata dată de expirare a actualului contract al statului cu OMV Petrom, precum şi unele 
suspiciuni privitoare la plasarea companiei austriece în prim-planul negocierilor pentru un nou contract de explorare, 
vă întreb cu respect: 

1. Care sunt şansele ca statul român să negocieze anul viitor o sumă mult mai mare decât în prezent din 
redevenţele OMV Petrom? 

2. Există posibilitatea ca OMV Petrom să fie favorizat în momentul încheierii unor noi contracte de 
exploatare a ţiţeiului şi gazelor existente pe teritoriul României? 

3. Are OMV Petrom vreun drept de preemţiune în câştigarea viitorului contract? 
4. Este corect şi legal ca OMV Petrom să dea în administrare către alte firme unele perimetre petroliere din 

România (aşa cum se vorbeşte în zona Moineşti, spre exemplu), pe motiv că nu sunt interesante şi rentabile pentru 
companie, şi care este poziţia ANRM în această situaţie? Aţi întâlnit astfel de cazuri şi, dacă da, ce măsuri aţi luat 
pentru respectarea legilor în vigoare?  

 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Miron SMARANDACHE 

 
*** 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 24 - 2013 săptămâna 23 –27 

septembrie 2013  

 

159

Adresată: Doamnei Ministru Rovana Plumb,  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
Obiectul întrebării: Stoparea tăierilor iraţionale 

 
Stimate doamnă ministru, 
 
În ultimii ani tăierile iraţionale a pădurilor a luat amploare.  
 
Consider că această activitate a fost scăpată de sub control şi a condus la dezastre ecologice soldate cu 

alunecări de teren, cu distrugerea florei şi faunei şi cu escaladarea fenomenelor atmosferice din cauza dispariţiei 
perdelelor de protecţie şi din lipsa activităţilor de reîmpădurire. 

 
Va întreb respectuos: Care sunt măsurile concrete pe care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

doreşte să le aplice pentru stoparea acestui fenomen cu urmări dezastruoase? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Mihai Deaconu 

 
*** 

 
 

Adresată: Domnului Ministru Daniel Constantin,  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Obiectul întrebării: Înfiinţarea centrelor de mecanizare subvenţionate de MADR pentru deservirea unităţilor 
agricole şi a cetăţenilor 

 
Stimate domnule ministru, 
 
 Tot mai mulţi fermieri şi producători agricoli se plâng faţă de cheltuielile foarte mari implicate de 

lucrările mecanizate în agricultură. 
  Luând în consideraţie dificultăţile pe care aceştia le întâmpină, vă întreb respectuos domnule ministru dacă 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a luat până acum în calcul posibilitatea înfiinţării de centre de 
mecanizare aflate în subvenţia sa şi care ar fi măsurile pentru implementarea acestora? 

 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Mihai Deaconu 
 

*** 
 

 
Adresată: Domnului Ministru Varujan Vosganian ,  Ministerul Economiei 
Obiectul întrebării: Necesitatea anulării licenţelor pentru colectarea deşeurilor metalice 

 
Stimate domnule ministru, 
 
 Acordarea licenţelor de colectare, depozitare şi comercializare de către persoane fizice sau juridice a 

deşeurilor metalice a condus în ultimii ani la escaladarea fenomenului de evaziune fiscală în domeniu care a 
determinat îmbogăţirea rapidă a celor implicaţi în acest gen de afacere dar şi la creşterea fenomenului infracţional în 
rândul celor care predau fier vechi la aceste centre(furturi în reţelele de cablu, furturile de la calea ferată, furturile 
capacelor de canalizare, etc.) 
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Vă întreb cu respect, domnule ministru dacă în politica ministerului pe care îl conduceţi există o strategie 
pentru care să anulaţi aceste licenţe acordate persoanelor fizice şi juridice, iar colectarea deşeurilor metalice să se 
facă în mod controlat de către stat?Solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Mihai Deaconu 
 

*** 
 
 

 Interpelări 
 

Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: Niculina Mocioi 
Obiectul interpelării: Urgentarea Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 

 
Domnule ministru, 
O carieră din judeţul Gorj este blocată de mai bine de o lună din cauza lipsei unui cadru legislativ care să 

permită exproprierea unor familii din comuna gorjeană Mătăsari. La Cariera Jilţ lucrează peste o mie de persoane, iar 
cărbunele de aici ajunge la Termocentrala Turceni, cea mai mare centrală pe cărbune din România. 

Activitatea carierei Jilţ Nord este blocată, funcţionând doar 3 din cele 6 excavatoare, dar întreaga exploatare 
va avea această problemă dacă nu sunt luate măsuri. Pentru continuarea activităţii de extracţie a lignitului de la 
această carieră este nevoie de acordul mai multor familii pentru ocuparea şi scoaterea din circuitul economic a unor 
suprafeţe de terenuri agricole, silvice, păşuni, etc, aflate în proprietate privată. Pretenţiile financiare ale proprietarilor 
sunt exagerate sau chiar refuză să vândă terenurile. 

Negocierile cu proprietarii din Mătăsari au eşuat şi sunt înregistrate costuri mai mari de producţie şi chiar 
defectări ale utilajelor, din cauza diverselor staţionări sau manevre de schimbare a circuitelor de transport.  

De asemenea, lipsa fronturilor de lucru duce şi la trimiterea angajaţilor în şomaj tehnic.  
În aceste condiţii, domnule ministru, pentru continuarea lucrărilor miniere se impune aplicarea prevederilor 

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare. 

1. Care sunt demersurile făcute pentru a aplica Legea 255/2010 în acest caz, cel al carierei din judeţul Gorj?   
2. Ce fonduri aveţi disponibile exproprierile pentru cauze de utilitate publică?  
3. Care sunt, în viziunea dumneavoastră, soluţiile pentru a debloca problema de la cariera din Gorj? 
 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație, 

 
 

*** 
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 Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

 
 

 Declaraţii politice 
 
Stimaţi colegi, 
 
 
Aşa cum am mai menţionat în declaraţiile mele politice anterioare, consider că turismul este una dintre cele 

mai importante resurse pe care România le deţine în momentul de faţă. Cu toate acestea, atunci când vorbim de 
promovarea turismului sau de strategii în acest domeniu, marea majoritatea se referă la turismul de munte sau de 
litoral. Uităm în acest fel de unul dintre cele mai importante atuuri pe care le deţine ţara noastră: staţiunile 
balneoclimaterice. În momentul de faţă acestea sunt considerate a fi drept o categorie secundară în orice fel de 
abordare oficială. 

Acest fact se reflectă în starea în care se află din punctul de vedere al infrastructurii turistice: în cele mai 
multe dintre ele putem găsi hoteluri de două sau trei stele – şi nimic mai mult – mobilierul este îmbătrânit, serviciile 
balneare învechite şi de o calitate îndoielnică, cu toate că există un potenţial extrordinar al resurselor naturale şi 
umane din acele zone. Iar această situaţie se regăseşte în aproape toate staţiunile, indiferent că vorbim despre: Băile 
Herculane, Băile Felix, Băile Govora, Calimanesti-Caciulata, Sangeorz Bai, Vatra Dornei, sau Sovata. 

Acesta este motivul pentru care consider că este important să se gândească şi să se aplice o strategie specială 
pentru turismul balneo, fapt care ar atrage un număr important de turişti în zonă. 

Primul pas ar fi încurajarea celor care doresc să investească în infrastructura turistică din aceste staţiuni, 
precum şi includerea acestora într-o strategie de promovare a patrimoniului balnear, în plan intern şi extern. 

În acest fel s-ar atinge şi un alt obiectiv important: creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, prin 
integrarea locuitorilor din zonă şi din localităţile învecinate în piaţa muncii din domeniul turistic şi al serviciilor 
asociate. 

 
Vă mulţumesc, 
 
 

Deputat 
Ghera Giureci-Slobodan 

 
*** 

 
Distinşi colegi, 
 
 

“Congresul IASGO, un succes pentru România” 
 
 
În perioada 18 – 21 septembrie, Palatul Parlamentului a avut onoarea de a găzdui cea de a 23 - a ediţie a 

Congresului Mondial al Asociaţiei Internaţioale a Chirurgilor, Gastroenterologilor şi Oncologilor. 
 
La eveniment au luat parte peste 1000 de cadre medicale din întreaga lume, dintre care 350 de speakeri 

proveniţi din 35 de ţări. Unul dintre cei mai importanţi invitaţi, a fost profesorul Victor Velculescu, cercetător la 
Johns Hopkins University din Statele Unite ale Americii, care a adus considerabile realizări prin elaborarea unui test 
genetic, capabil de a stabili identitatea genetică a tumorilor. 
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Congresul IASGO a fost unul cu caracter multidisciplinar, principala temă abordată fiind cancerul gastric, o 
boală tot mai des întâlnită şi cu un grad scăzut de vindecare. 

 
Astfel, prin reuniunea cadrelor medicale din întreaga lume s-a dorit un schimb eficient şi constructiv de 

informaţie pentru combaterea unui set de boli ce acaparează un procent considerabil din populaţia lumii. 
 
Pentru România, congresul IASGO  a adus un plus de vizibilitate şi încredere în viziunea participanţilor 

externi, reuşind astfel să demonstreze că medicina este un sector important ce trebuie în permanenţă susţinut. 
 
Un alt avantaj pentru România a fost faptul că mulţi medici români, plecaţi în străinătate din cauza 

subaprecierii salariale, s-au întors pentru a lua parte la elaborarea unei plan revoluţionar de combatere a cancerului. 
 
 
Vă mulţumesc. 

Deputat 
 Varol Amet 

 
*** 

 
 




