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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  23 iunie 
 

 
Camera Deputaţilor a adoptat  pe articole, luni, 23 iunie, următoarele acte normative: 
 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 36/2014). 
2. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi 

a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat 
de România la 24 iunie 2014 (PL-x 265/2014) - lege ordinară 

3. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre 
împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009 (PL-x 266/2014) - 
lege ordinară 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr.290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (PL-x 
185/2014) - lege ordinară 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea 
unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene (PL-x 118/2014) - lege ordinară 

6. Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri 
publice (Pl-x 528/2013) - lege ordinară 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale (PL-x 48/2012) - lege ordinară 

În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din România (Pl-x 
201/2011) - lege ordinară, s-au finalizat dezbaterile generale, urmând ca analiza pe articole să se desfăşoare marţi, 24 
iunie. 

Doamna deputat Luminiţa Adam a părăsit Grupul parlamentar al PP-DD, urmând să activeze în cadrul 
Grupului parlamentar al PSD, iar doamna deputat Niculina Mocioi a devenit deputat neafiliat, după ce a părăsit 
Grupul parlamentar al PP-DD. 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi,  24 iunie 
 

 
Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 24 iunie, următoarele proiecte şi propuneri legislative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 36/2014) (297 voturi 
pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere); 
2. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de 
România la 24 iunie 2014 (PL-x 265/2014) - lege ordinară (306 voturi pentru); 
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3. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva 
poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009 (PL-x 266/2014) - lege 
ordinară (310 voturi pentru, 1 împotrivă); 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr.290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (PL-x 
185/2014) - lege ordinară (198 voturi pentru, 101 împotrivă, 10 abţineri); 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui 
nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene (PL-x 118/2014) - lege ordinară (205 
voturi pentru, 95 împotrivă, 7 abţineri): 
6. Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri 
publice (Pl-x 528/2013) - lege ordinară (313 voturi pentru, 2 abţineri); 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale (PL-x 48/2012) - lege ordinară (309 
voturi pentru, 1 abţinere); 
8. Propunerea legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din România (Pl-x 201/2011) - lege 
ordinară (278 voturi pentru, 10 împotrivă, 27 abţineri); 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (PL-x 161/2014) - lege ordinară (309 voturi pentru, 3 abţineri); 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 
(PL-x 592/2009/2011)- lege ordinară (312 voturi pentru, 2 abţineri); 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
�Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 184/2014) - lege ordinară (213 voturi 
pentru, 38 împotrivă, 62 abţineri); 
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 104/2013) - lege ordinară (313 
voturi pentru, 1 abţinere); 
Proiectul de Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (PL-x 450/2013) - lege ordinară (312 voturi pentru, 3 abţineri); 
12. Propunerea legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat (Pl-x 
166/2014) - lege ordinară (315 voturi pentru, 1 abţineri); 
13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice (Pl-x 463/2013) - lege ordinară (215 voturi pentru, 36 împotrivă, 62 abţineri); 
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea 
art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice (PL-x 241/2014) - lege ordinară (312 voturi pentru); 
15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării” (Pl-x 241/2014) – lege ordinară (209 voturi pentru, 63 împotrivă, 40 abţineri); 
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PL-x 460/2012) - lege organică (310 voturi pentru, 1 
împotrivă,2  abţineri); 
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17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 116/2014) - lege 
organică (308 voturi pentru, 1 împotrivă); 
18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 (PL-x 425/2013) - lege organică (301 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 
abţineri); 
19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea 
situaţiei juridice a unui imobil şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ 
de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 39/2014) - lege ordinară 
(257 voturi pentru, 11 împotrivă,40 abţineri); 
20. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului 
de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PL-x 253/2010/2014) - lege organică (302 voturi pentru, 1 împotrivă, 14 
abţineri); 
21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 580/2013) - lege 
organică (198 voturi pentru, 98 împotrivă, 10 abţineri, proiectul de lege se va întoarce la Comisia juridică întrucât nu 
a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei legi organice); 
22. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 163/2014) - 
lege organică (191 voturi pentru, 2 împotrivă, 110 abţineri, proiectul de lege se va întoarce la Comisia juridică 
întrucât nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei legi organice). 

 
 

Şedinţa  Parlamentului de miercuri,  25 iunie 

 
 
 

Parlamentul României a adoptat, miercuri, 25 iunie, cu 344 voturi pentru şi 17 abţineri, o Declaraţie politică 
prin care forul legislativ solicită preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, să demisioneze din funcţia de şef  
al statului, ca urmare a implicării fratelui preşedintelui ţării în acte de corupţie.  

La dezbaterile premergătoare votului au participat Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, în 
calitate de co-iniţiator, Valeriu Stefan Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor, din partea grupurilor parlamentare 
ale PSD din Parlament, precum şi Ludovic Orban, ca reprezentant al grupurilor parlamentare ale PNL.  

Grupurile parlamentare ale UDMR, PC, PP-DD şi al minorităţilor naţionale nu s-au pronunţat asupra 
subiectului, iar reprezentanţii PD-L nu au participat la dezbateri.  

În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de Hotărâre 
pentru modificarea art.4 din Hotărârea Parlamentului României nr.18/2013 privind constituirea Comisiei comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale. Conform acestui 
act normativ, Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 30 noiembrie 2014. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie - iunie 2014 

                            
(Situaţia cuprinde datele la 27 iunie 2014) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 840  

din care: 

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 347

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 182

245

– votate  245

             din care: - înaintate la Senat      40

                            - în procedura de promulgare 36

                            - promulgate* 73

                            - respinse definitiv 96

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 627

a) pe ordinea de zi 184

b) la comisii  420

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 13

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

10

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 37

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 37

          - prezentate la Biroul Permanent – se transmit comisiilor 0

4) Desesizări 2

5) Retrase de iniţiatori 1

 
 

     Cele 245 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                           94 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
   42  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    45  proiecte de legi  
                          151 propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2014 au fost promulgate 86 legi, dintre care 13 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2013. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

 

Şedinţele din zilele de luni, 23 şi marţi, 24 iunie 2014 

 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 196 

        din care: - în dezbatere 
 196

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               22  

24  

   - votate 24
         din care: - înaintate la Senat   2 
                        - la promulgare 20 
                        - respinse definitiv   2 
   - la vot final 0
  
Retrimise la comisii 1

 
 
 
 
 
     ▪ Cele 24 iniţiative legislative votate privesc: 
               16 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                        din care: 
                       12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    4  proiecte de legi  
                 8 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 23 - 27 iunie 2014 
 
 
 
 

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

1.  PL-x 185/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 privind 
unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii 
din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri 
sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10  februarie 
1947  
 

2.  PL-x 118/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr.115/2013 pentru 
instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
precum şi pentru prorogarea unor termene  
 

3.  Pl-x 528/2013 - Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 
personalului platit din fonduri publice  
 

4.  PL-x 48/2012 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale    
 
 
 

5.  Pl-x 201/2011 – Lege privind eficienţa energetică   

6.  PL-x 161/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

7.  PL-x 592/2009/2011 - Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 
 
Reexaminată la cererea Preşedintelui României  
 

8.  PL-x 184/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte 
normative  
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9.  PL-x 104/2013 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere  
 

10.  PL-x 450/2013 - Lege privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice  
 

11.  Pl-x 166/2014 - Lege  pentru scutirea de la plata unor debite ale persoanelor provenite din sistemul 
de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat  
 

12.  Pl-x 463/2013 - Lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006   
 

13.  PL-x 241/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2014 pentru 
completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice  
 

14.  Pl-x 530/2013 – Lege pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării "  
 

15.  PL-x 139/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind 
unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă  
 

16.  PL-x 460/2012 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar  
 

17.  PL-x 116/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2013 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 
România  
 

18.  PL-x 425/2013 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 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  
 

19.  PL-x 39/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2013 privind 
reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri 
pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru 
vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”  
 

20.  PL-x 253/2010/2014 - Lege pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  serviciului  de  salubrizare 
 a  localităţilor nr.101/2006 
 
Reexaminată la cererea Preşedintelui României  
 

  
 
 

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

1. PL–x 265/2014 – Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma  la  4 noiembrie 1950, 
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încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013                      
 

2. PL–x 266/2014 - Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia mediului 
marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la 
Sofia, la 17 aprilie 2009  
 
 
 

 III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 
 

1. PL–x 580/2013 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic 
 

2. PL–x 163/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2014 
 

 
(situaţie la data de 30 iunie 2014) 

 
 

În şedinţa din data de 29 ianuarie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru cea prima sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 116 de 
proiecte de legi.  

Dintre cele 116 de proiecte,  84 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ:  

 

Camera 
Decizională 

Total 
proiect

e 
În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

CD, primă 
Cameră 
sesizată: 

10 

- pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP: 

1

0
0

- transmise la Senat: 
- legi în curs de 
promulgare: 
- legi promulgate: 

1

0

 8

CD, Cameră 
Decizională: 

74 

- pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

2

36

0

- transmise la Senat: 
- legi în curs de 
promulgare: 
- legi la promulgare: 
- respins definitiv: 
- legi promulgate: 

        3

0

3
  2
28

TOTAL 
GENERAL: 

84  

 
39 
 
 

      45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  30  iunie  22001144)) 
 
 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                              
  

          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx  
114/2013 

L 
128/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002. (poz. I-b-11) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002, în scopul adaptării sectorului audiovizual la 
evoluţia pieţei din acest domeniu şi la evoluţia 
comportamentului operatorilor economici care activează pe 
această piaţă. 

CD - OZ Plen 
CULT 
  
 

S  - 

Raport depus pe 
17.06.2014  de 
adoptare cu 
amendamente admise 
(238/Rs1 /2014) 

2 

PLx  
186/2014 

L 
699/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. I-a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr. 263/2010 privind  sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul egalizării vârstei standard de pensionare pentru 
femei şi bărbaţi prin creşterea vârstei de pensionare la femei 
de la 63 de ani la 65 de ani. 

S  - Adoptată pe 
07.04.2014 
 
CD - OZ Plen 
MUN 
 
 

Raport depus pe 
19.06.2014  de 
adoptare cu 
amendamente admise 
şi respinse 
(351/R /2014) 

3 

PLx 
414/2013 

L 
547/2013 

 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.  
(poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S - 
OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus pe 
25.06.2014  de 
adoptare în forma 
prezentată de Guvern 
(15/Rc /2014) 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

4 

PLx  
335/2014 

L 
14/2014 

 

Proiect de lege privind economia socială.  
(poz. I-a-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Domeniul economiei sociale, a cadrului general de 
organizare şi funcţionare a întreprinderilor care desfăşoară 
activităţi în aceste domeniu. 

S - Adoptat pe 
12.06.2014 
 
CD - ECON,  
IND şi MUN 
pt. raport 
comun 

TDR: 04.09.2014 

5 
PLx 

592/2010 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea evaziunii 
fiscale. (poz. I-b-29) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG 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. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 22.11.2010 

6 

PLx 
458/2012 

L 
329/2012 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital. (poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin 
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul 
valorilor mobiliare şi modificarea subsecventă a Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 29.11.2012 

7 

PLx  
97/2013 

L 
21/2013 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale.  
(poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 11.04.2013 



 
3

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

8 

PLx  
105/2013 

L 
440/2012 

 

Proiect de lege privind subvenţionarea din 
fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de 
lege. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 şi selecţie care respectă principiile concurenţei, 
eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 18.04.2013 

9 

PLx  
16/2014 

L 
650/2013 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

S -  Adoptat pe 
03.02.2014 
 

CD -  BUG 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 20.02.2014 
 

10 

PLx 
67/2014 

L 
12/2014 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative.  
(poz. I-a-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole, 
amânarea  termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace 
electronice. 

S  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
CD - Retrimis 
pe 01.04.2014 
BUG 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 08.04.2014 
 

11 

PLx 
68/2014 

L 
15/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind 
unele măsuri bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului. (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul diminuării 
eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie 
termică şi electrică pentru achiziţionarea combustibilului şi 
al necesităţii asigurării consumului de energie electrică. 
 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
 
CD - BUG şi 
MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 04.03.2014 
 



 
4

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

12 

PLx 
337/2013 

L 
501/2013 

 

Proiect de lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism. (poz. I-a-19) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi 
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de supraveghere în 
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară prin OUG nr. 93/2012, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.10.2013 
 
CD - BUG şi 
JUR 
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
TDR: 18.03.2014 
 

13 

PLx 
73/2014 

L 
9/2014 

 

Proiect de lege privind administrarea 
creanţelor bugetare reprezentând comisionul 
datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă. (poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul 
datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi 
abrogarea textelor similare din OUG 17/2011. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 

CD - Retrimis 
pe 15.04.2014 
BUG şi MUN 
pt. raport 
suplimentar 
 

 
 
 
 
 
TDR: 22.04.2014 
 

14 

PLx 
524/2011 

L 
616/2011 

 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de executie a bugetului de stat, 
a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2010.  
(poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2010. 

CD +S  
BUG 
 

TDR:19.10.2011 
 

15 

PLx 
525/2011 

L 
617/2011 

 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.  
(poz. I-c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. 

CD +S 
BUG 

 

TDR:19.10.2011 

 



 
5

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

16 

PLx 
427/2012 

L 
393/2012 

 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S 
BUG 
 

TDR:06.11.2012 
 

17 

PLx 
428/2012 

L 
394/2012 

 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. (poz. 
I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 

TDR:06.11.2012 

18 

PLx 
413/2013 

L 
546/2013 

 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.  (poz. 
I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 
 

TDR:27.11.2013 
 

19 

PLx  
166/2012 

L 
26/2012 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară 
a legislaţiei Uniunii Europene care 
armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor. (poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD – IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 20.06.2012 
 



 
6

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

20 

PLx  
719/2010 

L 
492/2010 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD – IND  
 pt. raport  
 

 

 
 
 
 
 
 
TDR: 23.12.2010 
 

 
21 

PLx 
661/2013 

L 
552/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului 
de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 13.02.2013 
 

22 

PLx 
656/2011 

L 
531/2011 

 

Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere.(poz. I-b-37) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal în vederea aplicării noilor dispoziţii 
europene în domeniul transporturilor rutiere. 

S - Respins  
 pe 14.11.2011 
 
CD – IND şi 
TRSP 
 pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 08.12.2011 

23 

PLx 
89/2014 

L 
8/2014 

 

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol. (poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modul de desfăşurare a activităţilor economice , de 
valorificare de producătorii agricoli, persoane fizice, 
aproduselor agicole proprii şi de exercitare a comerţului cu 
aceste produse. 

S  - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 

 
TDR: 13.03.2014 

24 

PLx 
191/2014 

L 
17/2014 

 

Legea viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  (poz. I-a-8) 
- Iniţiator: Guvern 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI pt. 
raport comun 

TDR: 30.04.2014 



 
7

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

25 

PLx  
110/2014 

L 
531/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul 
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie. 

S  -  Respinsă pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP şi 
JUR 
 pt. raport 

TDR: 20.03.2014 

26 

PLx  
468/2012 

L 
333/2012 

 

Proiect de Lege privind suplimentele 
alimentare. (poz. I-b-22)   
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SAN  pt. 
raport comun 

 
TDR: 29.11.2012 

27 

PLx 
346/2013 

L 
303/2013 

 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia.  
(poz. I-a-4) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor instituţii 
aflate în subordinea acestuia.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
 
CD - AGRI  
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
TDR: 12.03.2014 

28 

PLx 
162/2014 

L 
21/2014 

 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice. (poz. II-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
 
CD -  AGRI şi 
JUR 
pt. raport 
 

TDR: 17.04.2014 



 
8

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

29 

PLx 
127/2014 

L 
115/2014 

 
 

Proiect de lege privind înfiinţarea Regiei 
Autonome “Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan”. (poz. II- 13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Regiei Autonome “Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan”, constituită ca persaonă juridică de drept public 
sub autoritatea departamentului pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii  Străine prin transferul din 
patrimoniul Administraţiei Naţionale „Apele Române” a 
tuturor bunurilor aferente obiectivului de investiţii 
“Canalului Siret-Bărăgan”,bunuri imobile proprietatea 
publică a statului şi care va desfăşura activitate de interes 
public naţional. 

S  - Adoptat pe 
17.03.2014 
 
CD  - 
Retrimis pe 
24.06.2014 - 
AGRI şi 
ADMIN 
pt.raport 
suplimentar 

TDR: 15.09.2014 

30 

PLx  
502/2005 

L 
202/2005 

 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-39) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 

 
 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 
- DROM  
pt. raport 

 
TDR: 25.09.2012 

31 

PLx  
233/2013 

L 
122/2013 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S  - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD  - ADMIN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 10.09.2013 

32 

PLx  
141/2014 

L 
18/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.114/2013 privind 
modificarea titularilor dreptului de 
administrare a unor imobile aflate în 
domeniul public şi privat al statului şi 
modificarea unor acte normative.  
(poz. I-a-36) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Propunem reformularea titlului. 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 
 

CD  - 
ADMIN şi 
APAR 
 pt. raport 

 
TDR: 10.04.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

33 

PLx  
126/2014 

L 
2/2014 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.108/2013 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al 
art.56 din Legea nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate. (poz. I-a-32) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din 
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate . 

 
S  - Adoptat pe 
18.06.2014 
 
 
CD  - ADMIN 
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
 
TDR: 10.04.2014 

 

34 

PLx  
69/2014 

L 
698/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.14 şi 15 din legea 540/2002 privind casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul eficientizării procesului  
de recuperare a debitelor stabilite în sarcina pensionarilor 
care au contractat împrumuturi de la casele de ajutor 
reciproc. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - MUN 
pt. raport 

 
 
TDR: 04.03.2014 

35 

PLx  
377/2011 

L 
10/2011 

 

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-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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, vizând modificarea definiţiilor activităţilor de 
cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan european 
şi internaţional, posibilitatea accesării finanţării de către 
unităţile de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică 
– cum ar fi centrele sau laboratoarele înfiinţate în cadrul 
unor universităţi sau institute naţionale, schimbarea 
procedurii de evaluare a institutelor, de cercetare-
dezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare pe teri 
nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 
- INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 10.04.2012 

36 

PLx 
394/2013 

L 
299/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru. (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare 
arătându-se că modificarea cadrului legal de desfăşurare a 
procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă 
şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul 
civil impune revizuirea urgentă a legislaţiei în materia 
taxele judiciare de timbru, care trebuie să reflecte noua 
structură şi dinamică a procesului civil, noile garanţii 
procedurale acordate părţilor pentru asigurarean unui 
proces echitabil, precum şi acoperirea costurilor 
suplimentare pentru dezvoltarea infrastucturii, pregătirea 
personalului din sistemul justiţiei etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  
 

 
 
TDR: 05.11.2013 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

37 

PLx 
96/2014 

L 
658/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul 
judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul 
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între 
statele membre.  

S - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  

TDR: 17.03.2014 

38 

PLx 
121/2014 

L 
22/2014 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.189/2003 privind 
asistenţa judiciară internaţională în materie 
civilă şi comercială. (poz. I-a-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 189/2003 privind asistenţa 
judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, 
republicată, având în vederea evoluţia reglementărilor  
Uniunii Europene în acest domeniu. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2014 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
TDR: 03.04.2014 

39 
PLx 

131/2014 
L 

22/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996. (poz. II-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2014 
 
CD – JUR şi 
APAR 
 pt. raport 

 
TDR: 03.04.2014 
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11

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx 
522/2010 

L 
509/2010 

 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
educaţiei şi cercetării. (poz. I-a-20) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Reorganizarea unor instituţii în domeniu cercetării 
ştiinţifice în domeniul cercetării ştiinţifice, stabilirea 
noilor atribuţii  şi a regulamentului d organizarea şi 
funcţionare a acestora. 

CD - Adoptat 
pe 15.04.2014 
 
S  - INV 

TDR: 06.06.2014 

2 

L 
660/2011 

PLx  
521/2011 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat  

Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării 
acestui  act normativ cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. 

S  - INV  
 
CD - 

Trimis pt. raport 
suplimentar  

3 

L 
415/2011 

PLx  
1/2011 

 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã 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-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat  

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare 
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor 
CNCFPA. 

S - MUN şi INV 
 
CD - 

Înscris pe ordinea de zi. 

 

4 
PLx 

656/2013 
L 

135/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 
în cadrul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte normative.  
(poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012. 

 
S  - ADMIN 
 
CD  - Adoptat 
pe 11.02.2013 

Înscris pe ordinea de zi 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

5 

PLx 
104/2013 

L 
52/2013 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, în 
sensul reglementării mai stricte a modalităţii de ralizare 
a transportului rutier, contra cost, de mărfuri în trafic 
naţional, cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă 
autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, a 
transportului rutier contra cost de persoane cu 
autovehicule având 9 locuri pe scaune, destinate prin 
construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, 
precum şi a transportului rutier contra cost de vehicule 
rutiere defecte sau care sunt avariate, în scopul 
prevenirii unor evenimente rutiere cu consecinţe extrem 
de grave. 

S - Adoptată pe 
25.03.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 24.06.2014 
 

 
 
 
 
 
La promulgare din data 
de 26.06.2014 
 

6 

PLx  
460/2012 

L 
352/2012 

 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
sanitar. (poz. I-b-24)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptată  pe 
30.10.2012 
 
CD - Adoptată 
pe 24.06.2014 

 
La promulgare din data 
de 26.06.2014 
 

7 

PLx 
457/2013 

L 
499/2013 

 

Lege privind parteneriatul public-privat.   
(poz. I-a-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

�i/sau extinderea unui bun ori a unor bunuri destinate 
prestării unui serviciu public şi/sau utilizarea unui 
serviciu public. Urmare a adoptării prezentului proiect, 
se propune abrogarea Legii parteneriatului public-privat 
nr.178/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptată pe 
10.02.2014 
 

CD - Adoptată 
pe 11.06.2014 
 

 
La promulgare din data 

de 21.06.2014 
 

8 
 

PLx 
40/2014 

L 
673/2013 

 

Propunere legislativă privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe 
complementare în sectorul zootehnic.   
(poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Instituirea unor măsuri referitoare la plăţile naţionale 
directe complementare în sectorul zootehnic. 

S - Adoptat pe 
11.02.2014 

 
CD - Respins pe 
25.03.2014 

Respins definitiv 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

9 

PLx  
580/2013 

L 
522/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 
(poz. I-b 26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.12.2013 
 
CD -  Respins 
pe 24.06.2014 

Respins definitiv 

10 

PLx 
500/2013 

L 
211/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2013 privind Programul de 
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici 
şi mijlocii. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Aprobarea Programului de Garantare a Creditelor 
pentri întreprinderi mici şi mijlocii, concretizat în măsuri 
menite să îmbunătăţească accesul acestora la finanţare 
şi, implicit, să stimuleze mediul de afaceri. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.02.2013 
 

Legea nr. 8/2014 

11 

PLx  
383/2013 

L 
481/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2013 privind declanşarea 
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu 
Severin. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, 
operator strategic al economiei naţionale şi furnizor de 
servicii publice locale, în scopul evitării încetării 
activităţii acesteia şi al asigurării protecţiei juridice 
necesare pentru siguranţa în exploatare, având în vedere 
incapacitatea de plată în care se află această regie. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 

 
CD - Adoptată 
pe 04.02.2013 

Legea nr. 12/2014 

12 

L 
26/2014 

PLx 
444/2013 

 

Lege pentru ratificarea Convenţiei privind 
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul 
fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 
1988 şi a Protocolului de modificare a 
Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 
27 mai 2010, semnate de partea română la 15 
octombrie 2012. (poz. I-a-29) 
- Iniţiator: Guvern 

Ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, şi a Protocolului de 
modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal. 
 

CD - Adoptată 
pe 17.12.2013 
 
 
S - Adoptată pe  
17.02.2014 
 
 

Legea nr. 13/2014 



 
14

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

13 
L 

697/2013 
PLx 

579/2013 

Lege privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan de către persoane fizice şi de 
înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare. (poz. I-a-2) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan de 
către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv, 
cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai 
statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu 
domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-un stat care este parte la Acordul 
privind Spaţiul Economic European (ASEE). 

S - Adoptată pe 
11.02.2014 
 
 
 

CD - Adoptată 
pe 18.02.2014 
 

Legea nr. 17/2014 

14 

PLx 
507/2013 

L 
321/2013 

 
 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii ariei 
beneficiarului de lucrări, care poate fi şi o persoană 
fizică autorizată sau întreprinzător titular al 
întreprinderii individuale sau familiale, redefinirea 
caracterului ocazional al activităţilor necalificate, 
posibilitatea minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 
ani de a presta asemenea activităţi cu acordul părinţilor 
sau reprezentanţilor legali, stabilirea de noi obligaţii în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru ambele 
părţi. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.02.2013 

Legea nr. 18/2014 

15 

PLx  
227/2013 

L 
222/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.57/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie. (poz. I-a-26) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul 
stabilirii, astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de 
fundamentare, a unor măsuri pentru menţinerea 
predictibilităţii cadrului legislativ privind promovarea 
energiei electrice produsă de surse regenerabile de 
energie.  
 

S - Adoptată pe 
10.02.2013 
 
 

CD -  Adoptată 
pe 11.02.2013 

Legea nr. 23/2014 

16 

PLx  
426/2013 

L 
486/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele 
internationale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 
internationale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

S - Adoptată pe 
29.10.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 
 

Legea nr. 25/2014 



 
15

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

17 

PLx  
374/2013 

L 
296/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea prin divizare partială a 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie. (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie, prin divizare parţială şi 
transmiterea unei părţi de patrimoniu către 
Departamentul pentru Energie, modificarea unor acte 
normative, precum şi reglementarea unor măsuri privind 
activitatea Departamentului  pentru Energie. 

S -  Adoptată  pe 
08.10.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 
  
 

Legea nr. 26/2014 

18 
 

PLx 
66/2014 

L 
651/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 
2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice.  (poz. I-a-7) 
- Iniţiator: Guvern 

Salarizarea personalului plătit din sectorul bugetar în 
anul 2014. 

S - Adoptată pe 
17.02.2014 
 
 

CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 

 
 
 
Legea nr. 28/2014 

 
 

19 

PLx  
657/2013 

L 
161/2014 

 

Lege pentru ratificarea Acordului pentru 
facilitarea de împrumut de tip preventiv între 
Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător şi România, în calitate de 
Împrumutat şi Banca Naţională a României, în 
valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la 
Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg 
la 19 noiembrie 2013 şi a Memorandumului de 
înţelegere între Uniunea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 
2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.  
(poz. I-b-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de 
tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător şi România, în calitate de Împrumutat şi 
Banca Naţională a României. 

 
CD - Adoptată 
pe 18.02.2013 
 
 
S - Adoptată pe 
17.03.2014 

 

 
 
 
Legea nr. 31/2014 



 
16

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

20 

PLx 
 13/2014 

L 
160/2014 

 

Lege pentru ratificarea Tratatului privind 
comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 
aprilie 2013, şi semnat de România  la New 
York, la 3 iunie 2013. (poz. I-b-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Reglementarea celor mai avansate standarde comune 
pentru reglementarea comerţului internaţional cu arme 
convenţionale, prevenirea şi eradicarea traficului ilicit 
cu arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora 
pe „neagră” corespondentă. 

CD -  Adoptată 
pe 18.02.2013 
 
S - Adoptată pe 
17.03.2014 
 

Legea nr. 32/2014 

21 

PLx 
 2/2014 

L 
188/2014 

 

Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Inţelegere dintre Guvernul României şi 
Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului 
Europei în domeniul criminalităţii informatice 
din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, 
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013 
Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei 
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi 
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , 
la 15 octombrie 2013 Proiect de Lege pentru 
ratificarea Memorandumului de Inţelegere 
dintre Guvernul României şi Consiliul Europei 
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi 
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , 
la 15 octombrie 2013.  (poz. I-b-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul 
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, 
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013. 

CD  -  Adoptată 
pe 11.03.2014 
  
 
 
 
 
 
S - Adoptată pe 
18.03.2014 

 

Legea nr. 33/2014 

22 
PLx  

537/2013 
L 

122/2014 

Lege pentru aderarea României la Protocolul 
din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 
privind transportul pe mare al pasagerilor şi al 
bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002. 
(poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia 
de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al 
pasagerilor şi al bagajelor lor. 

 
 
S - Adoptată pe 
17.03.2014 
 
CD - Adoptată 
pe 04.02.2013 

Legea nr. 34/2014 



 
17

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

23 

PLx  
659/2013 

L 
165/2014 

 

Lege pentru ratificarea Acordului Intern între 
reprezentanţii guvernelor statelor membre ale 
Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului 
privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene 
în baza cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020, în conformitate cu 
Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind 
alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi 
teritoriile de peste mări cărora li se aplică 
partea a patra din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 
iunie 2013. (poz. I-b-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii 
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene. 

CD -Adoptată 
pe 18.02.2013 
  
 
 
S - Adoptată pe 
17.03.2014  

 
 
 
Legea nr. 35/2014 
 
 
 
 
 

24 

PLx 
85/2013 

L 
436/2012 

 

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-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

 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 OUG nr.80/2010 pentru completarea 
art .11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar. 

S -  Adoptată pe 
11.03.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.03.2014 
 

 
 
 
 
Legea nr. 36/2014 

25 

PLx 
107/2013 

L 
51/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule. (poz. I-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptată pe 
02.04.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.03.2014 
 

 
 
 
Legea nr. 37/2014 



 
18

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

26 

PLx  
18/2014 

L 
660/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.105/2013 privind unele 
reglementări referitoare la cadrul financiar 
pentru fondul de participare JEREMIE.  
(poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării 
acestui  act normativ cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. 

S -  Adoptată pe 
03.02.2014 

 
CD - Adoptată 
pe 18.03.2013 

 
Legea nr. 41/2014 

27 
PLx  

4/2014 
L 

164/2014 

Lege privind acceptarea Codului de siguranţă 
pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de 
siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008.   
(poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu 
destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului 
de siguranţă maritime, la Londra, la 13 mai 2008.   

CD - Adoptată 
pe 18.02.2013 

 
S - Adoptată pe 
24.03.2014 
 

Legea nr. 42/2014 

28 

PLx  
17/2014 

L 
659/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea 
Complexul Energetic Hunedoara S.A.   
(poz. I-a-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri financiar – fiscale pentru 
societatea Complexul  Energetic Hunedoara SA. 

S - Adoptată pe 
03.02.2014 
 

CD -  Adoptată 
pe 18.03.2013 
 

 
Legea nr. 44/2014 

29 

PLx 
70/2014 

L 
3/2014 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 
"Cooperare teritorială europeană". (poz. I-a-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, 
pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în 
scopul asigurării unei implementări corespunzătoare a 
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din 
fonduri aferente Instrumentului European de vecinătate 
şi Parteneriat. 

S - Adoptată pe  
18.02.2014 
 
 
CD - Adoptată 
pe 18.03.2013 

 
Legea nr. 45/2014 



 
19

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

30 

PLx  
353/2013 

L 
325/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici 
la care statul sau unităţile administrative-
teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau 
care deţin direct sau indirect o participaţie 
majoritară. (poz. I-b-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri care se aplică operatorilor 
economici care funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale şi a Legii 
societăţilor nr.31/1990, precum şi entităţile exceptate de 
la aplicarea acestor măsuri. 

S -  Adoptată pe 
16.12.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 01.04.2014 

 

 
Legea nr. 47/2014 

 

31 

PLx  
503/2013 

L 
530/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului a creanţelor bugetare 
administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent, la Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul 
fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptată  
pe 01.04.2014 
  
 

 
 
 
 
 
 
Legea nr. 49/2014 
 

32 

PLx 
 3/2014 

L 
185/2014 

 

Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite 
ale Americii privind schimburile educaţionale 
şi academice administrate de Comisia 
Fullbright româno-americană, semnat la 
Washington, la 22 octombrie 2013.  
 (poz. I-b-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

 

CD -  Adoptată 
pe 11.03.2014 
 
 
S - Adoptată  pe 
31.03.2014 
 

 
Legea nr. 50/2014 



 
20

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

33 

PLx 
495/2013 

L 
305/2013 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de droguri şi a Tabelelor - anexă 
la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptată  
pe 01.04.2014 
 

 
 
 
 
 
Legea nr. 51/2014 
 

34 

PLx  
174/2009 

L 
669/2008 

 

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-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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, transpunând 

prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 7.09.2005 privitor la 

libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor şi 

recunoaşterea calificărilor profesionale în legislaţia 

naţională din sectorul de sănătate. 

S - Adoptată pe 
04.03.2009 
 
CD - Adoptată 
pe 01.04.2014 
 

Legea nr. 53/2014 
 

35 

PLx 
334/2013 

L 
242/2013 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art.II din 
Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală. (poz. I-a-3) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, precum şi 
abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală.   

S - Adoptată pe 
17.02.2014 
 
 
CD - Adoptată 
pe 15.04.2014 
 

 
 
 
 
 
Legea nr. 54/2014 
 



 
21

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

36 

PLx 
382/2013 

L 
480/2013 

 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă. (poz. I-a-34) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. 

S - Adoptată pe 
11.02.2014 
 
CD - Adoptată 
pe 15.04.2014 
  

 
 
 
 
 
Legea nr. 61/2014 

37 

PLx 
 671/2013 

L 
537/2013 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei 
asupra aspectelor civile ale răpirii international 
de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 
1980, la care România a aderat prin Legea 
nr.100/1992. (poz. I-b-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.369/2004. 

S - Adoptată pe 
16.12.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 15.04.2014 
  
 

 
 
 
 
Legea nr. 63/2014 

38 

PLx  
97/2014 

L 
10/2014 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect. (poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, cu 
modificăreile şi completările ulterioare, pentru 
transpunerea Directivei 36/2005/CE şi a  Directivei 
2006/123/CE. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 15.04.2014 
  

Legea nr. 64/2014 

39 

PLx 
98/2014 

L 
11/2014 

 

Lege privind modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului precum şi pentru stabilirea 
altor măsuri.  (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru 
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului, republicată. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2013 
 
 
CD - Adoptată 
pe 15.04.2014 
 

 
 
 
 
Legea nr. 65/2014 



 
22

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

40 

PLx  
354/2013 

L 
327/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptată pe 
02.10.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 15.04.2014 

 
 
 
Legea nr. 69/2014 

41 

PLx 
281/2013 

L 
504/2013 

 

Lege pentru completarea art. 43 din Legea 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune. (poz. I-a-5) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Iniţiator: Guvern 
 

Completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu 

un nou alineat, care să instituie posibilitatea, pentru cele 

două Societăţi, de a constitui persoane juridice, cu sau 

fără scop lucrativ, în ţară sau în străinătate, pentru 

desfăşurarea activităţii specifice.  

 
 
CD - Adoptată 
pe 17.12.2013 
 
S - Adoptată pe 
11.02.2014 

 

Anunţat în sPlen, pt. 
Legea nr. 71/2014 

42 

 
PLx  

238/2013 
L 

173/2013 
 

Lege privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect 
Ferentari". (poz. I-a-33) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” a 
Secretariatului General al Guvernului, persoană juridică 
română, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate 
publică, prin derogare de la prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptată pe 
10.02.2014 
 

CD - Adoptată 
pe 27.05.2014 
 

 
Legea nr. 73/2014 

 

43 

PLx  
119/2014 

L 
23/2014 

 

Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A. prin reorganizarea Regiei 
Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România".  
(poz. I-a-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România", 
intervenţii legislative determinate. 

S - Adoptată pe 
11.03.2014 
 
CD - Adoptată 
pe 27.05.2014 
  

Legea nr. 76/2014 
 



 
23

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

44 

 
PLx 

117/2014 
L 

13/2014 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea 
unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa 
de urgenţã a Guvernului nr.116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea 
unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea 
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice"Electrica" -S.A. şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri 
pentru derularea procesului de privatizare a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, 
precum şi asocietăţilor comerciale filiale de 
distribuţie şi furnizare a energiei electrice, 
precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi 
(4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri 
pentru derularea şi finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice "Electrica 
Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A..  
(poz. I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din 
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor 
pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" 
-S.A. 

S  - Adoptată pe 
11.03.2014 
 
 
 
CD - Adoptată 
pe 27.05.2014 
 

Legea nr.80/2014 
 
 

45 PLx  
508/2013 

Lege privind invenţiile de serviciu. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Invenţiile de serviciu, în scopul stimulării şi lansării 
mediului de afaceri, dar şi în scopul stimulării 
salariaţilor care prestează o muncă de  creaţie în 
îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu sau prin 
utilizarea experienţei angajatorului, prin stabilirea unei 
remuneraţii echitabile la care aceştia au dreptul ca 
urmare a realizării unor invenţii. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 

 
CD - Adoptată 
pe 27.05.2014 

Legea nr. 83/2014 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                             
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională APAR 
15. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
16. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
17. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
+ Favorabil 
- Negativ 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 
 
 
 

( la data de  27 iunie  2014 ) 
 

I.  În perioada   23  -  27 iunie 2014   
 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus  31  avize. 
Cele 24 rapoarte depuse sunt: 
 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 14  
 10 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     0 
     0 

24  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 417 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   74  pentru raport 

suplimentar.                                                                                                                                                                                          
La comisii se află  36  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2014.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 
 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1237 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 
 2013 

În anul 
2014 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 376 

 rapoarte suplimentare 134 71 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 19 

TOTAL     771 466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
            

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în săptămâna  23 - 27 iunie 2014 

 
 

I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.413/2013 

Raport comun al Proiectului de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 
2012 

Guvern 23.06.2014 
Raport de adoptare 

(14/RC din 24.06.2014) 

2 

 
PLx.414/2013 

Raport comun la Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 
şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2012 – prioritate legislativă 

Guvern 23.06.2014 
Raport de adoptare 

(15/RC din 24.06.2014) 

3 

 
 Raportul comun asupra pieţei de asigurări şi a activităţii desfăşurate de 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2012 
ASF 23.06.2014 

Raport de adoptare 
(16/RC din 24.06.2014) 

4 

 
Raport comun asupra Raportului Băncii Naţionale a Românie pe anul 
2012 

BNR 23.06.2014 
Raport de adoptare 

(17/RC din 24.06.2014) 

5 

 
Plx.675/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal 

2 senatori 
respinsă 
de Senat 

24.06.2014 
Raport de respingere 

(369/R din 26.06.2014) 

6 

 
PLx.347/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.06.2014 

Raport de adoptare 
(370/R din 26.06.2014) 

 
 
 



II. Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.201/2011 Propunere legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din 

României 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

17.06.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(361/R din 23.06.2014) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.580/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – 
Codul Silvic – prioritate legislativă 
- raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.06.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(364/R din 24.06.2014) 

2 

 
Plx.280/2013 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic – 
raport comun cu comisia pentru mediu 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.06.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(398/RS din 
26.06.2014) 

 
IV. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.530/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10, 12 şi 
13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosfera „Delta Dunării” cu modificările şi completările 
ulterioare 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.06.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(365/R din 24.06.2014) 

2 

 
Plx.280/2013 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic – 
raport comun cu comisia pentru agricultură 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.06.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(398/RS din 
26.06.2014) 

3 

 
PLx.541/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor 

nr.107/1997 

12 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.06.2014 

Raport de adoptare  
(367/R din 26.06.2014) 



4 

 
Plx.211/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor  

9 parlam. 
respinsă 
de Senat  

17.06.2014 
Raport de respingere  

(368/R din 26.06.2014) 

 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.262/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

2 dep. 
respinsă 
de Senat 

24.06.2014 
Raport de respingere 

(371/R din 26.06.2014) 

2 

 
PLx.292/2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de 

sărbătoare legală 

110 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

24.06.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(372/R din 26.06.2014) 

 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.146/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea TITLULUI 
XV – „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de 
produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” al Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

24.06.2014 
Raport de respingere 

(366/R din 25.06.2014) 

2 

 
PLx.662/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

22 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.06.2014 

Raport de respingere 
(375/R din 26.06.2014) 

3 

 
PLx.344/2014 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Naţională a 

Ambulanţei din România 

1 senator 
adoptat de 

Senat 
24.06.2014 

Raport de adoptare 
(376/R din 26.06.2014) 

 
 
 
 
 
 



VII. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.486/2013 

Propunere legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al 
Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 

2 dep. 
respinsă 
de Senat 

12.06.2014 
Raport de respingere 

(373/R din 26.06.2014) 

2 

 
Plx.206/2014 Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi cu caracter 

cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.05.2014 
Raport de respingere 

(374/R din 26.06.2014) 

 
VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.65/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 
din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 

6 dep. 
adoptat de 

Senat 
17.06.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(114/RS1 din 
23.06.2014) 

2 
 
Plx.231/2014 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.14/2003 a partidelor politice 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

18.06.2014 
Raport de respingere 

(362/R din 24.06.2014) 

3 

 
PLx.163/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul 

de procedură Civilă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(363/R din 24.06.2014) 

4 

 
PLx.580/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – 
Codul Silvic – prioritate legislativă 
- raport comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.06.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(364/R din 24.06.2014) 

5 

 
Plx.679/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal 

cu modificările şi completările ulterioare 

2 senatori 
respinsă 
de Senat 

17.06.2014 
Raport de respingere 

(129/RS din 
26.06.2014) 

6 
 
Plx.688/2013 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.244 al 

Legii nr.268/2009 privind Codul penal 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

17.06.2014 
Raport de respingere 

(131/RS din 
26.06.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

Oamenii fac locurile 
 
 
Stimaţi colegi, 
 
După o atât de lungă perioadă în care am evidenţiat doar aspectele negative la care trebuie să lucrăm pentru a 

le îndrepta, vreau acum să vă vorbesc despre un fapt care m-a emoţionat într-un mod cu totul aparte. 
Aflat săptămâna trecută într-un scurt circuit prin Ardeal, mi-a fost dat să întâlnesc un om de o sensibilitate 

deosebită, a cărui aplecare către munca de zi cu zi ar putea fi o lecţie pentru mulţi dintre noi. Întâmplător sau nu, 
toate calităţile lui personale se suprapun cu domeniul căruia i-a dedicat viaţa, el fiind muzeograf la Casa Memorială 
”George Coşbuc” din comuna Coşbuc, în apropiere de oraşul Năsăud. 

Sintagma ”omul sfinţeşte locul” este o radiografie exactă a acestei situaţii antagonice. Vorbesc despre 
antagonism între curăţenia desăvărşită care rezonează cu simplitatea şi frumuseţea firească a locurilor, dar 
contrastează flagrant cu slaba implicare a autorităţilor în conservarea acestei bogăţii culturale. Mă refer la 
profesionalismul unui om capabil să vorbească 40 de minute nu pentru un grup întreg de vizitatori, ci pentru doi 
oameni simpli, pe care nu-i cunoştea, eu şi soţia mea, în total contrast cu logistica de care a dispus vreodată (sublimă, 
dar inexistentă). Vorbesc despre emoţia cu care povesteşte, ca şi cum ar face-o pentru prima dată, despre viaţa 
marelui poet, oglindită în poeziile pe care le-a scris, în contrapartidă cu praful nemeritat care s-a aşternut absolut 
nejustificat pentru memoria acestui mare patriot român. Vorbesc, de asemenea, despre anonimatul pios în care se 
învăluie domnul Sandu Vasile (îmi cer scuze, chiar nu am putut să nu-i menţionez numele, deşi, când, în final, m-am 
prezentat, mi-a spus, cu un respect atât de sincer încât mi-a amintit definiţia cumva uitată a acestui cuvânt, că nu are 
nicio importanţă numele lui, e doar un om printre oameni!) cu sonoritatea uneori prea stridentă pe care o întâlnim la 
diverse evenimente mondene. 

Sunt multe aspecte despre care putem vorbi în alb şi negru, însă dacă e să ne întoarcem la zona de gri în care 
trăim trebuie să spun, cu riscul de a fi redundant, că seva ne-o tragem din tradiţii, din trecutul de care trebuie să avem 
o mult mai mare grijă decât o facem. 

Pentru a vă trezi cumva interesul pentru această zonă minunată, Ardealul nostru, vreau să vă relatez câteva 
frânturi din povestea tărăgănată cu care m-a emoţionat domnul Sandu Vasile, în timp ce ne arăta, cu veneraţie parcă, 
obiectele care i-au apartinut marelui poet George Coşbuc: leagănul, pupitrul şi scaunul de şcolar, pelerina şi pălăria 
lui, trusa de voiaj, teancurile de manuscrise. Deşi a oglindit sufletul românilor din Ardeal atât de frumos în poezii, 
semn de mare iubire pentru neamul lui, poetul a murit doar cu câteva luni înainte de 1 Decembrie 1918, pe 9 mai, 
neapucând să simtă împlinirea celui mai mare vis al său, Marea Unire. Cel mai tragic eveniment din viaţa poetului, 
pierderea fiului său la vârsta de 20 de ani, într-un accident de automobil, îl izolează şi îl determină să înceteze să mai 
publice. A fost o mare pierdere pentru literatura românească. Ca tată, înţeleg perfect ce a spus Nicolae Iorga despre 
acest subiect: ”O mare nenorocire a atins pe George Coşbuc. N-a fost om care, ştiind bucuriile şi durerile unui 
părinte, să nu-şi şteargă o lacrimă atunci când inima cea mare sângera de cea mai înspăimântătoare rană, care 
niciodată nu se poate închide”. 
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Închei acest material izvorât dintr-un preaplin de trăire pur românească repetând că ”omul sfinţeşte locul”. 
Dacă fiecare dintre noi ne-am face treaba responsabil, cu dăruire şi modestie, ca domnul Sandu Vasile, poate lucrurile 
în România ar merge mai repede spre binele pe care ni-l dorim cu toţii. 

Cu consideraţie, 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 

 
24 Iunie - Ziua Internaţională de Luptă Împotriva 

Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri 
 
În fiecare an, începând din 1987, pe data de 26 iunie celebrăm Ziua Internaţională de Luptă Împotriva 

Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri. Această zi a fost stabilită de Adunarea Generală a ONU, ca o expresie a 
implicării acestei organizaţii în consolidarea acţiunilor şi cooperării la nivelul statelor membre, pentru a atinge 
obiectivul de a avea o societate fără consum abuziv de droguri. Cu acest prilej, Organizaţia Naţiunilor Unite atrage 
atenţia opiniei publice şi guvernelor din întreaga lume faţă de o stringentă şi actuală problemă de sănătate publică - 
consumul de droguri. 

            Adolescenţii şi tinerii adulţi sunt categorii deosebit de vulnerabile la consumul de droguri ilicite. 
Prevalenţa consumului de droguri în rândul tinerilor este de 2 ori mai mare decât în rândul populaţiei generale. 
Presiunea grupului pentru a experimenta drogurile ilicite este puternică, iar stima de sine este adesea scăzută. De 
asemenea, cei care consumă droguri ilicite tind să fie dezinformaţi sau incorect informaţi, sau insuficient de 
conştienţi privind riscurile pentru sănătate ale acestui consum. 

În timp ce unele droguri sunt utilizate sub supraveghere medicală, în scop terapeutic, altele sunt droguri 
ilicite şi sunt folosite de unele persoane pentru alte motive.  Fiind substanţe naturale sau sintetice, solide, lichide sau 
gazoase, odată pătrunse în organism (ingerate, inhalate sau injectate), drogurile modifică percepţia propriei persoane 
şi a realităţii din jur, schimbând modul de a simţi, a gândi şi comportamentul.          

Efectele negative asupra sănătăţii variază în funcţie de tipul de droguri consumate, dozele administrate 
precum şi de frecvenţa utilizării. Toate drogurile ilicite au efecte fizice imediate, dar pot, de asemenea, împiedica 
grav dezvoltarea psihică şi emoţională în rândul tinerilor. A adopta un stil de viaţă sănătos înseamnă a face alegeri 
care să fie benefice trupului şi minţii. Pentru a face alegeri sănătoase, tinerii au nevoie de informare şi îndrumare de 
la persoane competente, cu privire la riscurile la care se expun prin consum de droguri 

            În lume, aproximativ 200 de milioane de oameni consumă droguri cel puţin o dată pe an. Dintre 
aceştia, 25 de milioane sunt consideraţi dependenţi de droguri. În fiecare an, 200.000 de persoane mor din cauza 
bolilor legate de droguri. 

           Potrivit Raportului elaborat de Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie, România 
prezintă cele mai scăzute prevalenţe pentru consumul unor importante categorii de droguri. Astfel, prevalenţa 
consumului de droguri în populaţia de 15-64 de ani este de 1,7%, pentru toate tipurile de droguri ilegale : marijuana, 
ecstasy, inhalante, cocaină, amfetamine, halucinogene, heroină şi alte opiacee. Prin extrapolare, 300.000 de persoane 
au consumat cel puţin o dată unul dintre aceste droguri. Dacă se iau în considerare şi medicamentele (tranchilizante, 
sedative , antidepresive) acest procent ajunge la 8,6% (adică aproximativ 1.300.000 de persoane). Dintre drogurile 
ilegale , cel mai consumat este cannabisul, într-un procent de 1,5%, urmat de ecstasy – 0,4%, heroină – 0,1%, 
halucinogene – 0,1%, cocaină – 0,1%.  

Decesele cauzate de consumul de droguri plasează România pe locul 10 dintr-o listă de 28 de ţări, cu 16 
decese raportate în anul 2006. Ţările cu cele mai puţine decese au fost : Ungaria, Bulgaria, Cehia, Franţa, Polonia, 
Ţările de jos şi Italia. Cele mai multe decese s-au înregistrat în : Austria (35 de cazuri), Marea Britanie (47 de cazuri), 
Norvegia (52 de cazuri), Luxemburg (60 de cazuri) şi Estonia (73 de cazuri). 

            Din statisticile de mai sus reiese că utilizarea drogurilor a devenit, din nefericire o caracteristică şi 
pentru ţara noastră în ultimii ani. Consumul de droguri cauzează disfuncţii cerebrale grave, tulburări de dezvoltare şi 
de comportament. Adolescenţii care consumă droguri au, deseori, o anumită dificultate în stabilirea propriei 
identităţi, a relaţiilor interumane, în dobândirea unei independenţe fizice şi psihice normale. Abuzul de toxice 
afectează, deasemenea şi abilităţile cognitive ale tinerilor, conducând la scăderea performanţelor şcolare. 
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            Încă din februarie 2010 avem cadrul legal – respectiv O.U.G. 6/2010 (completare şi modificare la 
Legea nr. 143/2000) prin care 27 de substanţe şi 9 plante au fost interzise şi asimilate drogurilor. Cultivarea, 
producerea, experimentarea, fabricarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, transportul, comercializarea, 
vânzarea, procurareas au deţinerea acestora este sancţionată cu închisoarea. 

             Acţiunile de informare-educare-comunicare ce constituie campaniile din fiecare an, au drept scop 
încurajarea copiilor şi tinerilor noştri să pună sănătatea pe primul loc şi să stea departe de droguri, subliniind totodată 
şi importanţa unei atitudini vigilente şi responsabile din partea adulţilor. Toate aceste activităţi de prevenire, oferă 
publicului, mai ales tinerilor, informaţii, abilităţi şi oportunităţi de care au nevoie pentru a lua decizii sănătoase, 
inclusiv evitarea utilizării drogurilor nocive.  

Părinţii, profesorii, cadrele medicale si nu numai se pot alătura acestor campanii. Fiecare dintre noi poate 
juca un rol important în promovarea sănătăţii şi in promovarea educaţiei pentru sănătate in cadrul comunităţii. 

 
Deputat 

Rodica Nassar 
 

*** 
 

Prin ratificarea în regim prioritar a Acordurilor de Asociere ale UE cu Republica Moldova, Georgia şi 
Ucraina încurajăm partenerii europeni să ne urmeze gestul în parlamentele lor naţionale 

 
 
Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
Stimate colege, stimaţi colegi,  
Doamnelor şi domnilor, 
 
Prezenta declaraţie politică reprezintă o manifestare a propriei mulţumiri faţă de semnarea pe 27 iunie, la 

Bruxelles, a Acordurilor de Asociere ale UE cu Republica Moldova şi Georgia, precum şi partea economică a 
acordului cu Ucraina. 

La finalul acestei luni, cele trei state vor face paşi importanţi pentru ceea ce înseamnă destinul lor european, 
într-un context politic marcat de conflicte, dar un context în care angajamentul ferm al României este acela de a 
susţine şi de a încuraja un parcurs european lipsit de impedimente. 

Aceste Acorduri vor ancora R. Moldova, Georgia şi Ucraina în spaţiul UE, fără însă a diminua importanţa pe 
care o are modul în care aceste ţări vor şti să continue reformele pro-europene pentru o viitoare aderare. Faptul că 
fiecare dintre cele trei acorduri de asociere este îngreunat de anumite probleme teritoriale ar putea oferi imaginea 
unui parcurs european anevoios. Nimeni nu neagă importanţa soluţionării tuturor acestor probleme, însă dorinţa de 
unitate şi deschiderea pe care o arată Uniunea Europeană faţă de primirea celor trei state în structurile sale, sunt 
principalele repere care trebuie avute în vedere de către cetăţeni şi care trebuie să ghideze acţiunea reprezentanţilor 
lor politici.  

Doamnelor şi domnilor,  
Semnarea acestor acorduri, dincolo de perspectivele economice pe care le oferă fiecărui stat în parte, 

reprezintă un act de voinţă politică, de dorinţă de evoluţie, de curaj şi de încredere faţă de ceea ce astăzi înseamnă 
Uniunea Europeană. Ne amintim cu toţii faptul că intenţia Ucrainei de a semna Acordul de Asociere cu UE a fost la 
originea crizei dintre Occident şi Moscova, criză care a condus la anexarea regiunii Crimeea la Rusia şi izbucnirea 
unui conflict separatist în regiunile estice ucrainene. Cu toate acestea, vedem astăzi că presiunile exterioare nu pot 
schimba voinţa unei naţiuni. Iar dorinţa populară în fiecare din aceste 3 state este aceea de alăturare la structurile 
europene. Tocmai de aceea, sprijinul pe care România poate să îl ofere în demersul lor de aderare la UE este unul 
necondiţionat şi deosebit de ferm. Un angajament pe care sunt convins că autorităţile de la Bucureşti îl vor asuma cu 
fiecare ocazie în faţa tuturor cetăţenilor europeni şi a reprezentanţilor lor politici. 

Un prim pas în acest sens este decizia de reunire a Parlamentului în sesiune extraordinară pentru a ratifica 
Acordurile de Asociere ale UE cu Republica Moldova, Georgia şi Ucraina, o decizie care aduce ţara noastră în 
postura de prim stat membru care ratifică aceste parteneriate europene, subliniând totodată, susţinerea din partea 
României pentru lărgirea graniţelor UE. De altfel şi premierul Ponta, prin întâlnirea regională pe care a avut-o 
weekendul trecut cu premierii din Slovacia, Cehia, Republica Moldova, Georgia şi Serbia a demonstrat angajamentul 
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pe care şi l-a luat România de a susţine politic integrarea acestor state, dar în egală măsură de a le oferi suportul 
tehnic de care vor avea nevoie. 

Stimaţi colegi, 
Ratificarea documentului în regim prioritar demonstrează dorinţa noastră de a ne constitui drept un pilon de 

bază al dezvoltării Europei de Est, o regiune marcată în ultima perioadă de conflicte teritoriale. În acest demers 
suntem ghidaţi în special de convingerea că dependenţa prea mare de o ţară nu este o situaţie dezirabilă, iar Acordul 
de Asociere cu UE va crea condiţiile necesare pentru diversificarea relaţiilor economice cu alte state. De asemenea, 
prin această atitudine promptă transmitem un mesaj puternic partenerilor europeni pentru a ne urma gestul în 
parlamentele naţionale.  

În mod particular, în ceea ce priveşte relaţia dintre România şi Republica Moldova, ţara noastră îşi propune 
să obţină un sprijin cât mai larg din partea membrilor UE în ceea ce priveşte viitoarea aderare a fraţilor noştri de 
peste Prut la comunitatea europeană. Pentru aceştia, cea mai importantă componentă a Acordului de Asociere este 
crearea Zonei de Liber Schimb şi anularea tuturor tarifelor vamale la import. Actualele preţuri camuflează 
competitivitatea redusă prin existenţa barierelor tarifare la import, iar preţul acestui fapt este plătit de cetăţeanul 
consumator.  

În încheiere, doresc să felicit reprezentanţii politici ai Republicii Moldova, Georgiei şi Ucrainei, care au ales 
calea democraţiei, a libertăţii, egalităţii, a statul de drept şi respectarea drepturilor omului şi să-mi exprim încrederea 
că aceste trei Acorduri de Asociere ce vor fi semnate la finalul lunii vor fi la rândul lor ratificate în parlementele 
naţionale ale tuturor statelor membre UE. Dincolo de această încredere, sunt convins că România se va implica activ 
în toate demersurile viitoare de susţinere a parcursului lor european.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Andrei Valentin Sava 

 
*** 

 
România urmează un nou model progresist de creştere şi de creare de noi locuri de muncă, cu obiectivul de a 
ajuta  şi consolida clasa de mijloc din România, în totală antiteză cu austeritatea promovată de guvernele de 

dreapta 
 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
Mesajele puternice anti-austeritate pe care le-am promovat înainte de a ajunge la guvernare dar şi în ultimii 

doi ani, în care responsabilitatea guvernării ne aparţine, s-au dovedit a fi corecte fiind recunoscute inclusiv de 
organismele internaţionale.  

Declaraţia politică din această săptămână porneşte de la recunoaşterea de către Organizaţia Internaţională a 
Muncii a unui adevăr pe care noi, reprezentanţii partidelor de guvernământ îl spunem încă din 2010: măsurile de 
austeritate nu au fost şi nu sunt o soluţie pentru relansarea economică.  

Măsurile de austeritate sunt de fapt un mijloc de sărăcire graduală a populaţiei. Sunt măsuri care  aduc efecte 
negative asupra economiei inclusiv pe termen lung. 

În raportul World Social Protection întocmit de OIM, România ocupă un loc aparte şi din păcate nu este unul 
pozitiv.  

Ţara noastră este dată ca exemplu negativ, alături şi de alţi parteneri din UE, care au introdus în perioada 
2009-2012 măsuri de austeritate sub pretextul fals că ar oferi stabilitate economico-financiară.  

În schimb, diminuarea pensiilor prin impozitare, tăierea salariilor pentru multe categorii socio-profesionale, 
reducerea graduală a ajutoarelor sociale sau a fondurilor pentru sănătate au transferat costurile crizei asupra 
populaţiei. Şi acest lucru s-a întâmplat în mai multe state din UE care au acţionat similar cu Guvernul Boc din 2010.  

Sunt curioasă ce vor mai spune acum colegele şi colegii de la PDL, ce scuze vor mai găsi pentru măsurile de 
austeritate pe care le-am promovat şi care în realitate nu au făcut altceva decât să împovăreze şi să sărăcească 
milioane de români!   

Modelul progresist de promovare şi aplicare a politicilor publice în interesul populaţiei este singura soluţie pe 
care România o are la dispoziţie post-austeritate.  
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Economia îşi revine, pentru prima oară în ultimii ani. România ajunge să crească mai mult decât orice alt stat 
din UE pe primul trimestru al anului 2014. Guvernul Ponta a înţeles rapid nevoile economiei şi a început să aplice, cu 
succes, un model de creştere economică, progresist, care continuă să aducă beneficii reale pentru români.  

Avem nevoie în continuare de măsuri progresiste şi de strategii guvernamentale care să plaseze România în 
avangarda economică şi politică a Uniunii Europene. O sursă importantă pentru astfel de politici publice este 
Forumul Progresist Social – Democrat. PSD a înfiinţat această structură pe care am plăcerea să o conduc, cu scopul 
precis de a aduna în jurul său organizaţii progresiste internaţionale, personalităţi politice cu experienţă şi experţi în 
domenii cheie ale guvernării.  

Îndrăznim să gândim pentru viitor şi să concepem în interiorul FPSD acele idei care vor asigura un sistem 
corect în România, un stat social şi puternic, cu o clasă de mijloc bine conturată care poate susţine măsurile de care 
categoriile sociale vulnerabile, afectate de criză au nevoie.  

Lansarea FPSD a creat efervescenţă în lumea organizaţiilor progresiste tip think-tank atât din Europa, cât şi 
din SUA. Prezenţa Lordului Mandelson, preşedintele onorific al Policy Network la Bucureşti a dat o notă de 
încredere în demersul nostru.  

“Îmi doresc să avem creştere economică şi oportunităţi pentru fiecare ţară europeană. Asta promovăm noi 
aici, asta ar trebui să promoveze Europa şi de aceea avem nevoie de lideri care sunt pregătiţi să promoveze direcţie 
pozitivă. UE trebuie să fie o uniune mai bună, să aibă un set de instituţii mai responsabile, cu priorităţi mai clare şi cu 
o agendă care să răspundă nevoilor cetăţenilor” acesta este mesajul cu care Lordul Peter Mandelson a venit în faţa 
FPSD.  

Subscriu la acest mesaj al Lordului Mandelson. Cred că România se află pe drumul cel bun, dar România 
trebuie să continue să se dezvolte aplicând măsuri de creştere economică sustenabilă cum este reducerea CAS-ului, 
cum sunt facilităţile fiscale pentru angajatorii care creează locuri noi de muncă, în special pentru tineri, cum este 
asigurarea unui TVA redus pentru produsele şi serviciile de bază din ţară şi cum sunt multe alte măsuri care asigură 
consolidarea noastră ca un stat social puternic într-o Europă socială unită.  

Austeritatea şi-a demonstrat limitele. Acum a venit timpul să învăţăm din greşelile trecutului pentru a nu 
repeta istoria ruşinoasă a perioadei 2010-2012,  o perioadă în care românii din cele mai vulnerabile categorii au fost 
împovăraţi cu toate greutăţile crizei, în timp ce clientela politică se îmbogăţea. 

România trebuie să îşi schimbe ADN-ul economico-social, promovând politici economico-fiscale care să 
întărească clasa mijlocie, acţionând în acelaşi timp pentru ajutorarea şi protejarea categoriilor sociale vulnerabile.  

Stimate colege, 
Stimaţi colegi,  
Ne aflăm la finalul unui lung şir de ani în care conflictul a fost semnul sub care întreaga societate a stagnat. 

Datorită unui model politic proliferat cu succes de susţinătorii preşedintelui Băsescu, clasa politică abundă în 
agresivitate, societatea este divizată din cauza unor false probleme, în timp ce soluţiile în jurul cărora ar trebui să ne 
unim ne scapă de multe ori printre degete.  

Avem nevoie să scăpăm de dictatura non-valorilor care se perpetuează din păcate în societatea românească şi 
soluţia pentru ca acest lucru să se întâmple nu poate fi decât un proiect de ţară, construit în jurul unor valori 
progresiste, un proiect care să creeze majorităţi politice stabile, un proiect care să fie în totală antiteză faţă de tot ceea 
ce s-a întâmplat în România regimului Băsescu – Boc.  

Dacă în ultimii 10 ani, proiectul politic promovat în România s-a format în jurul dezbinării şi discordiei 
pentru următorii 10 ani, România trebuie să redevină un stat social puternic, cu o reputaţie excelentă atât în Europa, 
cât şi peste Ocean. 

Este vorba stimate colege şi stimaţi colegi de un proiect la care trebuie să adere întreaga clasă politică. 
Depinde numai de noi să reuşim să ne unim forţele pentru a aduce România la un nivel constant de stabilitate 
politică, economică şi socială, la un nivel de creştere sustenabilă care să asigure, pentru toţi cetăţenii României, un 
viitor sigur aici, în ţara lor.   

Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 
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Nimeni nu mai crede în lacrimile domnului Băsescu 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 

 
Unul dintre cele mai importante şi solide principii ale democraţiei şi ale statului de drept vorbeşte de faptul 

că suntem cu toţii egali în faţa legii. 
În momentul în care unul dintre noi ajunge să se confunde cu o instituţie a statului, mutaţia care se produce 

nu poate avea decât consecinţe dezastruoase.  
De 10 ani, cetăţeanul Traian Băsescu, cu nimic diferit la nivelul a ceea ce reprezintă orice membru al unui 

stat, se consideră o instituţie în sine, confundând persoana sa ce ocupă vremelnic funcţia de preşedinte cu însăşi 
Preşedinţia României. 

Singura diferenţă între noi şi domnul Băsescu, ca cetăţeni ai aceluiaşi stat, este aceea că cel din urmă are 
responsabilităţi mai mari faţă de noi şi faţă de statul român, fiind dator să arate respect, onoare, conduită ireproşabilă 
din toate punctele de vedere, probitate, grijă permanentă că acţiunile şi deciziile sale sunt cele mai bune pentru viaţa 
noastră şi, mai ales, înţelegerea permanentă a rolului său. 

Nimic din acestea nu a făcut vreodată în toţi aceşti ani, domnul Băsescu. Dimpotrivă! 
În timp ce se identifică în mod de-a dreptul patologic aş putea spune cu instituţia Preşedinţiei, domnia sa ne 

arată tocmai contrariul.  
Proaspăt ieşit dintr-o campanie electorală în care nu avea ce căuta, dar în care ne-a arătat din nou tuturor că 

pentru domnia sa legea fundamentală a ţării este doar un simplu accesoriu folosit după bunul său plac şi valabil strict 
pentru restul (nicidecum şi pentru domnia sa), preşedintele Băsescu îşi pierde acum principala sa mască, cea de 
justiţiar, unicul şi fără odihnă apărător al justiţiei din România. 

Ironia sorţii pentru domnul Băsescu face ca exact ceea ce a folosit fără scrupule în spectacolul grotesc pe care 
ni-l oferă de zece ani să se întoarcă împotriva sa, dezvăluind-ni-l aşa cum este de fapt.  

Inutil, cu voce gâtuită şi ochii înotând în lacrimi, mai încearcă domnul Băsescu să ne convingă că este, ca de 
obicei, victima unor conjuncturi nefericite şi a unor legături pe care până mai ieri le cultiva cu asiduitate. 

Da, nu ne alegem familia, dar putem alege şi ne putem asuma cine suntem şi ce facem, în aşa fel încât să nu 
se ajungă la situaţia în care unii membri ai familiei să ne pună la îndoială integritatea prin ceea ce fac. Cu atât mai 
mult atunci când vorbim de preşedintele unui stat.  

Iar dacă este justiţie, atunci să fie pentru toată lumea şi nu atunci când nu mai avem încotro şi tot ce ne mai 
rămâne este să pozăm în victime. 

Stau şi mă întreb cum ar putea oare să mai fie credibil domnul Băsescu atunci când dezavuează faptele 
fratelui, atât timp cât domnia sa s-a asociat bucuros cu aceleaşi personaje de care acum nu mai vrea să ştie? 

Să fi fost fratele cel care i-a „făcut cunoştinţă” domnului Băsescu cu Bercea Mondial pe la vreuna dintre 
arhicunoscutele băi de mulţime din comunităţile rrome sau....să fi fost domnul Băsescu cel care i-a „făcut cunoştinţă” 
fratelui Mircea cu Bercea Mondial? Grea dilemă, însă sunt sigur că justiţia o va clarifica cât de curând. 

Ei, apoi normal, ce a făcut fratele nu are cum să ştie domnul Băsescu. Este doar preşedintele ţării şi noroc cu 
presa din care îşi mai ia şi dânsul informaţiile. 

Tardiv alege justiţia domnul Băsescu, deşi mă îndoiesc pe deplin că a ales-o vreodată, cu atât mai mult acum. 
Nu îl mai crede nimeni şi nimeni nu mai crede în lacrimile sale, iar după atâţia ani a făcut în sfârşit singurul 

lucru bun pe care puteaţi să îl facă, să se autoanuleze. 
 Şi, da, justiţia a învins şi şi-a dovedit independenţa, arâtându-i domnului Băsescu exact contrariul a ceea ce a 

crezut mereu: că nimeni nu este mai presus de lege. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 
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România continuă politica de susţinere a euroregiunilor 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 
România pune un mare accent pe susţinerea euroregiunilor mai ales prin cooperarea transfrontalieră. Baza 

demersurilor o reprezintă o bună înţelegere cu statele vecine, în special Republica Moldova şi Ucraina, acest tip de 
cooperare reprezentând pentru ţara noastră un punct de prim interes în relaţiile externe. Modul de colaborare în cadrul 
euroregiunilor reprezintă un exerciţiu valoros care se adaugă efortului susţinut pe care îl fac statele vecine pentru a se 
integra în Uniunea Europeană. 

�ara noastră a susţinut de fiecare dată, atât prin declaraţiile oficialilor săi, cât şi prin acţiuni concrete, 
necesitatea întăririi capacităţii unităţilor administrativ – teritoriale din România de a se implica în proiecte 
transfrontaliere, precum şi a atragerii fondurilor europene. Recent, Ministerul Afacerilor Europene şi-a adus aportul 
la promovarea de către Guvernul României a iniţiativelor de modificare a cadrului legislativ din domeniul 
administrativ şi din cel al finanţelor publice locale pentru a permite autorităţilor publice locale din România să 
aprobe, în baza acordurilor de cooperare sau a parteneriatelor, inclusiv în baza acordurilor de constituire a 
euroregiunilor, finanţarea unor proiecte propuse de autorităţile locale din Republica Moldova. 

Un sprijin important a fost acordat atragerii de resurse financiare europene, respectiv creşterea contribuţiei 
pentru definirea şi gestionarea programelor europene de cooperare transfrontalieră cu Republica Moldova şi Ucraina. 
Acest lucru a fost posibil având în spate o vastă experienţă a unor administraţii locale, experienţă care a arătat că 
fondurile europene pentru cooperarea transfrontalieră reprezintă una din sursele cele mai importante de finanţare a 
proiectelor locale, inclusiv la nivelul euroregiunilor. În sprijinul celor afirmate anterior vin o serie de programe 
precum: Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, Programul Operaţional 
Comun România – Ucraina 2014 – 2020, Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Sinergia Mării Negre, pentru 
acesta din urmă un rol activ avându-l şi europarlamentarii social-democraţi din comisia de transporturi a 
Parlamentului European. 

De-a lungul implementării unor proiecte de dezvoltare în parteneriat cu ţările vecine s-a avut în vedere 
sprijinul pentru întărirea comunicării şi coordonării între autorităţile locale, regionale şi centrale şi reprezentanţii 
mediului academic şi ai societăţii civile. 

Menţinerea unui dialog constant în vederea creşterii capacităţii autorităţilor locale de a se implica în proiecte 
concrete de cooperare transfrontaliere a reprezentat o prioritate a Ministerului Afacerilor Externe, partenerii de 
discuţii provenind atât din rândul autorităţilor locale, autorităţilor de dezvoltare regională, dar şi din rândul 
instituţiilor centrale – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau Ministerului Fondurilor 
Europene. 

Stimaţi colegi, 
În acest moment trebuie menţinută şi intensificată promovarea eficienţei cooperării dintre instituţiile 

administraţiei publice centrale şi cele locale, mediul universitar şi organizaţiile neguvernamentale din România şi 
Republica Moldova. 

Aşadar, consider că susţinerea din partea administraţiei centrale pentru euroregiunile funcţionale trebuie să 
continue, o aplecare asupra problemelor punctuale fiind acordul fin ce trebuie realizat pentru desăvârşirea unei foarte 
bune politici de cooperare transfrontalieră din partea României. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Eugen Chebac 
 

*** 
 

Românii cu credite în valută îşi vor putea plăti datoriile în lei 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Senatul României a adoptat zilele trecute un proiect legislativ extrem de important pentru viaţa viitoare a 

românilor, care reglementează majorarea ratelor lunare la bănci ale populaţiei survenite din cauza fluctuaţiilor 
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cursului de schimb valutar. După cum se ştie, creditele neperformante şi ratele restante la bănci constituie o problemă 
socială acută pentru cetăţenii din România. Transformarea acestui proiect legislativ în lege va permite tuturor 
românilor împovăraţi lunar de majorarea ratelor bancare datorate creşterii cursului de schimb valutar să opteze pentru 
conversia creditelor în lei, fără a plăti costuri suplimentare, comisioane sau alte garanţii adiţionale. Prin modificările 
solicitate, susţinute de Grupurile parlamentare ale PSD din Senat şi Camera Deputaţilor, consumatorii care au astfel 
de credite vor putea fi protejaţi de stat, astfel încât ratele lunare să nu mai fie dublate sau triplate din cauza ratei de 
schimb valutar, aşa cum în mod nefericit s-a întâmplat până acum. Este o realitate faptul că foarte mulţi români au 
contractat credite în monede străine, ale căror rate de schimb au fluctuat în mod haotic, din cauza crizei financiare şi 
a instabilităţii cursului din ultima perioadă. S-a ajuns astfel la o situaţie neplăcută, ratele oamenilor fiind majorate 
exponenţial, astfel încât foarte mulţi români se află în ipostaze de imposibilitate de plată, fiind astfel supuşi riscului 
executărilor silite. 

Adoptarea acestui act normativ va avea beneficii imediate şi extrem de pozitive pentru români. Astfel, 
iniţiativa legislativă îi va ajuta pe românii care au credite în monede străine să nu mai plătească ratele lunare bancare 
majorate exclusiv datorită fluctuaţiilor schimb valutar. Mai mult, de prevederile propunerii legislative vor beneficia 
toţi consumatorii de credite, respectiv nu numai persoanele fizice, ci şi cele juridice. Documentul introduce dreptul 
consumatorilor de credite de a cere conversia creditelor în moneda naţională sau într-o altă monedă pe care o aleg, 
fără a plăti nimic în schimb. În plus, instituţia de creditare, în speţă banca emitentă, va fi obligată pe viitor să 
informeze consumatorul atunci când suma datorată în moneda străină creşte cu mai mult de 20% faţă de varianta în 
lei. Măsura vizează atât creditele prezente, cât şi cele viitoare, şi elimină posibilitatea proliferării unor tratamente 
diferenţiate, inegale sau cazuri de discriminări, deoarece se aplică în mod uniform, respectând normele şi principiile 
egalităţii în drepturi ale fiecărui cetăţean. 

Iniţiativa legislativă propusă şi susţinută de Grupurile parlamentare ale PSD este armonizată cu normele 
similare din legislaţia europeană, astfel încât românii vor beneficia de aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi cetăţeni europeni. 
Vorbim, în consecinţă, despre o nouă măsură luată de Guvernul şi Parlamentul României în scopul îmbunătăţirii 
nivelului de trai al populaţiei, care corectează anumite disfuncţionalităţi legislative existente până acum ce au fost în 
detrimentul românilor. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 
privind contractele pentru consumatori are susţinerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, şi se află 
în prezent pe fluxul dezbaterilor parlamentare, urmând să intre în analiza Camerei Deputaţilor, ca for decizional. 

 
Deputat 

Miron Smarandache 
 

*** 
 

Interzicerea instituţionalizării pentru copiii de până la 3 ani, dovada maturizării sistemului românesc de 
protecţie socială 

 
 
 
Stimaţi colegi,  
 
Știm cu toţii cât de dificilă este situaţia copiilor instituţionalizaţi. Aceasta a rămas, din păcate, o grea 

moştenire a regimului comunist. Realitatea este că, indiferent de dotare şi personal, centrele de plasament rămân un 
loc în care zeci de mii de copii din România ajung să uite cum este să trăieşti într-o familie. Pentru a le întinde o 
mână de ajutor acestor copii, am iniţiat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art.64 alin.(1) şi (2) din 
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, proiect care va fi supus astăzi la vot în 
plenul Camerei Deputaţilor.  

Actualmente, copiii cu vârsta de până la 2 ani pot fi plasaţi doar în familia extinsă, în familia substitut sau la 
asistentul maternal. Vă propun să le oferim acest drept şi copiilor de până la 3 ani. Poate părea o modificare minoră, 
însă este esenţială pentru viitorul a mii de copii – nu mă refer doar la cei aflaţi astăzi în instituţii, ci şi la generaţiile 
următoare. A venit momentul să facem dovada maturizării sistemului nostru de protecţie socială.  

Vă rog să îmi permiteţi o serie de clarificări. 
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În primul rând, mediul din centrele de plasament are, prin însăşi natura sa, un efect negativ asupra celor mici. 
După cum o dovedesc şi studiile, aceşti copii ajung să aibă deficienţe intelectuale, de ataşament, de comunicare şi nu 
numai. Problemele acumulate în instituţii nu se opresc la primii trei ani, ci îi urmăresc întreaga viaţă. Singura soluţie 
este ca cei mici să crească într-un mediu familial. De aceea, trebuie să promovăm îngrijirea de tip familial şi plasarea 
la asistenţi maternali.  

Un al doilea aspect ţine, dacă vreţi, de viziune. Avem nevoie de soluţii alternative pentru copiii mai mici de 3 
ani. Este momentul să ne desprindem de practicile trecutului şi să ne concentrăm pe măsuri cu efect benefic nu doar 
acum, ci şi pe termen lung. Datele oficiale o confirmă: copiii sub 3 ani sunt de trei ori mai expuşi riscului de a fi 
plasaţi în instituţii. Asta înseamnă că politicile de protecţie socială trebuie să le acorde prioritate. Chiar şi acum, după 
numeroase măsuri aplicate în domeniu, există multe bariere ce împiedică copiii să crească într-o familie. O primă 
condiţie este ca politicile ce vizează serviciile sociale, educaţia si sănătatea să fie integrate, să abordeze bunăstarea 
copilului în ansamblu, nu doar secvenţial. În acest sens, sper ca proiectul de lege pe care vi-l propun să fie urmat de 
alte iniţiative nsimilare, prin care să îmbunătăţim vizibil viaţa copiilor. 

Da, s-au făcut eforturi pentru a ameliora condiţiile din instituţiile de ocrotire. Cu toate acestea, numărul 
copiilor aflaţi în centrele rezidenţiale este încă foarte mare. Dacă în 1990 erau peste 100.000 copii în instituţii, acum, 
numărul lor a ajuns la aproximativ 62.000. Dintre aceştia, 735 de copii au între doi şi trei ani – sunt exact acei copii 
care vor putea părăsi instituţiile şi vor putea fi îngrijiţi într-un mediul familial dacă acest proiect de lege este adoptat. 
735 de copii aşteaptă votul vostru pozitiv.  

În ce priveşte instituţionalizarea, centrele de plasament ar trebui să fie o doar soluţie de ultimă instanţă, 
niciun caz locul în care majoritatea copiilor abandonaţi îşi petrec primii ani din viaţă. Trebuie să facem tot posibilul 
pentru a reduce numărul de copii din instituţii. Avem atât resursele financiare, cât şi reursele umane pentru a face 
această schimbare. Cei peste 12.000 de asistenţi maternali sunt capabili să preia copiii de până la 3 ani din instituţii. 
În ce priveşte impactul bugetar, resursele folosite în prezent în instituţii vor fi convertite către serviciile familiale. 
Mai mult, din experienţa anilor trecuţi, costurile lunare alocate unui copil plasat în asistenţă maternală sunt foarte 
apropiate sau chiar mai mici, în unele cazuri, decât cele aferente îngrijirii sale într-un centru de plasament. În 
concluzie, trecerea la serviciile familiale este realmente o investiţie pe termen lung, o investiţie în eficientizarea 
sistemului de protecţie socială.  

În încheiere, vreau să mulţumesc UNICEF şi Ministerului Muncii pentru colaborarea excelentă pe care am 
avut-o în vederea elaborării acestui proiect de lege. De asemenea, mă bucur că Ministerul Muncii îşi stabileşte ca 
prioritate dezinstituţionalizarea tuturor copiilor până în 2020 – este o dovadă vie că preocuparea pentru bunăstarea 
copiilor a revenit pe agenda publică. 

  
Deputat 

Gabriela Podaşcă 
 

*** 
 

Fondul social european - FSE- 
sprijină politicile şi priorităţile 

 
Şomajul şi ratele în mod constant ridicate ale sărăciei impun luarea de măsuri la nivelul Uniunii Europene şi 

la nivel naţional. Aproape 23 de milioane de persoane sunt în prezent şomere şi, conform estimărilor, peste 113 
milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune. Aspectele sociale şi de ocupare a forţei de 
muncă constituie o preocupare majoră pentru cetăţenii europeni şi un domeniu în care se aşteaptă o implicare mai 
mare din partea Uniunii. Provocările suplimentare cu care se confruntă Uniunea Europeană se referă la următoarele 
aspecte: competenţe insuficiente, rezultate nesatisfăcătoare ale politicii active în domeniul pieţei forţei de muncă şi 
ale sistemelor de educaţie, excluziunea socială a grupurilor marginalizate şi nivelul redus de mobilitate a lucrătorilor. 
Sunt necesare atât iniţiative de politică, cât şi acţiuni concrete de sprijin. 

Multe dintre aceste probleme au fost agravate de criza financiară şi economică, de tendinţele demografice şi 
de migraţie, precum şi de ritmul rapid al schimbărilor tehnologice. Dacă nu sunt abordate în mod eficient, ele 
constituie o provocare importantă pentru coeziunea socială şi pentru competitivitate. Prin urmare, este esenţial ca 
investiţiile care stimulează creşterea efectuate în infrastructură, în competitivitatea regională şi în dezvoltarea 
întreprinderilor să fie însoţite de măsuri care să susţină crearea de locuri de muncă durabile în sectoarele politicii în 
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domeniul pieţei forţei de muncă, al educaţiei şi formării, al incluziunii sociale, al capacităţii de adaptare a 
lucrătorilor, a întreprinderilor şi a întreprinzătorilor, precum şi în cel al capacităţii administrative. 

Fondul social european (FSE) sprijină politicile şi priorităţile care au drept obiectiv realizarea de progrese 
privind ocuparea deplină a forţei de muncă, creşterea calităţii şi productivităţii la locul de muncă, intensificarea 
mobilităţii geografice şi profesionale a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, îmbunătăţirea sistemelor de educaţie 
şi de formare şi promovarea incluziunii sociale, contribuind astfel la coeziunea economică, socială şi teritorială. 

De asemenea, FSE va aduce o contribuţie valoroasă la alte priorităţi importante ale Strategiei Europa 2020, 
cum ar fi consolidarea investiţiilor noastre în cercetare şi inovare, îmbunătăţirea accesibilităţii şi a utilizării 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sprijinirea 
trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, protecţia mediului şi promovarea utilizării durabile a 
resurselor. FSE îşi va desfăşura activitatea în sinergie cu noul program integrat pentru schimbare socială şi inovare. 
Împreună, acestea vor constitui iniţiativa europeană cuprinzătoare în materie de ocupare a forţei de muncă şi 
incluziune socială. 

 
Deputat 

Radu Babuş 
 

*** 
Ziua suveranităţii Republicii Moldova 

 
Data de 23 iunie 1990 are o însemnătate deosebită pentru Republica Moldova, fiind ziua în care s-a adoptat 

Declaraţia de Suveranitate. Declaraţia de suveranitate a Republicii Moldova prevede caracterul unitar şi indivizibil al 
statului. Documentul a servit drept model pentru elaborarea Declaraţiei de independenţă a ţării şi pentru Constituţia 
Republicii Moldova. 

De altfel, întregul context geopolitic a contat în demersurile Republicii Moldova şi a influenţat dezvoltarea 
ulterioară a acestei ţări ca stat independent. Însă reformele, modernizarea, schimbarea principiilor, a politicilor  
publice, toate au intrat în sarcina cetăţenilor moldoveni şi a celor pe care aceştia i-au ales în funcţii de decizie. 

Momentul declarării suveranităţii era o condiţie principală în definirea statalităţii Moldovei, care ulterior a 
fost pusă în faţa unor cerinţe imperative de a întreprinde într-un mod radical reformări în sistemul nou creat în scopul 
de a construi un stat democratic, un stat care creşte astăzi pe un model european. 

Rolul marcant al Legislativului moldovenesc în adoptarea acestei Declaraţii mă determină să aduc acest 
subiect în Parlamentul României, amintind legăturile excelente dintre cele două instituţii şi, mai ales, aportul 
însemnat pe care îl aduce România în parcursul Moldovei ca stat independent. Este motivul pentru care mă bucură 
ocazia pe care o am să vorbesc despre Republica Moldova şi despre istoria acestei ţări care se scrie, iată, sub ochii 
noştri. 

Cu ocazia aniversării acestui eveniment permiteţi-mi să adresez sincere felicitări tuturor celor care contribuie 
la consolidarea şi dezvoltarea stabilităţii Republicii Moldova. Este necesar ca acest drum să fie continuat şi eforturile 
să fie intensificate, iar conducerea Republicii Moldova înţelege aceste condiţii esenţiale pentru stat, pentru cetăţeni, 
pentru identitatea naţională şi pentru tot ceea ce reprezintă Moldova în general. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 

 
Biserica şi statul în comuniune, la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei  

 
Stimaţi colegi, 
Creştinismul şi-a adus o contribuţie majoră la dezvoltarea civilizaţiilor lumii, la stabilirea şi implementarea 

sistemului de valori universal. 
Este un fapt simbolic că Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, o organizaţie reprezentată la nivel 

mondial,  aniversează 21 de ani de existenţă la Moscova, unul din vechile centre ale creştinătăţii. Evenimentul se 
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desfăşoară în perioada 26-30 iunie 2014, iar tema dezbătută va fi: ”Democraţia parlamentară – creştinism – ortodoxie 
– valori şi concepte”. 

Trăim vremuri în care statele şi naţiunile se confruntă cu provocări noi, de natură economică, politică, 
spirituală, socială, culturală, de mediu, de securitate. Experienţa ne demonstrează că ele trebuie abordate prin eforturi 
coordonate, asistenţă mutuală, comunicare şi cooperare. 

De-a lungul istoriei, am învăţat că pacea planetară este starea de fapt fără de care dorinţele şi aspiraţiile 
fiinţei umane nu pot fi realizate; ea uneşte oameni, popoare şi creează premisele pentru cooperare şi prosperitate. 

Adunarea Interparlamentară simbolizează ideea solidarităţii creştine şi a consolidării valorilor culturale 
comune. De la începuturile sale, Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei şi-a orientat activitatea în concordanţă cu 
valorile şi principiile umanitare universale, a servit cauza cooperării între popoare şi a găsirii unor răspunsuri şi 
soluţii eficiente la provocările momentului. În cei 21 de ani de existenţă, Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei s-a 
preocupat de dialogul intercultural, dezvoltarea şi meţinerea relaţiilor interumane nealterate, apărarea drepturilor 
omului, ale minorităţilor religioase şi naţionale, solidaritate, cooperare, cunoaştere şi înţelegere mutuală, coexistenţa 
popoarelor în pace şi bună înţelegere, acomodarea realităţilor globalizării, eradicarea fenomenelor care ţin de 
intoleranţa religioasă şi etnică, naţionalismul extrem. 

Principiile comune ale toleranţei şi solidarităţii, ale dialogului interreligios şi ale eforturilor conjugate pentru 
pacea şi prosperitatea popoarelor se aplică în contextul respectării standardelor morale şi etice, pentru a aduce laolaltă 
state şi oameni, iar biserica joacă un rol important în acest proces.    

Biserica are nu doar un rol la nivel naţional, în consolidarea coeziunii naţiunii şi prezervarea identităţii 
naţionale, ci şi acela de a promova stabilirea unor relaţii culturale eficiente cu alte religii şi popoare, înţelegerea şi 
respectarea valorilor lor spirituale, culturale şi istorice. 

Din primele secole, Biserica a constituit un pilon pentru stat, un al doilea administrator şi organizator la nivel 
naţional în situaţii de criză politică, un contributor preţios la consolidarea unităţii popoarelor, la dezvoltarea şi 
prezervarea culturii, artei, ştiinţei, educaţiei, conştiinţei naţionale. 

Unele dintre problemele majore ale vremurilor noastre îşi trag seva din încercarea de a implementa ideea de 
stat secular, de separare a bisericii de stat, care duce, inevitabil, la alienarea structurilor de stat de instituţiile 
religioase, la indiferenţă faţă de problemele religioase şi spirituale. Din nefericire, aceste încercări se află tocmai la 
baza problemelor pe care statul încearcă să le rezolve de unul singur. 

Pe această direcţie, considerăm extrem de bine-venită iniţiativa Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, care 
reuneşte pe acei politicieni deschişi la rezolvarea problemelor vitale, ce au consecinţe grave în sfera politicului, 
economicului, socialului, spiritualului, dar şi a altor domenii relevante.  

Meritul Adunării Interparlamentare este de a pune laolaltă politica şi credinţa, activitatea legislativă şi grija 
pentru oameni, căutând să lărgească înţelegerea şi asimilarea spiritualităţii în lume şi să întărească valorile 
tradiţionale creştine în legislaţiile naţionale. 

Interacţiunea parlamentarilor din state diferite, în cadrul Adunării, creează un precedent şi chiar o garanţie 
pentru pace şi fraternitate între statele participante şi conduce la depăşirea tensiunilor şi neînţelegerilor, care, de 
multe ori, survin ca o consecinţă a unor erori de percepţie sau interpretare. 

Stimaţi colegi, este esenţială cooperarea între stat şi biserică pentru rezolvarea problemelor: sărăciei, 
şomajului, migraţiei forţei de muncă, sănătăţii precare, categoriilor defavorizate, cu dizabilităţi, bătrânilor, copiilor, 
violenţei în familie, delincvenţei juvenile, destrămării familiilor etc. În calitate de instituţie sau organizaţie care aplică 
politicile sociale, Biserica devine parte funcţională a societăţii civile şi poate contribui la furnizarea unor servicii 
sociale mai puţin costisitoare, comparativ cu cele finanţate prin bugetele publice. Statul poate valorifica experienţa 
îndelungată a Bisericii, vocaţia sa definitorie de a sluji pe cei aflaţi în nevoi sau suferinţe, dar şi credibilitatea de care 
se bucură în rândul oamenilor, pentru a aplica măsurile de asistenţă socială cu succes, pentru a crea o societate mai 
bună şi un nivel de trai favorabil pentru cetăţeni. În această direcţie, este obligatorie funcţionarea, la nivel naţional, a 
unor organisme consultative, care să reunească reprezentanţi ai cultelor religioase, ai Ministerului Muncii şi ai 
Secretariatului pentru Culte, care să acţioneze sinergic pentru îmbunătăţirea, la nivel material şi spiritual, a vieţii 
oamenilor. 

 
Deputat 

Dorel Covaci 
 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 18 - 2014  
săptămâna  23- 27 iunie  2014  

 

 

23

 
Disponibilitatea donării legale de organe, confirmată de actul de identitate 

 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
Vin, astăzi, în faţa dumneavoastră cu propunerea să eficientizăm şi să şi facilităm şi mai mult transplantul 

legal de organe şi în România. Jurisprudenţa în vigoare a acestei speţe normeză corect acest domeniu, însă, îl şi 
complică puţin. Spun asta pentru că, citând din lege, „prelevarea de la persoanele decedate, în lipsa acordului 
exprimat în timpul vieţii, se face numai cu consimţământul scris al cel puţin unuia dintre membrii majori ai familiei 
sau al rudelor”. De asemenea, acelaşi text stipulează că „ prelevarea se poate face fără consimţământul membrilor 
familiei dacă, în timpul vieţii, persoana decedată şi-a exprimat deja opţiunea în favoarea donării, printr-un act notarial 
de consimţământ pentru prelevare sau înscrierea în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule”, ori 
că „ prelevarea nu se poate face sub nici o formă dacă, în timpul vieţii, persoana decedată şi-a exprimat deja opţiunea 
împotriva donării, prin act de refuz al donării avizat de medicul de familie sau prin înscrierea în Registrul naţional al 
celor care refuză să doneze organe, ţesuturi şi celule. Actul de refuz al donării, avizat de medicul de familie, va fi 
prezentat de către aparţinători coordonatorului de transplant”.  

Dacă am face un exerciţiu simplu de reflecţie, stimaţi colegi, am descoperi că majoritatea românilor nu au 
auzit de Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule. Mai mult, deşi poate că mulţi îşi doresc să îşi 
doneze organele în cazul în care ar ajunge victime ale unui accident mortal, poate că nu îşi permit, pe timpul vieţii, să 
achite taxele notariale pe care le presupune înscrierea în Registrul donatorilor. Din aceste motive, consider că ar fi 
mai uşor de aplicat modelul american care ne-ar scuti de costuri suplimentare, bătăi de cap inutile şi ar duce şi la 
salvarea mai multor vieţi omeneşti. 

În opinia mea este mai simplu să optezi pentru transplantul de organe în timpul vieţii şi acest lucru să 
figureze printr-un însemn trecut pe actul de identitate, decât să alergi pe la notari sau să îţi pierzi timpul şi banii 
identificând Registrul naţional al donatorilor de organe, apoi să treci prin furcile caudine ale birocraţiei din acest 
domeniu.  

În sprijinul aprecierilor mele, stimaţi colegi vă aduc la cunoştinţă că transplantul de ţesuturi şi de organe este 
una din formele de vârf ale practicii medicale contemporane, care transformă suferinţa în speranţă pentru mai multă 
viaţă. Dar lipsa organelor e o problema reală. În cazul organelor, diferenţa dintre cerere şi ofertă este enormă, mai 
ales în cazul României, iar ea se traduce printr-un număr mare de decese şi şanse reduse de supravieţuire pentru cei 
pentru care un organ nou este singura soluţie. Nu vreau să vă vorbesc astăzi despre donarea organelor în timpul vieţii, 
de exemplu un rinichi pentru o rudă bolnavă sau în schimbul unei mari sume de bani, ci despre prelevarea de organe 
după moartea donatorului şi despre transplantul la cei bolnavi. 

În opinia mea, a argumenta de ce e bine să donezi organe sună a truism, a adevăr general valabil ce nu mai 
trebuie demonstrat pentru că se demonstrează singur. De ce spun asta? Simplu pentru că faci un mare bine, îi ajuţi pe 
ceilalţi, salvezi viaţa cuiva, iar pentru tine oricum nu mai contează. Gândiţi-vă la situaţia ipotetică şi tragică în care 
cineva apropiat dumneavoastră, oricăruia dintre noi, stimaţi colegi, sau poate chiar unul dintre noi, s-ar afla la 
numărul 2.000 pe o listă de aşteptare pentru un rinichi, în condiţiile în care se donează 20 de rinichi pe an. În aceste 
împrejurări nu cred ca s-ar mai găsi chiar nici un motiv împotrivă.  

Din păcate pentru unii, un corp incomplet după moarte e o umilire. Corpul oricum va fi incomplet. Nu rămân 
decât oasele... Iar cel mai mare regret este să ştii că ai fi putut salva pe cineva şi n-ai făcut-o. E ca şi cum cineva stă 
pe marginea prăpastiei cerându-ţi ajutorul, iar tu îi întorci spatele.  

Faptul că donarea de organe nu este o practică frecventă, generând o adevarată criză în domeniu, conduce, 
din nefericire, la situaţii ilegale şi periculoase. Există o piaţă neagră a organelor, există donatori ilegali şi, dacă e să 
credem filmele tematice, cazuri de donatori involuntari, care se trezesc peste noapte fără un rinichi şi cu hemoragie în 
plină stradă. 

Un echilibru între nevoie şi donare ar rezolva multe probleme şi ar normaliza lucrurile. Se poate specula mult 
pe această temă, se pot face scenarii fanteziste, dar că totul se rezumă până la urmă la a salva o viaţă sau nu. Deja nu 
mai contează pentru tine ca donator care ai părăsit această lume, dar contează pentru ceilalţi. 

Permiteţi-mi, vă rog, să subliniez că toată această problematică ţine, de fapt, de conştientizare şi de 
popularizare a acestei chestiuni, dar şi de reducerea birocraţiei inutile.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 18 - 2014  
săptămâna  23- 27 iunie  2014  

 

 

24

În încheiere, vreau să vă reamintesc, distinşi colegi şi domnule preşedinte, că, din fericire, prelevare de 
organe este binecuvântată şi de către Biserică, atâta vreme cât, prin transplant, se rezolvă criza determinată de lipsa 
altor soluţii de vindecare şi se redă viaţa normală unei persoane, fără însă a i-o curma alteia. Adică nimeni nu trebuie 
ucis ca să trăiască altcineva, subliniază Biserica. Aşadar, având şi acordul Bisericii, dacă am elimina birocraţia, am 
salva mai multe vieţi! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
Reducerea CAS-ului cu 5%, măsură menită să sprijine mediul de afaceri din România, 

Salut iniţiativa Guvernului Ponta!” 
 
O scădere cu 5% a Contribuţiei la Asigurările Sociale pentru angajator, începând cu octombrie 2014, 

reprezintă nu numai respectarea unei promisiuni făcute de Guvernul Ponta, ci şi o măsură dorită de agenţii economici 
care aşteaptă de ceva timp dovada unor politici fiscale de stimulare a relansării economice. 

Astfel de măsuri au menirea de a combate activităţile economice ce ţin de economia subterană, evaziunea 
fiscală, „munca la negru”, şi încurajează mediul de afaceri în susţinerea unei economii naţionale sustenabile. 

Încurajarea investiţiilor străine, dezvoltarea brandurilor autohtone, care pot contribui semnificativ la creşterea 
valorii adăugate produselor fabricate în România, cum sunt cele din domeniul IT, reprezintă provocări pe care 
guvernul actual şi le asumă şi pentru care se regândesc modalităţile de prioritizare a cheltuielilor în structura 
bugetului. 

În aceeaşi schemă se înscriu şi măsurile fiscale de extindere a ajutoarelor financiare acordate pentru 
susţinerea afacerilor mici şi mijlocii, celor care doresc să-şi deschidă o afacere sau la angajarea tinerilor absolvenţi. 

Măsuri care au potenţialul de a susţine mediul de afaceri, „sufocat” de taxe şi impozite şi „bombardat” de 
iniţiative populiste, conduc la creşterea productivităţii economice. 
Totodată, un sistem reformat care susţine relaxarea fiscală pentru agenţii economici crează premisele creşterii 
salariului minim pe economie, aşa cum s-a promis, de la 850 lei la 900 lei, bază a creşterii veniturilor populaţiei. 

 
Deputat 

Ileana Cristina Dumitrache 
 

*** 
 

Fondurile mutuale pentru gestionarea riscului în agricultură 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
 
Ţara noastră are un potenţial de creştere în agricultură recunoscut atât din interior, cât şi din exterior. 

Valorificarea produselor agricole pe piaţa românească are efecte vizibile la nivelul economiei şi validează 
oportunitatea măsurilor luate pentru  stimularea producţiilor agricole şi atragerea investitorilor în agricultură.  

Fiscalitatea stabilă, sistemul de subvenţii şi fondurile mutuale pentru gestionarea riscului sunt astăzi cei trei 
factori vitali care stau la baza agriculturii româneşti, care are toate şansele să devină una de top în Europa.  

Astăzi, la un an de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea 
fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau ale diferitelor incidente de mediu, 
fermierii români şi străini pot spune că producţiile lor sunt în siguranţă.  

Uniunea Europeană prin Noua Politică Agricolă Comună 2014-2020 prevede scheme de gestionare a 
riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, propuse în proiectul de Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală, care se finanţează din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Astfel, membrii fondurilor mutuale 
care au înregistrat pierderi economice de pe urma bolilor animalelor şi organismelor dăunătoare la plante primesc 
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compensaţii financiare de la fondul mutual. Fondurile mutuale sunt finanţate prin contribuţia UE şi bugetul naţional, 
contribuţia membrilor şi prin împrumuturi comerciale.  

Fondurile mutuale, fiscalitatea stabilă, reducerea TVA-ului la pâine şi sistemul de subvenţii sunt măsuri prin 
care agricultura românească a început să fie o afacere cu profit. Creşterea preţului terenurilor agricole cu 20% 
descurajează speculanţii şi încurajează investitorii străini care vor cu adevărat să facă agricultură. Competivitatea, 
predictibilitatea şi siguranţa trebuie să definească climatul economic pentru ca agricultura românească să îşi 
primească locul meritat în Europa.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

*** 
 

Agenda politică internă şi vulnerabilităţile 
de la graniţa de Est 

 
Stimaţi colegi, 
 
Preocupaţi de viaţa politică internă, atât de agitată şi de zgomotoasă în aceste zile, riscăm să nu fim atenţi la o 

serie de evenimente grave care se petrec la graniţa de Est a României. 
Zilele trecute Preşedintele Federaţiei Ruse a ordonat punerea în alertă maximă a trupelor din circumscripţia 

militară Centru, care cuprinde zone din bazinul Volgăi, Urali şi Siberia Occidentală, pentru a trece în revistă 
capacitatea de luptă a acestora. Tot în această perioadă, Vladimir Putin a declarat că planul de pace propus de 
preşedintele Ucrainei nu poate avea un caracter de ultimatum pentru insurgenţii separatişti pro-ruşi din est. Consider, 
doamnelor şi domnilor, că această declaraţie a preşedintelui Rusiei trebuie analizată în context. 

Iată, aşadar, că în timp ce noi suntem preocupaţi de teme de politică internă, la graniţa de Est lucrurile devin 
din ce în ce mai alarmante. În afară de decizia Federaţiei Ruse de a pune în alertă maximă trupele sale din zona 
centrală, a mai fost luată o decizie care are rolul de a ne îngrijora poate şi mai mult – Rusia a limitat la zero 
furnizarea de gaze către Ucraina. Ori, această limitare va avea ca efect o sistare a furnizării de gaze naturale şi către 
alte state europene, limitrofe Ucrainei. 

Cred că aceste ultime acţiuni ale Federaţiei Ruse au rolul de a ne îngrijora pe toţi şi, deşi România nu va avea 
de suferit, pe termen scurt, ca urmare a deciziei de întrerupere a furnizării de gaze către Ucraina, există riscuri pe 
termen mediu şi lung. 

Prin urmare, actualul context politic extern este unul deosebit de dificil, iar abordarea de până acum a acestei 
problematici de către Guvernul României, de către primul-ministru Victor Ponta, este una realistă. 

Consider că în aceste momente doar Guvernul României poate avea credibilitatea şi, de ce nu, mintea 
limpede de a găsi acele soluţii economice şi sociale care să afecteze cât mai puţin România, în contextul crizei 
ucrainiene. �i am certitudinea că actualul Executiv acţionează în sensul protejării intereselor naţionale ale României 
în acest context politic internaţional foarte dificil. 

În acelaşi timp apartenenţa Româniai la structurile NATO şi ultimele luări de poziţie a oficialilor americani 
dau certitudini legate de asigurarea securităţii în această zonă. 

Am simţit nevoia să fac această declaraţie deoarece am sentimentul că de prea multe ori ne pierdem energii 
uriaşe în dispute interne – recunosc că în aceste zile chestiunile de politică internă din România sunt fără precedent – 
şi uităm să dăm atenţia necesară contextului internaţional care, în această perioadă, poate afecta direct România din 
punct de vedere economic şi social. 

Din acest punct de vedere sunt satisfăcut de faptul că actualul guvern are în atenţie problemele strategice ale 
României care, iată, în aceste zile nu se află pe agenda politică….  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 
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Protejarea pădurilor este responsabilitatea tuturor! 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 Am semnalat în nenumărate rânduri necesitatea adoptării unor reglementări care să ducă la stoparea 

tăierilor ilegale de păduri. Într-o luare de poziţie anterioară atrăgeam atenţia asupra “mafiei lemnului” şi asupra 
faptului că în perioada 1990-2012 s-au tăiat abuziv 400 000 ha de pădure. Ori, această situaţie nu mai poate continua! 

 În timpul în care ministrul responsabil pentru soluţionarea acestei probleme era din PNL, alcătuirea 
unui nou Cod Silvic era prioritatea 0. Ba chiar, solicita cu vehemenţă ca acest nou Cod să fie asumat de către Guvern, 
dar, astăzi când este elaborat sub tutela ministrului social-democrat, defrişarea pădurilor nu mai reprezintă o 
problemă care să le trezească interesul şi ameninţă cu boicotarea proiectului în Parlament. Atunci, nu mă pot abţine 
să nu mă întreb, pentru cine era conceput acest proiect şi de ce se dorea aprobarea sa în regim de urgenţă? Pentru că, 
din teritoriu semnalele erau îngrijorătoare şi indicau faptul că acest proiect era o “catastrofă”.  

 Federaţia proprietarilor de păduri împreună cu alţi specialişti în domeniu, acuză ministrul naţional-
liberal de faptul că noul Cod Silvic a fost conceput în avantajul marilor procesatori pentru care s-a introdus 
prevederea ca lemnul să fie vândut exclusiv în formă fasonată, dar şi o serie de alte prevederi în contradicţie cu 
cerinţele proprietarilor şi administratorilor de păduri. De asemenea, primarul comunei Tarcău, comună aflată la 
margine de pădure, a afirmat clar şi răspicat faptul că acest nou Cod Silvic, promovat de fostul ministrul din PNL, 
“nu este în folosul omului simplu”. Primarul a arătat, la acea dată, ca noile reglementări, printre altele, îi priva pe 
micii proprietari de pădure de a se aproviziona cu lemne de foc în sezonul rece. 

Luând în seamă toate aceste informaţii provenite din teritoriu, a fost firesc ca ministrul PSD, Doina Pană, să 
lanseze o serie de dezbateri publice pentru a efectua o îmbunătăţire reală a Codului Silvic. Printre noile amendamente 
aduse asupra proiectului de lege, se numără şi cel de limitare a cantităţii de lemn care poate fi cumparată şi prelucrată 
de firme, iar firmele de mobilă din România vor avea întâietate la cumpărarea lemnului.  

 Intenţia de a respinge prin vot noul Cod Silvic, în ciuda necesităţii de a proteja pădurile româneşti, 
arată încă o dată ipocrizia PNL-ului şi intenţiile ascunse ale partidului. Dacă într-adevar ar dori să protejeze pădurea, 
aşa cum repetă cu fiecare ocazie, ar contribui la amendarea proiectului şi, odată ajuns într-o formă dezirabilă, ar vota 
aprobarea lui. 

 
Deputat 

Vasile-Daniel Suciu 
 

*** 
 

Promovarea accesului tinerilor care studiază în străinătate pe piaţa muncii din România 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
 
Prioritatea zero a actualei legislaturi europene este crearea de locuri de muncă pentru tineri. Toate ţările 

Uniunii Europene, fie ele mai mult sau mai puţin dezvoltate, se confruntă cu problema şomajului în rândul 
absolvenţilor de studii superioare. Nevoia unor măsuri în forţă, curajoase, pentru a ataca această problemă se face din 
ce mai simţită şi în ţara noastră.  

În momentul actual, o suită de norme legislative şi executive conturează planul pentru stimularea angajării 
tinerilor absolvenţi. Reglementarea uceniciei, posibilitatea angajării part-time în timpul vacanţelor şcolare, practica 
pe care elevii şi studenţii o pot face în timpul şcolii, programele pentru tinerii antreprenori, cât şi parteneriatele dintre 
Ministerul Educaţiei şi companii pentru angajarea elevilor şcolilor profesionale sunt câteva dintre modalităţile prin 
care autorităţile combat şomajul în rândul tinerilor.  

Cu toate acestea, în acest moment nu există un plan structurat pentru aducerea în ţară a tinerilor români care 
studiază în străinătate. Potrivit unui sondaj realizat de Liga Studenţilor Români în Străinătate, 29% dintre tinerii care 
studiază în alte ţări vor să se întoarcă în România, pe când 39% dintre aceştia au declarat că nu vor să muncească în 
ţară. Mai mult, dintre cei care aleg să se întoarcă în ţară, majoritatea aleg calea antreprenoriatului.  
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De aceea, consider că în perioada următoare, Parlamentul României ar trebui să pregătească un set de măsuri 
legislative dedicate studenţilor români care studiază în alte ţări. Climatul economic cât şi semnele revigorării pieţei 
muncii pot constitui un punct de plecare pentru un set de măsuri fiscale prin care angajatorii români să fie stimulaţi să 
angajeze tineri cu studii în străinătate. Sunt ferm convinsă că la baza acestui plan nu poate sta constrângerea ca tinerii 
să se întoarcă în România, ci crearea unui mediu competitiv, stimulant şi atractiv, atât pentru angajatori cât şi pentru 
viitorii angajaţi sau tineri antreprenori.  

În actualul context economic, astăzi, când Europa şi întreaga lume iese din cea mai mare criză financiară, 
România nu îşi poate permite să rateze investiţia strategică în educaţie. Tinerii români care învaţă şi se formează în 
marile centre universitare ale lumii trebuie să se întoarcă acasă, să deschidă afaceri, să conducă companii, să preia 
conducerea instituţiilor publice.  

Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat 
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 

 
Ziua Drapelului Naţional 

 
 
Stimaţi colegi,  
 
la data de 20 mai 1998, prin aprobarea Legii nr. 96, Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului 

Naţional. 
Recunoaşterea Zilei Drapelului Naţional începe odată cu anul 1834, când Țările Române au început să se 

dezvolte din punct de vedere economic, când conştiinţa naţională cerea unitatea şi libertatea ţării si când domnitorul 
Țării Româneşti, Alexandru D. Ghica Vodă, a obţinut de la otomani învoirea „de a pune steag românesc corăbiilor 
negustoreşti şi oştirii. 

În timpul revolutiei de la 1848 Tricolorul a fost adoptat ca simbol al naţiunii în prima zi a victoriei revoluţiei 
burghezo – democratice (1848 – 1849), 14/26 iunie, când avut loc abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu, 
instaurarea Guvernului provizoriu de la Bucureşti şi promulgarea decretului nr. 1 de instituire a drapelului naţional. 

Revoluţionarii de la 1848, atât cei din Transilvania, cât şi cei din Țara Românească, au arborat steagul 
tricolor, ca simbol al luptei lor, având inscripţionat lozinca: „Frăţia”: „Dreptate – Frăţie” şi dându-i denumire de 
„stindard al libertăţii”.  

Potrivit unei alte ipoteze tricolorul se impune ca drapel naţional in 1859, odată cu dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza, culorile steagului fiind dispuse însă pe orizontală. Primul drapel din 1859, aflat în uz pina in 
1862, a avut fîşia albastră plasată sus, urmând ca, în a doua parte a domniei lui Cuza, fâşia roşie sa fie dispusă pe 
partea superioară. După venirea lui Carol I, steagurile vor avea benzile dispuse pe verticală, România aliniindu-se 
astfel regulilor respectate de steagurile europene. 

Dragi colegi, Ziua Drapelului Naţional a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul 
revoluţionar a decretat ca Tricolorul - roşu, galben şi albastru - să reprezinte steagul naţional al tuturor românilor iar 
cele trei culori împărţite în mod egal, ceea ce reprezintă principiul egalităţii, orientarea culorilor în sus semnifică 
verticalitatea, cifra trei este numărul perfect. Pe lângă ţara noastră au mai existat alte trei ţări europene tradiţionale cu 
steagul tripartit în mod egal şi vertical: Franţa, Italia şi Belgia. 

Ne-am obişnuit să vedem un drapel arborat la fiecare colţ de stradă, la intrarea în instituţii sau arborat în 
oraşe la sărbătorile naţionale, însă, din păcate, drapelul naţional reuşeşte rareori să mai adune românii sub proiecte 
naţionale. Este încă o dovadă că am uitat valorile naţionale, că ne depărtăm de cele umane. 

Mândria de a fi român o regăsim, astăzi, în fiecare moment în care drapelul naţional este ridicat cu onor, fie 
că vorbim de festivităţi obişnuite, de celebrarea unor victorii ale românilor sau de comemorarea unor eroi, pentru că 
drapelul se distinge prin semnificaţie, profunzime şi încărcătură spirituală. 
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 Stimaţi colegi, de aceea am dorit să marchez această zi în care se sărbătoreşte unul din simbolurile naţionale 
care le-a insuflat românilor dragoste de ţară, dorinţa de unitate şi independenta. Noi, generaţiile de azi să fim demni 
păstrători ai valorilor şi promotori ai intereselor româneşti. 

 
Deputat 

Ion Călin 
 

*** 
 

 
 Întrebări 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb,  ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

    domnului Constantin Niţă ,ministrul Economiei 
 

Gradul de ocupare şi  integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu vârste de peste 50 de ani 
 
Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru, 
 
Ultimii zece ani au fost caracterizaţi şi de acutizarea fenomenului de neintegrare pe piaţa muncii a 

persoanelor cu vârste de peste 50 de ani.  
Din păcate, fiecare dintre noi cunoaşte cel puţin un astfel de caz în care persoana în cauză, deşi complet aptă 

de muncă, din cauza vârstei considerată înaintată, se confruntă cu refuzul de a fi angajată, fenomen care conduce în 
mod automat la scăderea dractică a prosperităţii individuale şi, deci, a statului. 

Numeroase astfel de persoane trăiesc la limita sărăciei şi, treptat, se văd excluse din punct de vedere social, 
aşa anulându-se practic un sector extrem de important al societăţii. 

Pe lângă politica socio-economică referitoare la acest segment de populaţie, un element care contribuie în 
mod nefast este acela al mentalităţii sociale prin care persoanele în cauză sunt privite drept nefolositoare, fără să mai 
aducă vreo contribuţie semnificativă, la fel cum tinerii sunt consideraţi cu mult prea neexperimentaţi pentru a putea fi 
angajaţi. 

Nimic mai greşit. Se omite în mod fundamental faptul că, indiferent de calificare, persoanele cu vârste de 
peste 50 de ani posedă o experienţă valoroasă pe care putem să o fructificăm, nu să o înlăturăm pe baza unor precepte 
în mod evident eronate. 

Pe lângă pierderea unei valoroase forţe de muncă, care ar putea contribui la stabilizarea şi dezvoltarea noastră 
economică, mai trebuie să ţinem cont de un fapt elementar, dar care poate constitui punctul de plecare pentru orice 
reformă pe care o intenţionăm: orice persoană aptă de muncă, dar neocupată şi neintegrată pe piaţa muncii înseamnă 
efect negativ pentru buget.     

Fie că este în mediul urban sau, mai ales, rural, situaţia persoanelor cu vârste de peste 50 de ani, care, odată 
ce şi-au pierdut locul de muncă, nu îşi mai pot găsi nici măcar temporar un altul este dezastruoasă şi ameninţă să 
destabilizeze iremediabil un întreg palier social din ce în ce mai dezorientat şi fără nicio speranţă. 

Vorbim astfel de un fenomen social, dar şi economic de o profunzime covârşitoare ce sunt de părere că ar 
trebui să constituie pentru dumneavoastră, doamnă şi domnule ministru, un serios motiv de preocupare şi de 
elaborare a unei politici orientată către prosperitatea acestor indivizi şi, implicit, a noatsră a tuturor, motiv pentru care 
vă rog să îmi comunicaţi ce măsuri aveţi în vedere pentru refacerea gradului de ocupare şi de integrare stabilă pe 
piaţa muncii a persoanelor  cu vârste de peste 50 de ani. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată doamnei Aurelia Cristea, ministrul delegat pentru Dialog Social 

 
Modificarea Legii Dialogului social şi activitatea Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de 

Muncă 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Organizaţia Internaţională a Muncii a reglementat dialogul social ca fiind reprezentat de orice tip de 

negociere, consultaţii sau simplul schimb de informaţii între reprezentanţii guvernului, patronatelor şi lucrătorilor pe 
teme de interes comun ce privesc politici economice şi sociale. 

 Ca parte a Modelului Social European şi ca element inclus în articolul 11 al Tratatului privind Uniunea 
Europeană, dialogul social reflectă principiul democratic conform căruia asociaţiile reprezentative trebuie să-şi poată 
exprima punctele de vedere, să fie consultate şi să intre în dialog cu autorităţile publice, iar lucrătorii şi patronatele 
trebuie să fie implicate în luarea deciziilor pe probleme care le afectează îndeaproape. 

De asemenea, articolele 27 şi 28 ale Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene  fac referire la 
drepturile lucrătorilor la informare şi consultare în cadrul companiilor, precum şi la cele privitoare la negociere şi 
acţiune colectivă. 

În acest sens, legislaţia românească care reflectă aceste drepturi prin Legea Dialogului social trebuie să se 
afle într-un continuu proces de îmbunătăţire. bazat pe o cooperare reală dintre instituţiile statului specifice 
domeniului şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale, respectând totodată legislaţia europeană, buna 
practică internaţională şi convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii pe care le-am ratificat, precum sunt 
Convenţia 144 asupra consultărilor tripartite, Convenţia 87 privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical, 
ratificată sau Convenţia 98 privind aplicarea dreptului la organizare şi negociere colectivă.  

Totodată, prin Legea Dialogului social- 62/2011- este prevăzută înfiinţarea Oficiului de Mediere şi Arbitraj 
al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, facilitarea rezolvării pe cale amiabilă a conflictelor colective de muncă rămânând încă un aspect căruia 
trebuie să i se confere un cadru instituţional adecvat. 

Doamnă ministru, esenţa însăşi a dialogului social este parteneriatul, comunicarea şi colaborarea eficiente 
bazate pe identificarea nevoilor şi a problemelor şi rezolvarea lor, dialogul social fiind un instrument pentru o politică 
socială cu adevărat benefică şi dezvoltarea economică a statului. 

Tocmai de aceea, este necesară perfectarea cadrului legislativ, motiv pentru care, în calitate de membru al 
Forului Legislativ, vă rog să îmi comunicaţi stadiul procedurilor de modificare a Legii Dialogului social pe care 
urmează să ni le prezentaţi, cât şi stadiul operaţionalizării Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective 
de Muncă. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Florin-Nicolae Jianu, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de 
Afaceri şi Turism 

 
Schemele de ajutor pentru turism 

 
Stimate domnule ministru, 
Într-o ţară ca a noastră cu resurse naturale turistice atât de bogate şi de variate, turismul ar trebui să devină un 

lider incontestabil pe piaţa economică şi un furnizor serios pentru sectorul financiar al statului. 
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Ştiu foarte bine că o floare nu aduce niciodată singură primăvara, dar reprezintă un serios punct de plecare. 
La fel, ani întregi în care turismul nu a fost consolidat şi dezvoltat, ba, dimpotrivă, folosit pe post de slogan frumos, 
dar, fără nicio aplicabilitate, nu pot fi şterşi brusc, oricât de mult s-ar încerca prin noua politică aplicată. 

Relansarea turismului nostru este un obiectiv naţional, dar el are nevoie, pe lângă coerenţă, şi de un serios 
sprijin din partea statului, cu atât mai mult cu cât, în ciuda a ceea ce s-a vrut să se transmită, anii precedenţi nu au 
oferit nicio schemă de ajutor de stat acestui domeniu care, odată fructificat, ne-ar aduce tuturor beneficii ce, acum, 
par aproape imposibil de atins. 

Inutil să menţionez faptul că zonele noastre minunate care atrag popoarele lumii se degradează de la an la an, 
în lipsa gospodăririi şi protejării lor, iar că cei care încearcă să facă turism pe cont proprii, în funcţie de posibilităţile 
pe care le oferă mediul privat nu se bucură de cele mai mari avantaje sau de protecţie.  

Un exemplu în sensul celor spuse mai sus este însăşi zona pe care o reprezint în Parlament, un potenţial 
turistic extraordinar- şi nu numai!- care deşi a cunoscut evoluţii semnificative, alături de ajutoare reale şi consistente 
şi de o preocupare serioasă din partea statului, ar putea singură să devină un catalizator economic, care să facă viaţa 
mai frumoasă şi mai prosperă locuitorilor săi şi să aducă un serios profit bugetului de stat. 

De curând, aţi menţionat că aţi avut întrevederi cu ministrul Finanţelor Publice pentru demararea unor 
proiecte ce vizează ajutoare de stat pentru turismul românesc („Este posibil să găsim forme de susţinere a turismului 
prin scheme de ajutor de stat care să ofere diverse facilităţi pentru investiţii, pentru dezvoltarea de locuri de muncă, 
pentru crearea de infrastructură, pentru atragerea turiştilor din alte zone.”), motiv pentru care vă rog să îmi 
comunicaţi care sunt acele scheme de ajutor de stat identificate ca fiind posibile şi când se estimează aplicarea lor. 

Totodată, vă rog să îmi comunicaţi la ce programe de finanţare europeană destinate turismului a aplicat 
ministerul pe care îl reprezentaţi şi ce astfel programe noi urmează să fie demarate în perioada imediat următoare. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu,ministrul Finanţelor Publice 
                domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 

 
Linie de garanţii pentru investiţiile făcute în Republica Moldova 

 
Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru, 
 
Nu de foarte multă vreme, premierul României a anunţat intenţia de a iniţia o linie de garanţii pentru cei care 

investesc în Republica Moldova, făcând referire nu numai la oportunitatea, dar şi disponibilitatea ca firmele din 
România să deschidă unităţi de producţie într-o ţară ce nu ne este numai vecină, dar cu care împărtăşim numeroase 
valori şi trăsături comune. 

Sunt de părere că o astfel de iniţiativă, odată pusă în aplicare, ar reprezenta încă un pas pentru parteneriatul 
nostru economic cu Republica Moldova, ce ar aduce importante avantaje atât investitorilor români, cât şi cetăţenilor 
moldoveni şi ambelor economii în general. 

Potrivit statisticilor recente în privinţa cooperării economice dintre ţara noastră şi Republica Moldova, în 
prima parte a anului trecut comerţul dintre cele două state a crescut cu 8,4%, în timp ce exportul românesc în 
Republica Moldova a crescut cu 17,6 %, iar importul cu 6,7%, aceste date fiind relevante pentru eficacitatea relaţiilor 
noastre economice cu statul vecin şi pentru o politică şi mai susţinută din acest punct de vedere. 

Tocmai de aceea, doamnă şi domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi, în urma analizelor şi activităţii 
comune efectuate pe această temă, ce linie de garanţii pentru investitorii noştri în Republica Moldova veţi propune şi 
care este nivelul de colaborare în acest sens cu omologii dumneavoastră din Republica Moldova. 
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Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie,ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Cadrele didactice specializate în mediul rural- între a fi...şi a nu fi... 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Cea mai însemnată parte a colegiului pe care îl reprezint în Parlamentul României este constituită de mediul 

rural, mai precis, de comunele Bilca, Brodina, Gălăneşti, Horodnic de Sus, Marginea, Poieni-Solca, Putna, Straja, 
Suceviţa, Ulma, Vicovu de Jos şi Voitinel din judeţul Suceava. 

O caracteristică amară a mediului rural din România este şi aceea care priveşte şcoala.  
Dacă altădată, alături de biserică, şcoala sau, mai bine zis, reprezentanţii acesteia erau pentru locuitorul de la 

sat un simbol al unei pregătiri superioare, fiind un exemplu nu numai în ceea ce priveşte educaţia, dar şi conduita 
morală şi socială, acum, din păcate, lucrurile stau diferit şi încă nu cu puţin. 

Departe de a părea maliţios sau de a subevalua cu ceva statutul sau rolul cadrelor didactice care îşi desfăşoară 
activitatea în prezent în mediul rural, ba, dimpotrivă, este trist că, acum, aceştia sunt priviţi cu ironie şi a devenit deja 
o cutumă, acceptată periculos de uşor, ca aceştia, indiferent de specializare, să predea mai multe materii. 

Astfel, se ştie că un profesor dintr-o şcoală rurală predă şi matematică, şi limba română, şi istorie, şi sport, şi 
istoria artei, şi…..câte şi mai câte. 

 Un fenomen transformat deja în obicei şi care bulversează cadrele didactice şi elevii, producându-le grave 
prejudicii ambelor părţi. 

Domnule ministru, cunosc foarte bine greutăţile cu care şcoala românească se confruntă, în special în mediul 
rural, unde lipsurile sunt numeroase, dar consider că cea mai mare lipsă şi cel mai mare pericol în acelaşi timp pentru 
copiii noştri îl reprezintă tocmai această practică. Din lipsa cadrelor didactice specializate în mediul rural, trebuie să 
ne mulţumim oricum. Această mulţumire dăunătoare trebuie să înceteze. Resursa umană nu trebuie tratată superficial 
şi cu o serie de compromisuri cu efecte iremediabile. 

 Pe această cale, fac apel la dumneavoastră pentru a eradica cât mai urgent acest fenomen din şcolile rurale şi 
de a-mi comunica măsurile corespunzătoare pentru ca şcolile din mediul rural să beneficieze de cadre didactice 
specializate.   

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrul României 
 

Reabilitarea Drumului Naţional 18 Moisei-Iacobeni 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
 
În această primăvară, se solicita din partea parlamentarilor şi a primarilor localităţilor localităţilor Borşa, 

Moisei, Cârlibaba şi Ciocăneşti, din judeţele Maramureş şi Suceava deblocarea fondurilor necesare reabilitării 
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Drumului Naţional 18 Moisei-Iacobeni, un tronson extrem de important care leagă Maramureşul Istoric de Bucovina 
de Nord şi care are un rol deosebit atât pentru turismul, cât şi pentru economia zonală şi nu numai.  

Totodată, DN 18 este tronsonul ce prezintă importanţă nu numai pentru corelarea traficului intern din nordul 
României, dar şi pentru tranzitul internaţional, creând conexiuni cu Ucraina şi Ungaria. 

Astfel, se semnala starea tehnică mai mult decât defectuoasă a drumului respectiv, solicitându-se ca fondurile 
necesare să fie deblocate şi specificându-se că această cerere „este justificată atât de acordul scris al constructorului, 
cât şi de existenţa unei fişe a proiectului propus spre finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
(FEDR), pe o porţiune de aproximativ 90 de kilometri. Mai mult, reprezentanţii constructorului, firma Shapir 
Structures, o societate serioasă, care mai derulează în prezent şi alte lucrări în România, a fost de acord să continue 
lucrările în acest an în sistem de creditare, cu condiţia ca statul să asigure plata serviciilor operate în acest an până în 
aprilie 2015”. 

Stimate domnule prim-ministru, nu o să reiau aici toate considerentele pentru care este mai mult decât vital 
ca DN 18 să fie reabilitat, aşa cum nu intenţionez să redau întregul istoric al acestui drum vital pentru o regiune 
simbol al ţării noastre. 

Important este că fiecare zi pierdută înseamnă locuri de muncă pierdute, investiţii ratate, economie stagnantă, 
comerţ paralizat, turism în sincopă şi transporturi lipsă, acestea fiind singurele raţiuni ale prezentului demers prin 
care vă solicit să îmi comunicaţi situaţia actuală a fondurilor alocate reabilitării Drumului Naţional 18 Moisei-
Iacobeni. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

 
Deputat 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb,ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Copii marginalizaţi, transformaţi în adulţi excluşi social. 
Riscul excluziunii sociale pentru generaţiile tinere ale României. 

 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
În prima zi a acestei luni, ca de fiecare dată, am sărbătorit cu toţii Ziua Internaţională a Copilului. O ocazie în 

plus de a ne bucura de unul dintre cele mai minunate daruri ale vieţii. Copilul. 
Cu toţii ne dorim o viaţă cât mai bună pentru copiii noştri. Dacă se poate, perfectă. Cu toate acestea, ce ne 

dorim şi ce facem pentru copiii care nu se bucură de condiţii normale sau nici măcar decente de viaţă? 
Principalele date ce au fost expuse în cadrul Strategiei Naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia pentru perioada 2014-2016 arată 
următoarele: 

 Nu există suficientă colaborare între sectoare şi instituţii pentru implementarea cadrului legislativ 
existent; 

 Mai mult de jumătate dintre copiii români se află în risc de sărăcie şi/sau excluziune socială- 52,2% 
în 2012, cel mai ridicat nivel din UE27 cu excepţia Bulgariei; 

  Se  înregistrează una dintre cele mai ridicate diferenţe din Europa între nivelul riscului în cazul 
copiilor şi cel înregistrat pe ansamblul populaţiei- 41,7% în 2012; 

 Un copil român din trei este sărac, deşi locuieşte în gospodării în care adulţii lucrează; 
 Aproape 1 din 5 copii din gospodării active pe piaţa muncii este sărac, deşi adulţii lucrează mai mult 

de 80% din timpul lor activ; 
 Aproape unul din zece copii trăieşte în gospodării fără locuri de muncă; 
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 Mai mult de o treime dintre copiii săraci relativ din România sunt în acelaşi timp afectaţi de 
deprivare de locuire; 

 Supraaglomerarea afectează în continuare mai mult de trei sferturi dintre copii în 2012; 
 Conform unui studiu reprezentativ la nivelul mediului rural din 2012: Numai o treime dintre 

locuinţele de la sat au baie în interior, un sfert au toaletă în interior şi doar una din zece este conectată la canalizare. 
Unul din zece copii intervievaţi declară că frecvent (2%) sau uneori (11%) nu a avut hrană suficientă. Aproape două 
treimi dintre adulţii intervievaţi au afirmat că îşi tratează copilul acasă, fără a-l duce la medic atunci când este bolnav, 
iar dintre cei care merg la medic, două treimi apelează la medicul din oraşul apropiat şi numai o treime la medicul din 
comună; 

 Se constată o creştere (+7%) a numărului de cazuri de violenţă raportate (neglijare, abuz emoţional, 
abuz fizic, abuz sexual, exploatare prin muncă, exploatare prin comiterea de infracţiuni) de la 11.232 în 2010 la 
12.074 în 2012; 

 Prevenirea şi combaterea violenţei în familie este insuficient dezvoltată, puţin peste jumătate dintre 
DGASPC-uri având o metodologie specială de lucru cu cazurile de violenţă şi de monitorizare, în vreme ce doar 27% 
au un plan de coordonare şi sprijin a activităţilor autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în acest domeniu. 

 
Stimată doamnă ministru, cu tot respectul faţă de activitatea ministerului pe care îl conduceţi, vă rog să îmi 

comunicaţi dacă, în ceea ce priveşte evitarea şi combaterea fenomenului de excluziune socială a copiilor aflaţi în 
situaţii vulnerabile, consideraţi că Strategia de mai sus este suficientă şi dacă nu se impune de urgenţă reevaluarea 
întregului pachet legislativ conex acestei problematici.  

De asemenea, în vederea unei iniţiative legislative pe care o pregătesc, vă rog să îmi comunicaţi evaluarea 
ministerului pe care îl conduceţi cu privire la eficacitatea activităţii principalului furnizor de servicii sociale, respectiv 
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, evaluare care să cuprindă toate funcţiile îndeplinite 
prin lege de către DGASPC. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

 
Protejarea spaţiului verde. 

Mediu, economie şi finanţe pentru un mediu sănătos. 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Unul din rezultatele foarte bune cu care s-a finalizat ultima întrevedere  pe care aţi avut-o la Bruxelles cu 

comisarul european pentru mediu, domnul Janez Potocnik, este acela care priveşte progresele înregistrate de către 
România în cadrul unor proceduri din zona infrigementului, la acest moment, Comisia Europeană apreciind 
progresele făcute, motiv pentru care au fost închise speţele aflate în situaţie de infrigement. 

Totodată, două dintre subiectele pe care le-aţi  tratat au fost şi cele referitoare la energiile regenerabile, sector 
la care ţara noastră şi-a atins ţinta asumată de 24%, şi scăderea a emisiilor de gaze cu efect de seră, subiecte despre 
care aţi făcut următoarele aprecieri: 

„Ceea ce credem noi este că nu numai energiile regenerabile contează, ci şi capacitatea de a investi în 
eficienţă energetică, care este cel puţin la fel de importantă, şi să existe un mix la îndemâna noastră cu care să lucrăm. 
(...) Trebuie să mergem până la un alt nivel care ne permite un mix corect, o superstabilitate şi, pe de altă parte, pe 
eficienţă energetică. (…)  Noi credem că avem nevoie de instrumente financiare pe eficienţă energetică, credem că 
avem nevoie de flexibilitate pe tot ce înseamnă instalaţii (...) — pe mari instalaţii şi instalaţii cu emisii cu efect de 
seră, lucruri desigur care sunt tehnice, dar sunt importante pentru noi, pentru că fiecare decizie care se ia la nivelul 
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Comisiei Europene şi Uniunii Europene se traduce prin investiţii locale sau prin probleme locale, prin acoperirea sau 
insuficienţa financiar economică.” 

În acest context, consider vital ca să îmi comunicaţi care sunt intenţiile de natură legislativă pentru 
dezvoltarea sectorului energetic, încurajarea şi sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică şi ce instrumente 
financiare propuneţi pentru eficienţa energetică. De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi care este stadiul cooperării în 
sensul celor de mai sus cu Ministerul Economiei şi cel al Finanţelor Publice. 

În plus, domnule ministru, în vederea pregătirii unei iniţiative legislative, vă rog să îmi comunicaţi 
următoarele: 

1. Care este situaţia actuală în privinţa spaţiului verde pe cap de locuitor, defalcată pe fiecare judeţ, 
respectiv pe fiecare municipiu reşedinţă de judeţ? 

2. Care a fost situaţia în privinţa spaţiului verde pe cap de locuitor, defalcată pe fiecare judeţ, respectiv 
pe fiecare municipiu reşedinţă de judeţ, în perioada 2009-2012? 

3. Cum intenţionaţi să creşteţi calitatea aerului din perspectiva conservării spaţiului verde şi care sunt 
măsurile aplicate până în prezent pentru creşterea mediei europene de 26 mp de spaţiu verde/cap de locuitor din 
România? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu,ministrul Sănătăţii 

 
Evaluarea achiziţiilor centralizate în perioada mandatului fostului ministru al Sănătăţii 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Din a doua jumătate a anului trecut, prin Ordin, Ministerul Sănătăţii, condus la acea vreme de domnul Eugen 

Nicolăescu, a dispus ca necesarul spitalelor publice să se asigure în regim centralizat, la nivel naţional, de către M.S. 
În consecinţă, la vremea respectivă, a fost publicată lista care cuprindea medicamentele, materialele sanitare, 

echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii şi lubrifianţii pentru parcul auto pentru 
care doar M.S. avea dreptul de achiziţie, astfel, niciun spital public din România nemaiputând organiza licitaţii de 
achiziţie.  

Vreme de aproape un an, M.S. a organizat licitaţii centralizate naţionale pentru situaţii care au privit printre 
altele: 

- 412 produse cu denumirea comună internaţională şi cu unitatea de măsură în care se prezintă, cum ar 
fi: antibiotice, medicamente oncologice, medicamente pentru bolile cardiovasculare, pentru afecţiuni pulmonare 
cronice, pentru boli hematologice, boli digestive, psihice, neurologice, alergii, medicamente necesare în anestezia şi 
terapia intensivă, antiinflamatoare, paracetamol aspirină; 

- catetere, ace de unică folosinţă, truse de perfuzie, seringi, vată, leucoplast, gel pentru EKG; 
- echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină nucleară, rezonanţă 

magnetică şi ultrasunete, echipamente pentru anestezie şi terapie intensivă, echipamente cardiovasculare, 
echipamente pentru endoscopie, pentru explorare complexă cu ultrasunete, echipamente pentru diagnostic, pentru 
neonatologie, urologie, pentru transport intraspitalicesc şi de utilizare în Urgenţă; 

- asigurări de tip CASCO ale ambulanţelor, combustibil auto, servicii de reparaţii, întreţinere şi 
furnizare de anvelope pentru ambulanţe, servicii de întreţinere aparatură medicală pentru ambulanţe, UPU şi terapie 
intensivă, servicii de întreţinere aparatură imagistică.  

Prin intermediul unei interpelări pe care am adresat-o fostului ministru al Sănătăţii, domnul Eugen 
Nicolăescu, la data de 18 februarie 2013, atrăgeam atenţia asupra acestei măsuri, solicitând explicarea modului în 
care se va asigura necesarul de medicamente, materiale, instrumente sanitare, etc., fără riscul de a apărea întreruperi. 
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�tim cu toţii problemele apărute în urma întreruperii în mai multe spitale din ţară a tratamentului pentru 
HIV/SIDA din cauza lipsei medicamentelor necesare. 

Mai nou, referitor la această problemă, aţi declarat, domnule ministru, că “Este o problemă foarte gravă. 
După cum ştiţi, bugetele le-a făcut altcineva şi, din punctul meu de vedere, a fost o greşeală pentru că nu s-a făcut o 
licitaţie şi o achiziţie centralizată, fiind totul împărţit pe mai multe segmente au apărut tot felul de inadvertenţe, de 
cele pe care le semnalaţi dumneavoastră. Eu ştiu că am intervenit”. 

Urmare a acestora, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi evaluarea achiziţiilor centralizate realizate de 
către Ministerul Sănătăţii în vremea mandatului domnului Eugen Nicolăescu. 

În plus, având în vedere declaraţia dumneavoastră, potrivit căreia autorităţile locale ar trebui să se implice 
mai mult în rezolvarea problemelor din spitale, vă rog să îmi comunicaţi, oportunitatea unor modificări legislative în 
acest sens.  

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
Efectele interzicerii folosirii neonicotinoidelor asupra agirculturii româneşti 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 
La data de 1 decembrie 2013, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 485/2013 de modificare a Regulamenului 

de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţelor active clotianidin, 
tiametoxam şi imidacloprid (neonicotinoide) şi de interzicere a utilizării şi a vânzării seminţelor tratate cu produse de 
protecţie a plantelor care conţin aceste substanţe active. 

Astfel, această măsură a fost luată ca o încercare de frânare a declinului populaţiei de albine din statele 
europene. Cu toate acestea, măsura s-a dovedit a fi o adevărată lovitură nu numai pentru agricultorii din România, ci 
din toatele state membre ale Uniunii Europene, în condiţiile în care, de exemplu, sămânţa de porumb şi de floarea-
soarelui nu se poate semăna fără a fi tratată cu aceste substanţe devenite interzise. 

Singurul caz în care restricţia impusă de Comisia Europeană permite utilizarea neonicotinoidelor este acela 
după înflorirea culturilor omologate şi toamna pentru tratamentul seminţelor pentru cereale păioase. 

În acelaşi timp, restricţia europeană a stârnit un imens val de nemulţumiri în toate statele europene şi din 
perspectiva protecţiei mediului, Sindicatul Naţional din Marea Britanie şi Asociaţia Apicultorilor Britanici atrâgând 
atenţia asupra faptului că  neonicotinoidele vor fi înlocuite de substanţe dăunătoare nu numai pentru albine, ci şi 
pentru insectele de sol şi păienjeni. 

Domnule ministru, de curând, aţi afirmat că „putem să ne menţinem pe primul loc la floarea soarelui şi pe doi 
la porumb dacă vom reuşi să nu mai fie interzise anumite substanţe care folosesc neonicotinoidelele. Ele sunt absolut 
necesare în tratarea seminţelor.” 

În acelaşi timp, se cunosc demersurile fermierilor români care, de-a lungul acestor luni, v-au solicitat 
sprijinul în sensul găsirii soluţiei de a se permite folosirea acestor substanţe din familia neonicotinoidelor. 

Având în vedere necesitatea derogării de la restricţia impusă de Comisia Europeană pentru ca producţia 
agricolă din România să se menţină la cote cu adevărat semnificative, vă rog să îmi comunicaţi demersurile concrete 
pe care le-ati făcut pentru obţinerea acestei derogări şi dacă consideraţi că rezultatele vor fi unele pozitive. 

Mai mult, ţinând cont de faptul că aţi declarat că „România are un nivel de producţie mai mic, dar pe de o 
parte preocuparea pentru protecţia mediului a fost mult mai mare”, vă rog să îmi comunicaţi măsurile care 
exemplifică această preocupare pentru protecţia mediului. 
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Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Economiei 

 
Şanse egale pentru toţi. Şanse egale pentru învăţare. 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Unul din principiile societăţii civilizate susţinut de către orice stat democratic vizează progresul obţinut prin 

accesul liber al oricărui cetăţean la educaţie. 
Fără educaţie şi sănătate, orice popor şi stat sunt condamnate la pieire, iar aceste două domenii trebuie să 

devină coordonatele principale al oricărei politici. 
Nu este un secret faptul că ţara noastră reprezintă o mixtură fantastică de contraste, unele mai mari ca altele, 

în absolut orice domeniu şi în orice aspect. 
Una dintre cele mai mari diferenţe care nu a încetat să existe şi să creeze clivaje extrem de mari este aceea 

dintre mediul urban şi cel rural, în acest sens, educaţia având de suferit. 
Prin specificitatea Colegiului pe care îl reprezint în Parlamentul României, cunosc foarte bine problemele pe 

care sectorul educaţiei le întâmpină în special în mediul rural, acolo unde, deşi există un capital uman fantastic prin 
copii dotaţi intelectual, de cele mai multe ori, peste medie, acest domeniu ar putea fi caracterizat printr-un cuvânt pe 
cât de trist, pe atât de sugestiv: lipsă. 

Epoca pe care o trăim este caracterizată de informatizare, cea care ne face viaţa mai uşoară şi de care nu ne 
mai putem lipsi în aproape nimic din ceea ce facem. Din acest punct de vedere, este absolut firesc şi binevenit 
programul pe care l-aţi iniţiat, cel care priveşte Sistemul Educaţional Informatizat/SEI, al cărui obiectiv strategic îl 
reprezintă alfabetizarea digitală a societăţii prin dotarea şcolilor cu echipamente informatice. În plus, în ceea ce 
priveşte informatizarea, vorbim şi de programul care priveşte manualele digitale. 

Urmare a acestora, cred că ar fi indicat, domnule ministru, să îmi comunicaţi modul în care consideraţi că 
poate reuşi implementarea acestor două programe în şcolile din mediul rural. În plus, cum veţi rezolva problema 
lipsei cunoştinţelor şi abilităţilor privitoare la tehnologia informaţională a cadrelor didactice şi a prăinţilor cei care ar 
trebui să-i înveţe, respectiv să îi susţină în actul învăţării pe copii? 

Nu în ultimul rând, cum consideraţi că aceste două programe pot compensa lipsurile din domeniul 
educaţional înregistrate în mediul rural?  

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Evaluarea conţinutului noilor manuale şcolare 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 5559/2013 privind regimul manualelor şcolare şi a specificaţiilor 

tehnice aprobate în 2014 oferă cadrul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare noi. 
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Consider că ar fi complet de prisos o analiză a ceea ce manualul şcolar reprezintă, însă ceea ce mi se pare 
demn de subliniat este participarea la evaluarea acestor manuale şcolare, care, alături de cadrul didactic, ne 
informează şi ne formează copiii, dezvoltarea lor ulterioară purtând şi amprenta acestora. 

Cu atât mai mult, fac aceste observaţii în contextul în care o parte a societăţii civile a reclamat participarea la 
procesul de evaluare a noilor manuale şcolare, motivându-se pericolul ca unele atitudini discriminatorii sau 
antiştiinţifice să se propage în şi prin intermediul noilor manuale.  

De asemenea, aspectul cel mai important, ministerul pe care îl conduceţi a promis în luna martie a anului 
2012 reprezentanţilor societăţii civile posibilitatea implicării acestora în procesul de evaluare a manualelor, motiv 
pentru care vă rog să îmi comunicaţi, în vederea unei iniţative legislative, posibilitatea reală şi oportnitatea ca acest 
lucru să se poată concretiza.  

În plus, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi cum veţi asigura la modul practic transparenţa 
procesului de evaluare a noilor manuale pentru copiii noştri. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Infrastructura şcolară în mediul rural 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
România este un stat european, cu adevărate standarde şi principii europene. 
 Din acest punct de vedere, învăţământul, un sector vital pentru orice societate, nu poate face excepţie. 
Din păcate, în ciuda eforturilor care se depun, realitatea ne arată că educaţia românească are de parcurs un 

lung drum până la momentul în care să se poată numi fără nicio abatere performantă din toate punctele de vedere. 
Fără să fiu greşit înţeles, în ceea ce priveşte capacitatea elevilor români, consider că, demult, am depăşit orice 

nivel mediu şi că ne aflăm printre primii la acest capitol. Olimpiadele internaţionale de la care copiii noştri revin cu 
medalii, recrutarea acerbă pe care ţările străine o practică printre absolvenţii noştri şi carierele de succes oriunde în 
lume ale celor instruiţi de şcoala românească, precum şi multe alte exemple ne fac să nu avem niciun dubiu în ceea ce 
priveşte resursa uriaşă a elevilor români. 

Problemele rezidă în alte aspecte şi unul dintre el este prioritar. Acela care priveşte infrastructura şcolară, 
subiect cu atât mai vizibil cu cât facem o comparaţie între mediul urban şi cel rural şi, de ce nu, între anumite părţi 
ale mediului urban. Astfel, din păcate, observăm diferenţe mult prea mari, lipsuri evidente, cele mai multe, 
reprezentând lucruri de bază pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. 

Toate acestea se repercutează în mod direct asupra elevilor.  
Domnule ministru, cunosc foarte bine detaliile financiare care nu permit investiţii de mare valoare, dar, în 

acelaşi timp, sunt de părere că trebuie să exploataţi în mod maxim avantajele pe care fondurile europene vi le 
conferă, motiv pentru care vă rog să îmi comunicaţi modul în care intenţionaţi să folosiţi banii europeni pentru 
crearea, dezvoltarea şi/sau renovarea infrastructurii şcolare, atât din judeţul Suceava, cât şi în toată ţara, în special în 
mediul rural şi zonele mai puţin favorizate din mediul urban. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 
Şansele reale ale copiilor cu dizabilităţi 

 
 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Conform datelor furnizate la nivelul anului precedent de către Centrul European pentru Drepturile Copiilor 

cu Dizabilitati- CEDCD- în România, trăiesc 700 000 de persoane cu dizabilităţi, dintre care aproximativ 80 000, 
deci mai bine de 10% (!!, sunt copii. 

Tot potrivit CEDCD, o familie din 45 din România are un copil cu dizabilităţi, iar şansele acestora la 
normalitate în actualul context social şi legal sunt "aproape nule". 

Potrivit Raportului UNICEF- „Starea Copiilor Lumii 2013 - Copiii cu dizabilităţi", aceştia pot beneficia de 
cele mai mici şanse la educaţie, sănătate şi protecţie, fiind cei mai expuşi la violenţă, abuz, exploatare şi neglijare, cu 
atât mai mult dacă sunt izolaţi în instituţii din cauza stigmatului social şi a costurilor financiare.  

În plus, la nivel mondial, nu există suficient date cu privire la numărul exact al copiilor cu dizabilităţi, ale 
tipurilor de dizabilităţi şi ale modului în care acestea îi afectează, poziţia UNICEF fiind aceea conform căreia „puţine 
guverne au un ghid eficient pentru alocarea resurselor pentru a sprijini copiii cu dizabilităţi şi familiile lor. O estimare 
globală din anul 2004 arată că 93 de milioane de copii - sau unul din 20 de copii cu vârsta până la 14 ani - au o 
dizabilitate moderată sau severă.” 

Raportul UNICEF mai notează şi aspecte conform cărora- copiii care trăiesc în sărăcie şi au o dizabilitate au 
şanse şi mai mici să beneficieze de aceste drepturi fundamentale. Genul este o cauză importantă de discriminare - 
fetele cu dizabilităţi au şanse mai mici decât băieţii să primească hrană adecvată şi îngrijire. Din nefericire, pentru 
mulţi copii cu dizabilităţi, excluziunea începe din primele zile de viaţă, atunci când ei rămân fără certificat de naştere. 
Dacă „nu există” oficial, ei nu pot beneficia de serviciile sociale şi de protecţia legală, care sunt cruciale pentru 
supravieţuirea şi dezvoltarea lor. Marginalizarea creşte odată cu discriminarea. 

Cu privire la situaţia din ţara noastră, se semnalează că „în România, ca şi în celelate state, copiii cu 
dizabilităţi sunt, în continuare, cei mai vulnerabili. Cu toate că România a aplicat reforme importante la nivelul 
protecţiei copilului, copiii cu dizabilităţi nu au profitat de pe urma acestora în aceeaşi măsură ca şi ceilalţi copii. (...) 
Mult prea des, comunităţile, ceilalţi copii şi părinţii acestora nu doresc să interacţioneze cu copiii cu dizabilităţi, din 
cauza dezinformării şi a unor temeri nejustificate. A sosit momentul să accelerăm procesul de incluziune în societate 
a copiilor cu dizabilităţi.” 

Doamnă ministru, având în vedere portofoliul pe care îl deţineţi şi faptul că reprezentaţi nucleul şi liantul cu 
celelalte domenii în privinţa oricărei măsuri care vizează incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi, vă rog să îmi 
comunicaţi, în afara Strategiei naţionale în acest sens, cum intenţionaţi că corelaţi unitar şi uniform viziunea socială, 
cu ea educaţională şi de sănătate pentru ca incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi să devină un fapt, nu un 
deziderat transferat de la o strategie la alta, astfel, putând spune că aceşti copii pot avea şanse la modul real pentru o 
viaţă, dacă nu normală, cel puţin decentă şi civilizată. 

În plus, vă rog să îmi comunicaţi măsurile pentru ca evidenţa numerică şi nu numai a copiilor şi adulţilor cu 
dizabilităţi să ajungă cât mai curând la un stadiu cât mai exact. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 
Minori în pericol! Avem nevoie urgent de o Strategie naţională privitoare la drepturile sexuale şi reproductive 

 
 
Stimată doamnă ministru, 
Stimaţi domni miniştri, 
 
Că ne place sau nu, de ani buni, ne confruntăm cu faptul că, de la vîrste extrem de fragede, minorii îşi încep 

viaţa sexuală. Un fenomen care se răspândeşte cu putere de la un an la altul şi pentru care nu s-au găsit încă 
modalităţi de stopare şi la care se adaugă un altul şi mai grav, de-a dreptul cutremurător şi care ar trebui să constituie 
o prioritate a ministerului pe care îl conduceţi şi a celor conexe aspectului în sine- naşterile printre minore. 

Astfel, ţara noastră ocupă un alarmant loc „fruntaş” în privinţa numărului de naşteri printre minore, dintr-un 
total de 20 000 de astfel de naşteri înregistrate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. 

Oare, doamnă şi domnule miniştri, ar mai trebui ca eu sau altcineva să semnaleze riscurile la care se supune 
un copil care dă naştere la rândul său unui alt copil sau riscurile pe care le presupune un eventual avort? 

Consider, la modul cel mai sincer, că nu. 
Singurul lucru care trebui meenţionat este acela că acest fenomen de o gravitate maximă trebuie să fie 

combătut cu perseverenţă şi coerenţă până la dispariţia sa. 
Anul precedent, ţara noastră s-a angajat faţă de Organizaţia Naţiunilor Unite, să adopte o Strategie naţională 

care să vizeze drepturile sexuale şi reproductive, angajându-se şi să implementeze educaţia sexuală obligatorie în 
şcoală. 

Însă, problema care apare privitor la aceste angajamente este aceea că bugetul anului în curs nu prevede 
fondurile necesare pentru aceste măsuri, motiv pentru care vă rog să îmi comunicaţi ce veţi face pentru ca 
angajamentele luate să fie respectate şi acest lucru cât de curând, nu după ce alte multe mii de minore vor da naştere 
sau vor avorta, punându-şi viaţa în pericol şi schimbându-şi iremediabil viaţa, cerându-vă pe această cale întregul 
concurs pentru o iniţiativă legislativă care priveşte subiectul de faţă. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 

 
Împovărarea administrativă din finanţele publice 

 
Stimată doamnă ministru, 
 
Împovărarea administrativă sau birocraţia de care ne ferim cu toţii a devenit de ani buni simbolul sectorului 

fiscal, producând efecte dintre cele mai negative. 
Ca şi în precedentele mele demersuri, consider că fluidizarea circuitului administrativ în domeniul fiscal 

trebuie să fie unul prioritar.  
De curând, aţi anunţat eliminarea unui set de 92 de taxe, începând cu data de 1 iulie a.c.  
O măsură benefică pentru fiecare dintre noi şi un pas mare pentru reducerea birocraţiei, cu atât mai mult cu 

cât, conform declaraţiilor dumneavoastră această măsură nu are un impact bugetar major, fiind vorba de 900 000 de 
lei, din care aproximativ 850 000 de lei la bugetul total consolidate şi restul la instituţii independente. 

Doamnă ministru, acest demers este unul încurajator şi dătător de speranţă, atât pentru o administraţie cu 
mult prea greoaie, dar şi pentru buzunarul contribuabilului şi, deşi binevenit, din păcate, nu rezolvă problemele cu 
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care sectorul de finanţelor publice se confruntă şi care are nevoie urgentă de o reformare venită în sprijinul reciproc 
al statului şi al cetăţeanului.  

Ca atare, vă rog să îmi comunicaţi care vor fi, odată cu eliminarea acestor taxe de la 1 iulie a.c., paşii 
următori pentru fluidizarea circuitului administrativ şi despovărarea fiscală a contribuabilului. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 
                 domnul Florin-Nicolae Jianu , ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de       
Afaceri şi Turism 

 
Fructificarea ratingului de ţară al României 

 
Stimaţi domni miniştri, 
 
În premieră din 2008 încoace, importanta Agenţie de rating Standard & Poor’s a îmbunătăţit ratingul de ţară 

al României, ţara noastră intrând în categoria statelor care prezintă garanţii, făcând parte dintre acea recomandată 
investiţiilor cu perspectivă stabilă. 

 Mai mult, după mulţi ani de instabilitate şi de regres economic, România a devenit un stat girat de cele 3 
dintre cele mai importante agenţii de rating din lume- Standard & Poor’s, Fitch şi Moody’s- fiind o ţară cu posibilităţi 
şi capacitate de dezvoltare stabilă şi, prin urmare, recomandată investiţiilor. 

Un astfel de gir reprezintă pentru noi toţi depăşirea unei perioade caracterizată nu numai de instabilitate, ci de 
un adevărat dezatru care nu ne-a putut conferi sub nicio formă perspectiva relansării noastre atât din punct de vedere 
economic, cât şi financiar şi, de aici, în toate domeniile. 

Un principiu fundamental spune că nu poţi obţine consolidare, ca să nu mai vorbim de progres sau 
dezvoltare, fără să creezi o bază de stabilitate, siguranţă şi continuitate. 

Tocmai de aceea, îmbunătăţirea ratingului de ţară aduce cu sine nu numai o garanţie, dar o dovadă 
incontestabilă a depăşirii unei crize acute de insecuritate economică şi fiscală în care nicio investiţie nu avea 
siguranţa câştigului, iar orice urmă de speranţă de dezvoltare friza utopia. 

Astfel, suntem în momentul ideal pentru a valorifica avantajele evaluării, care aduce după sine investiţii, 
locuri de muncă, prosperitate individuală şi, ca urmare, prosperitatea statului român, motiv pentru care vă rog, 
domnilor miniştri, să îmi comunicaţi, în funcţie de prerogativele ce vă revin, măsurile de valorificare imediată pe care 
le propuneţi ca urmare a modificării pozitive a ratingului de ţară. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
                domnul Florin-Nicolae Jianu , ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de 
Afaceri şi Turism 

Credite cu garanţii europene pentru IMM-urile româneşti 
 

Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru, 
Programul de competitivitate pentru IMM-uri (COSME) al Comisiei Europene, valabil pentru perioada 2014-

2020, oferă garanţii totale în valoare de 1,4 miliarde de euro pentru creditele bancare accesate de către IMM-uri, 
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oferind două instrumente financiare principale, şi anume: produsul de garantare a împrumuturilor ce cuprinde o 
secţiune de securitizare şi alocarea de fonduri cu capital de risc. 

Astfel, după stabilirea condiţiilor de implementare a instrumentelor financiare ale COSME de către Comisia 
Europeană împreună cu Fondul European de Investiţii, programul va putea fi accesat de către IMM-urile noastre 
odată cu înscrierea ca intermediari financiari a băncilor, societăţilor de leasing, fondurilor de capital de risc sau de 
garantare şi contragarantare din România, iar garanţiile europene prin intermediul COSME se vor putea acorda 
pentru credite cu valoare maximă de 150 000 de euro, cu scadenţă la minimum un an şi garanţie oferită pentru 
maximum 10 ani. 

De asemenea, băncile pot să acceseze şi alte programe de garantare naţională sau regională cu menţiunea că, 
în orice situaţie, băncile vor trebui să îşi assume cotra minima de 20% din risc.  

Dincolo de scopul principal al acestui program, acela de facilitare a accesului IMM-urilor la credite, se mai 
are în vedere şi combinarea acestui instrument financiar cu altele, cum ar fi cele axate pe reducerea dobânzii, 
conducând în mod firesc la scăderea costurilor creditării. 

Cu toate acestea, problema finanţării IMM-urilor nu este una nicidecum simplă şi, dincolo de astfel de 
programe extrem de binevenite şi de utile, dumneavoastră, în calitatea pe care o deţineţi, sunteţi cei care pot crea 
puntea necesară între aceste entităţi şi, alături de Banca Naţională a României şi celelalte instituţii financiare derivate 
puteţi crea un dialog profitabil între IMM-uri şi mediul bancar. 

Ca atare, vă rog să îmi comunicaţi, din perspectiva activităţii specifice portofoliilor pe care le deţineţi, cum 
propuneţi anularea dicrepanţei dintre calitatea şi cantitatea de informaţie disponibilă la nivelul finanţatorului şi a celui 
finanţat, precum şi ce măsuri propuneţi ca următoarele soluţii pentru finanţatea IMM-urilor să îşi găsească o 
completă aplicabilitate în România: 

- creşterea transparenţei şi standardizării caracteristicilor împrumuturilor; 
- îmbunătăţirea pe termen mediu şi lung a accesului IMM-urilor la finanţare directă neintermediată; 
- eficientizarea integrării pan-europene a pieţelor care facilitează emisiunea de capital şi de 

împrumuturi, contribuind la scăderea dependenţei Europei de finanţarea intermediată de bănci. 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
   domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
Introducerea TVA verde pentru produsele bio 

 
Stimată doamnă ministru 
Stimate domnule ministru, 
 
De la un an la altul, produsele biologice au devenit un real stil de viaţă, însumând principiile unei vieţi 

sănătoase şi ale unui mediu curat, axat pe viitor. 
Uniunea Europeană a pus şi pune în continuare accentul pe aceste principii, agricultura de tip biologic 

reprezentând o prioritate şi bucurându-se de întreg suportul financiar şi logistic, de altfel, sloganul său operaţional 
fiind: „Agricultura ecologică. Bună pentru natură, bună pentru tine”. Astfel, în ultimul deceniu, suprafaţa terenurilor 
destinate acestei forme de agricultură a crescut cu aproximativ 500 de mii de hectare anual, în cadrul Uniunii 
Europene înregistrându-se acum circa 190 000 de exploataţii agricole de tip ecologic. 

Atunci când avem în vedere agricultura ecologică, ca bază pentru produsele biologice, vorbim de protecţia 
resurselor naturale, biodiversitate, protecţia animalelor, dezvoltarea comunităţilor locale şi, nu în ultimul rând, 
calitatea alimentelor, toate aceste coordonate conducând la valorile care definesc o agricultură ecologică şi o viaţă 
curată: folosirea resurselor regenerabile, sănătatea animalelor, utilizarea metodelor naturale ale mediului pentru 
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combaterea dăunătorilor şi a bolilor, utilizarea restrictivă a pesticidelor chimice de sinteză, a îngrăşămintelor chimice, 
fără hormoni de creştere, antibiotic şi modificări genetice. 

În ţara noastră, agricultura şi produsele biologice reprezintă un adevărat curent din ce în ce mai urmat, dar, cu 
toate acestea, vorbim încă de costuri foarte mari, reflectate în mod deosebit în produsele finite de tip biologoc, în 
special alimentele biologice.  

În acest sens, posibilitatea de introducere a TVA verde pentru produsele biologice reprezintă unul dintre cele 
mai consistente ajutoare pe care statul îl poate oferi acestui sector, motiv pentru care vă rog, doamnă şi domnule 
ministru, ca, în funcţie de portofoliul deţinut, să îmi comunicaţi posibilitatea reală şi argumentată pentru introducerea 
TVA verde la alimentele biologice, începând cu data de 1 ianuarie 2015. De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi şi 
argumentele dumneavoastră în ceea ce priveşte o eventuală imposibilitate a aplicării TVA verde pentru aceste 
produse. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

TVA verde în România. Între posibilităţi şi piedici. 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Comisia Europeană a creat principiul de TVA verde în vederea aplicării sale nu numai alimentelor, ci şi 

tuturor bunurilor de consum şi serviciilor, o eventuală concretizare a acestuia modificând radical criteriul calculării 
cotei de TVA. 

Studiul european iniţiat de către Comisia Europeană ce priveşte posibilitatea implementării TVA verde 
stabileşte formule cât mai exacte de calcul al acestei taxe, cum ar fi cele în funcţie de amprenta de carbon a fiecărui 
produs, durata sa de viaţă, utilizarea resurselor neregenerabile sau costurile produse ca urmare a distrugerii sau 
reciclării produselor după utilizare, principiul acestei taxe fiind pe scurt acela conform căruia cel care poluează 
plăteşte. 

 Astfel, conform datelor acestui studiu, în ceea ce priveşte alimentele de bază, cele din categoria bio ar trebui 
să aibă TVA în valoare de zero, produsele aflate în conversie TVA în valoare de 3%, alimentele de bază naturale, 
respectiv cele care folosesc materie primă convenţională, dar fără procesare pe bază de chimicale să aibă TVA în 
valoare de 9%, alimentele obţinute din produse agricole convenţionale, ce necesită procesare pe bază de aditivi 
chimici să aibă TVA în valoare de 24%, iar cele ce prezintă riscuri mari pentru sănătate mai ales prin conţinutul 
bogat de aditivi alimentari să fie taxate cu o cotă a TVA mai mare de 24%. 

Doamnă ministru, odată cu noul mandate europarlamentar, tema TVA verde cu siguranţă că se va aprofunda 
şi, din acest punct de vedere, deşi subiectul se află încă în fază de proiect, consider că ministerul pe care îl conduceţi 
este principalul participant într-un asemenea proiect, având responsabilitatea să ofere, în conformitate şi cu situaţia şi 
specificitatea condiţiilor din România, un punct de vedere care poate veni nu numai în ajutorul celor care legiferează, 
dar să concure prin măsurile propuse la perfectarea unui astfel de proiect ce ar putea conduce la un mediu mai sănătos 
şi la o viaţă mai curată pentru noi toţi.  

Ca atare, vă rog să îmi comunicaţi, în calitate de ministru al Finanţelor Publice din România, punctul de 
vedere asupra aplicabilităţii şi funcţionalităţii TVA verde. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată domnului Attila Korod, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

 
Beneficiile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

 
Stimate domnule ministru, 
 
La data de 24 iunie 2011, Consiliul European adopta proiectul politic european lansat de către ţara noastră şi 

Austria- Strategia Dunării- drept strategie macro-regională a Uniunii Europene, strategie pentru care, în cadrul 
politicii de coerziune 2007-2013, s-au alocat 100 de milioane de euro şi în care au fost incluse 14 state- Germania, 
Austria, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria, Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, 
Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina. 

Astfel, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării- SUERD- cuprinde patru axe prioritare, după 
cum urmează: 

1. conectivitatea, cuprinzând transportul intermodal, cultura şi turismul şi reţelele de energie; 
2. protecţia mediului, cuprinzând managementul resurselor de apă, protecţia biodiversităţii şi 

managementul riscurilor;  
3. creşterea prosperităţii regiunii Dunării, însemnând educaţie, cercetare şi competitivitate;  
4. îmbunătăţirea sistemului de guvernare, ce are în vedere capacitatea instituţională şi securitatea 

internă. 
Recent, s-a derulat cea de-a treia ediţie a Forumului Anual al Strategiei Dunării, ocazie cu care se vor aborda 

două teme majore: guvernanţa şi incluziunea socială. În acelaşi timp, Uniunea Europeană a iniţiat un proces de 
revizuire a guvernanţei strategiilor macro-regionale şi, zilele trecute, a lansat pe această temă Raportul Comisiei 
Europene. 

Domnule ministru, consider esenţial ca ţara noastră să beneficieze întru-totul de avantajele SUERD, strategie 
în cadrul căreia este necesară şi o politică de lobby foarte bine gândită şi susţinută, motiv pentru care vă rog să îmi 
comunicaţi: 

1. Care sunt avantajele obţinute până în prezent de către România în cadrul SUERD? 
2. Cu ce propuneri şi măsuri s-a prezentat România la Forumul Anual al Strategiei Dunării în ceea ce 

priveşte guvernanţa şi incluziunea socială? 
3. Care este politica de lobby pe care o aplicaţi pentru ca România să beneficieze pe deplin de 

avantajele SUERD? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 
Protejarea familiei monoparentale din România 

 
Stimată doamnă ministru, 
 
Nu de multă vreme, am celebrat Ziua Familiei Române, un simbol din ce în ce mai puţin luat în considerare 

şi respectat la adevărata sa valoare. 
În orice formă ar fi ea, familia trebuie să reprezinte un punct de interes major pentru noi toţi şi nucleul de 

pornire al oricărei politici sociale şi nu numai. 
Întreaga noastră tradiţie şi cultură are ca figură centrală familia, iar zona pe care o reprezint în Parlamentul 

României este cu atât mai mult o adevărată păstrătoare a acestei valori inestimabile pentru orice societate. 
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Din păcate, familia românească se confruntă cu numeroase şi variate probleme, de la cele de natură morală 
până la grave lipsuri economice şi financiare. 

O situaţie specială o prezintă familia monoparentală, cu atât mai mult evidentă şi larg răspândită, odată cu 
plecarea multor români în căutarea unui loc de muncă în străinătate. 

Colegiul meu parlamentar, constituit din oraşele Solca şi Vicovu de Sus şi comunele Bilca, Brodina, 
Gălăneşti, Horodnic de Sus, Marginea, Poieni-Solca, Putna, Straja, Suceviţa, Ulma, Vicovu de Jos, Voitinel 
reprezintă un exemplu în acest sens, numeroase familii devenind practic (şi, din păcate, în cel mai bun caz) 
monoparnetale, din cauza plecării unuia dintre părinţi la muncă în străinătate.  

De asemenea, dincolo de astfel de cazuri, vorbim mai ales de familii monoparentale reprezentate în special 
de mamă şi copil/ copii ale cărei probleme sunt nu numai de incluziune socială, dar, mai ales, de protecţie şi 
susţinere, la orice nivel şi de orice gen. 

Domnă ministru, consider că îmi împărtăşiţi opinia, atunci când susţin că familia monoparentală din România 
necesită o atenţie continuă şi o politică bine definită, pe termen lung, bazată pe îmbunătăţiri constante, izvorâte din 
nevoile reale, motiv pentru care vă rog să îmi comunicaţi ce măsuri propuneţi în acest scop. 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 Declaraţii politice 
 

Securitatea ţărilor din  UE, inclusiv a României din perspectiva asigurării cu energie 
 
Sfârşitul "razboiului rece", în care marea învinsă a fost Rusia, mai exact imperiul pe care aceasta îl deţinea ( 

URSS la care se adaugă si ţările arondate ca influenţă politică) aşa numitul "lagăr comunist", n-a fost nimic altceva 
decât dovada că influenţa mondială, cu varianta sa extremă, aservirea unor popoare, se poate face şi altfel decât cu 
arma în mână, pe câmpul de luptă. Esenţa acestei confruntări, alcătuită la suprafaţă din cursa înarmărilor, a fost, în 
fapt, de natură economică. Invingătorii din "războiul rece", americanii şi vest-europenii, au învins economic estul 
neperformant. Mişcările populare ale unor oameni, oprimaţi în principal din punct de vedere economic, desfăşurate in 
anul 1989, n-au făcut altceva decât să confirme falimentul (economic!) al societăţilor comuniste.  

Luată oarecum prin surprindere, Rusia s-a adunat între graniţe, strângând din dinţi. Lagărul comunist s-a 
destramat, dominaţia politică rusă, bazată pe  ideologie a fost trimisă la coşul de gunoi al istoriei. Părea că jocul 
ruşilor s-a sfârşit, ca statele est europene devenite democratice adoptă, rând pe rând, regulile democraţiei occidentale, 
aderând la NATO si la UE si negociindu-şi, fiecare după propria capacitate, interesele naţionale în cadrul noilor 
structuri internaţionale. 

Dar iată că, după un sfert de veac, Rusia revine in forţă, redesenând graniţe, încorporandu-şi teritorii cu o 
surprinzătoare lejeritate dată de opoziţia incoerentă şi timidă ale mai-marilor lumii. La distanţă de câteva luni de la 
ataşarea Crimeei , Ucraina, luată cu asalt în est, pare consolată si se străduieşte , din răsputeri, să minimizeze 
pierderile teritoriale prin forţe proprii. Iar cancelariile occidentale nu mai fac vorbire despre Crimeea, semn că Rusia 
imperialistă a înviat si constituie o mare ameninţare la adresa Europei. Rusia ne dovedeste acum că a învăţat lecţia 
infrângerii din "războiul rece"! Pentru că argumentul forţei sale in competiţia cu europenii este, de această dată, de 
natură economică, si anume dependenţa economiilor europene de gazul rusesc, pe de o parte, si, nu în ultimul rând, 
sumele fabuloase investite in structuri economice europene, a căror retragere ar produce adevărate cutremure 
economice in UE.  

Dacă in ceea ce priveşte investiţiile ruseşti in UE nu este mare lucru de făcut, prohibirea lor fiind incompatibilă 
cu  esenţa capitalismului, în ceea ce priveşte piaţa energetică a UE trebuie luate urgent măsurile  care, deşi la nivel 
declarativ există de mai mulţi ani, au fost intârziate cu un dezinteres inexplicabil. Dependenţa energetică de ruşi le va 
permite acestora să practice un şantaj direct proporţional cu intensitatea dependenţei. 

In luna martie a acestui an, (al doisprezecelea ceas!) CE al UE a pretins ca în cursul lunii iunie să se procedeze 
la o evaluare complexă a situaţiei, cu program urgent de implementare a măsurilor care să inlature deficienţele, de 
multă vreme cunoscute, ale pieţei internaţionale de energie, si anume : integrarea pieţelor energetice europene, 
controlul volatilităţii preţurilor energetice, diversificarea surselor energetice europene (care acum este foarte scazută), 
creşterea ponderii energiei regenerabile in total productie, concomitent cu transparentizarea pieţelor si cu rezolvarea 
tensiunilor apărute, prin acest demers, intre producătorii si consumatorii de energie, susţinerea programelor de 
creştere a eficienţei energetice a imobilelor şi tehnologiilor, etc. Totul pentru scăderea dependenţei economiilor din 
ţările membre UE faţă de importurile energetice! 

Fac un apel la factorii responsabili cu reprezentarea statului român să contribuie activ la apărarea intereselor 
energetice ale UE faţă de Rusia, dar, mai ales, să vegheze foarte atent la interesele României, deţinătoare ale unor 
importante resurse energetice, având in vedere faptul că in ultimele doua decenii forţa energetică a statului român a 
scăzut in loc să crească! (vezi privarizarea controversata de la Petrom si căpuşarea  aproape de desfiinţare de la 
Hidroelectrica)  

Miza este, fără exagerare, securitatea si independenţa naţională! 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 
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Egalizarea vârstei de pensionare pentru barbaţi si femei, o problemă ridicată la nivel european, reprezintă o 

măsura inoportună în actualul context. Ridicarea pragului de pensionare la 65 de constituie o nouă povară pentru 
femeile din România care se confruntă, de multe ori şi cu problemele casnice.  

Având în vedere că femeia este, de cele mai multe ori, cea care prestează un volum considerabil de muncă în 
gospodărie, se pune şi problema lipsei randamentului necesar la locul de muncă. Astfel, argumentului egalităţii de 
şanse şi gen dintre femei şi bărbaţi îi poate fi opusă ideea responsabilităţilor casnice şi de ordin familial ce îi revin 
femeii. De asemenea, lipsa locurilor de muncă şi tendinţa antreprenorilor de a nu angaja persoane cu vârsta de peste 
50 de ani sunt factori care îngreunează şi mai mult situaţia femeilor.  

Sunt profund dezamagită de faptul că doamna Ministru Rovana Plumb susţine egalizarea vârstei de pensionare 
a femeilor şi bărbatilor, aşa cum a declarat recent ! Consider că ar trebui să se facă măcar o diferenţiere între femeile 
care au copii şi cele care nu au, deoarece creşterea şi educarea unui copil necesită multă atenţie şi preocupare din 
partea mamei, factori ce pot afecta activitatea profesională.  

O altă problemă este aceea a pensiilor care au un cuantum mai mic decât venitul minim garantat. Mă refer aici 
în special la drama celor care trăiesc doar din aşa-numitele pensii sociale minime garantate, redenumite indemnizaţii 
sociale pentru pensionari, datorită caracterului necontributiv.  

Actualul Guvern trebuie să îşi îndrepte atenţia şi către aceşti pensionari care trăiesc sub limita sărăciei, 
neputând fi vorba de subzistenţă. Un guvern care se pretinde a fi de stânga ignoră o problemă socială acută, generând 
totodată una morală, care ţine de respectul faţă de generaţiile care au adus un aport la dezvoltarea ţării. Nu putem sa 
fim toţi egali, dar Guvernul trebuie să-şi îndrepte atenţia către acele categorii de oameni care, datorită contextului       
( munca prestată în CAP-uri ) nu beneficiază de venituri care să le poată asigura un trai decent si demn. Este 
inadmisibil să vedem reportaje care prezintă persoane vârstnice cu venituri sub 400 lei, care sunt dependente de 
sprijinul oferit de familie. Chiar  

dacă respectivele venituri au un caracter necontributiv, în temeiul art. 47 din Constituţia României, statul este 
obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai 
decent. Rezolvarea acestor probleme trebuie să înceapă ACUM şi nu în viitor.  

Dezvoltarea bazei de colectare prin integrarea în câmpul muncii a tinerilor şi a şomerilor proveniţi din grupuri 
vulnerabile ar reprezenta soluţii cu aplicare pe termen scurt şi mediu. În caz contrar, riscăm să ajungem în situaţia în 
care, în 20 de ani, statul să nu mai poată plăti pensiile.  

Este important să ştim dacă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are vreo strategie pentru a asigura 
fiecărui vârstnic venitul minim garantat, sau dacă există o strategie în ceea ce priveşte reorganizarea sistemului de 
acordare a indemnizaţiilor pentru pensionari.  

Domnule Victor – Viorel Ponta, doamnă Rovana Plumb, seniorii României aşteaptă respect şi soluţii din partea 
dumneavoastră ! 

 
Deputat 

Maria Grecea 
 

*** 
 

Preşedintele Băsescu," cavalerul imaculat" al luptei cu corupţii, scos în arenă pentru a se lupta cu propriul 
frate 

 
 
       Înregistrările cu fratele preşedintelui, difuzate săptămâna trecută pe unul dintre posturile naţionale de 

televiziune, sunt greu de imaginat. Recunosc că nu-mi venea să-mi cred ochilor. Un personaj, desprins parcă din 
filmele cu mafioţi, pare că stă ca la tejghea, în faţa unui infractor dovedit, şi vinde, contra unui morman de bani, 
dreptate şi libertate. Iar personajul-vânzător,  nu este altcineva decât fratele preşedintelui ţării mele! 

       Aşadar, fac eforturi şi încerc o analiză a ceea ce s-a întâmplat. Carevasazică ce avem noi, aici?! Avem, 
oare, dovada clară a unei colaborări între două clanuri mafiote, cel al cămătarilor  Bercea-mondialul, borfaşi de cea 
mai joasa speţă, infractori de gang, şi un alt clan mafiot, cu gulere albe, care are exponenţi chiar in familia 
presedintelui?! Se pare că da... Dar dacă avem doar specularea unui comportament jalnic, al lui Mircea Basescu, un 
tip bizar cu reacţii de om decrepit, incapabil să facă faţă asaltului unor indivizi pe care, sutele de dosare penale 
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rezolvate,  în fel de fel de instanţe, i-au învăţat că dreptatea si libertatea sunt  mărfuri tranzacţionabile? Am nădejdea 
că justiţia va face lumina, mai ales ca presiunea opiniei publice este uriaşă.  

     Oricare ar fi adevărul, lovitura dată preşedintelui de către acest scandal este letală pentru imaginea sa de 
"cavaler imaculat" în apărarea justiţiei. Şi-a dorit să rămână în istorie ca un reformator, un preşedinte jucător, 
demolatorul firelor prin care politicul subordonează şi controlează justiţia, un om integru în lupta continuă cu 
corupţii. Indiferent cât de mare i-ar fi meritele sau vina, cu un astfel de scandal în propria familie, preşedintele 
Băsescu a pierdut acest pariu cu sine si cu posteritatea. Acum se încăpăţânează să nu-si dea demisia, deoarece acest 
act este, practic, confirmarea înfrângerii sale, afirmând că fapta nu este personală. Pe de o parte Băsescu are dreptate. 
Dacă traiectoria banilor nu duce până la el, din punct de vedere legal nu are nicio răspundere. Dar singura ieşire a lui 
Băsescu din situaţia aceasta catastrofală (si din mandat!) şi  făcând dovade unei "brume" de onoare, este, fără 
îndoială, "demisia de onoare" care se dă de către cineva care are şi respectă înalte principii morale. In politica 
românească, acest act voluntar este floare rară. A procedat astfel, in cascadă, relativ recent, fostul preşedinte al PNL, 
dl. Crin Antonescu. 

        Declaraţia pe care Parlamentul o pregăteşte astăzi, în sensul solicitării demisiei de onoare a lui Basescu, 
este, in opinia mea, strict un act politic, lipsit de consecinţa efectivă a demisiei preşedintelui. Mai mult decât atât, 
acest demers ar trebui să fie oarecum stânjenitor pentru unii politicieni, care au traversat scandaluri publice fără a 
considera ca onoarea lor ar pretinde înaintarea demisiei. Asadar, o demisie "de onoare" se dă, dacă individul în cauză 
are suficientă onoare pentru a face un astfel de gest, căci dacă se cere, se cere inutil... 

 
Deputat 

Carmen Hărău 
 

*** 
 

Guvernul României, dator la rezolvarea problemelor sociale! 
 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Comisia Europeană a recomandat României câteva ţinte importante pentru perioada de programare 2014-2020, 

una dintre ele fiind indicaţia de a se orienta spre sprijinirea persoanelor grav afectate de sărăcie şi excluziune socială. 
Astfel, în cazul în care statul român va lua deciziile potrivite pentru a sprijini diminuarea procentului de sărăcie al 
populaţiei, România ar putea beneficia de o finanţare de 20 la sută din bugetul Fondului Social European pentru 
atingerea acestui obiectiv. Comisia Europeană este foarte hotărâtă să limiteze sărăcia din ţările membre, iar la acest 
capitol România ocupă, din păcate, un loc fruntaş.  

Cu toate că a evoluat mult la nivel european, obiectivul combaterii sărăciei a rămas pe un plan secundar în 
România. Suntem încă deficitari nu numai la numărul locuitorilor care trăiesc la limita supravieţuirii, ci şi la alte 
aspecte sociale colaterale, precum procedurile greoaie de adopţie şi situaţia tinerilor de 18 ani nevoiţi să părăsească 
sistemul rezidenţial în care sunt ocrotiţi de stat.  

Este evident că autorităţile statului român sunt vinovate pentru faptul că România a ajuns să fie ţara cu cei mai 
mulţi copii abandonaţi din Europa, iar legea adopţiilor, deşi a suferit îmbunătăţiri în ultima perioadă, nu a eliminat 
situaţiile de blocaj existente în ceea ce priveşte optimizarea procedurilor de adopţie. În fapt, legea care reglementează 
sau ar trebui să reglementeze adopţia le dă dreptul părinţilor să îşi tina copiii prizonieri în sistem, fără să le ceară 
nimic în schimb. Majoritatea copiilor adoptabili sunt trecuţi de cinci ani, deoarece părinţii lor au refuzat să-i dea în 
adopţie şi, cu timpul, au uitat de ei. Uniunea Europeană a recomandat explicit statului român să respecte şi să aplice 
deciziile organismelor internaţionale cu privire la adopţia internaţională când aceasta se face in interesul superior al 
copilului, însă această recomandare nu a fost pusă în aplicare. Astfel, s-a ajuns la realitatea prezentă, conform căreia 
numărul copiilor abandonaţi în România a crescut de la 40.000 în anul 2004 la 80.000 în prezent, iar pentru fiecare 
copil abandonat statul român plăteşte anual suma de 10.000 de euro, fără a-i oferi familia de care are nevoie pe 
parcursul întregii vieţi.  

În opinia mea, Guvernul trebuie să trateze cu maximă seriozitate acest subiect, dar şi să prezinte motivele 
pentru care adopţia unor copii a fost oprită, precum şi evoluţia acestora în sistemul instituţionalizat. În consecinţă, 
Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 259/19 aprilie 
2012, este, la doi ani de la modificare, departe de a-şi atinge scopul final, acela de a încuraja adopţia naţională. 
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Regimul juridic al adopţiei nu oferă în acest moment un mediu propice pentru creşterea numărului adopţiilor, şi, 
implicit, pentru reducerea numărului copiilor aflaţi în ocrotirea statului. 

 O altă problemă care ar trebui considerată stringentă şi rămasă încă nesoluţionată de către Guvernul 
României este legată de situaţia tinerilor de 18 ani obligaţi să părăsească sistemul de ocrotire al statului. Sunt mari 
probleme cu aceşti adolescenţi, nevoiţi să plece dintr-un mediu care i-a adoptat practic şi unde au trăit până la 
majorat, iar ajunşi în mijlocul unei societăţi străine, de multe ori chiar ostile, nu reuşesc să facă faţă procesului de 
integrare. Aceşti copii trebuie pregătiţi încă de mici pentru momentul în care vor fi nevoiţi să înfrunte viaţa pe cont 
propriu, însă în acest moment serviciile noastre de asistenţă socială sunt deficitare la capitolul educaţie. În acest sens, 
cred că se impune dinamizarea rolului comunităţii în problematica socială, respectiv să tindem spre faza în care 
comunitatea, de la nivelul cel mai mic, să conştientizeze că trebuie să se ocupe de problemele celor care fac parte din 
ea, în special în mediul rural, unde întâmpinăm cele mai serioase probleme legate de stadiul sărăciei şi necazurile 
copiilor abandonaţi. 

În concluzie, Guvernul României are multe de făcut în rezolvarea problematicilor sociale complexe cu care se 
confruntă populaţia, însă stilul de a guverna „la televizor”, cu multă vorbărie şi mai puţine fapte, nu este deloc 
încurajator pentru români.  

 
Deputat 

Maria Grecea 
 

*** 
 

Cât plătesc românii pentru lipsa de interes a celor care repară drumurile ţării? 
 
În ultima perioadă, este notorie starea din ce în ce mai degradată a şoselelor naţionale şi judeţene ale ţării 

noastre. La fiecare kilometru, şoferii pot avea surpriza să întâlnească porţiuni lipsă din asfaltul de pe suprafaţa 
carosabilă, fisuri şi gropi mari sau, mai ales, aşa numitele „frezări” ale asfaltului executate de societăţile care repară 
drumurile României. Acestea din urmă sunt în aproape toate cazurile nesemnalizate, iar şoferii care trec peste ele sunt 
predispuşi la accidente datorită pierderii aderenţei cu suprafaţa de rulare. 

Orice cetăţean îşi pune două întrebări simple: de ce reparăm şoselele în fiecare an şi de ce lucrările au o 
durabilitate de doar câteva luni? Aceste reparaţii superficiale, lipsite de calitate, fac ca lucrările să nu reziste mult şi 
în felul acesta firmele executante încasează sume mari pe lucrări de slabă calitate. Mă întreb atunci dacă şoselele 
reparate nu ar trebui să aibă o garanţie mai mare de un an. Orice societatea executantă trebuie să devină responsabilă 
de lucrările sale şi să asigure o garanţie, iar eventualele fisuri sau gropi apărute pe suprafaţa carosabilă vor trebui 
reparate pe cheltuiala proprie a constructorului, cu extinderea perioadei de garanţie. 

Merită amintit un exemplu în acest sens, de bună execuţie a lucrărilor de amenajare a unor infrastructuri de 
transport, referitor la perioada de garanţie a unui pod amplasat pe tronsonul de cale ferată Baziaş-Oraviţa-Anina. În 
anul 2011, la Primăria Oraviţa s-a prezentat o delegaţie a unei societăţi austriece constructoare de poduri pentru a 
anunţa că perioada de garanţie de 100 de ani la lucrările de amenajare a podului de la intrarea în localitatea Oraviţa a 
expirat şi că, din acel moment, societatea nu îşi mai asumă răspunderea asupra durabilităţii lucrării. Multe asemenea 
exemple putem găsi în ţările Comunităţii Europene, în timp ce în ţara noastră trăinicia unei lucrări de amenajare a 
unei şosele durează câteva luni, fără ca nici o societate constructoare să fie trasă major la răspundere. Ca un alt 
exemplu, conform site-ului agerpres.ro, tronsonul de 8,7 km din Autostrada Transilvania, situat între localităţile 
Gilău şi Nădăşelu, va avea o perioadă de garanţie de doar 4 ani. Oare se va avea în vedere ca, în cazul executării 
neconforme a lucrărilor, să fie obligată societatea constructoare la reparaţii pe cheltuiala proprie? Sper că da, cu toate 
că perioada de garanţie a lucrărilor este mult sub cea a societăţii austriece menţionate, diferenţa fiind uimitoare. 

Atât românii cât şi străinii care ne vizitează ţara plătesc sume uriaşe pentru reparaţia autovehiculelor care se 
distrug din cauza şoselelor degradate. Datorită acestui aspect, suntem percepuţi în spaţiul comunitar  ca o ţară cu 
şosele de calitate foarte slabă. Chiar dacă cetăţenii români îşi achită cinstit obligaţiile de plată pentru reparaţia 
drumurilor (roviniete, accize integrate în costul combustibilului), ne punem cu tristeţe întrebarea: Aceştia nu cumva 
plătesc pentru lipsa de interes a companiilor care repară drumurile? Cu siguranţă că plătesc, şi încă foarte mult.  

Nu trebuie să omitem faptul că există deja o idee preconcepută în mintea cetăţeanului român, conform căreia, 
atunci când doreşte să îşi achiziţioneze un autoturism second-hand, preferă unul importat din ţările Comunităţii 
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Europene, în special Germania, în detrimentul unuia înmatriculat şi folosit în România. Concepţia este întemeiată, 
deoarece autovehiculele rulate în România sunt mai uzate decât cele provenite din spaţiul comunitar. 

Reparaţiile drumurilor sunt efectuate superficial, producându-se fisuri prin care se infiltrează apă. Acest 
fenomen ar putea fi evitat foarte simplu, prin folosirea unor metode eficiente, expuse în lucrări de specialitate. 
Conform tratatului „Defecţiunile îmbrăcăminţilor rutiere moderne” a autorului Gheorghe Lucaci, publicat de către 
Mihai Popescu, unele dintre cele mai eficiente metode de prevenire a formării fisurilor sau gropilor în asfalt sunt 
reprezentate de „utilizarea unor mixturi asfaltice cu caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare” sau de 
„introducerea unui strat antifisură între fundaţia din materiale stabilizate a drumului şi covorul asfaltic”, care să nu 
permită transmiterea fisurilor.  

Consider că societăţile câştigătoare ale licitaţiilor publice de reabilitare a unor şosele ar trebui obligate să deţină 
utilaje şi dotări care să ducă la o eficienţă în reabilitarea şi asfaltarea şoselelor, fiind deosebit de important ca un 
singur utilaj să efectueze frezarea şi în acelaşi timp, prin acelaşi corp compact, să efectueze asfaltarea suprafeţei 
pregătite, tocmai pentru eliminarea riscurilor ca vehiculele să se deterioreze sau, în cazul în care utilajele în speţă nu 
sunt deţinute, să folosească utilajele clasice care să asfalteze imediat ce suprafaţa este pregătită prin frezare. În 
prezent, companiile care se ocupă de reabilitarea şoselelor nu întreprind măsuri eficiente de lucru, lăsând pentru 
perioade mari de timp lucrările începute şi neterminate, fapt care generează o degradare şi mai mare a suprafeţei 
asfaltice. Tehnologic nu se procedează corect, deoarece, dacă se depune praf sau apă pe stratul de rezistenţă al 
şoselei, aderenţa cu stratul asfaltic final nu va avea loc, ducând la apariţia fisurilor, gropilor şi chiar la desprinderea 
unor bucăţi consistente de material, fapt exemplificat de asemenea în tratatul autorului Gheorghe Lucaci. 

Nu în ultimul rând, subliniez existenţa pe rolul instanţelor româneşti a numeroase litigii ivite tocmai din aceste 
motive, multe dintre ele fiind câştigate de cetăţeni, statul trebuind să achite sume uriaşe pentru reparaţiile vehiculelor 
sau despăgubirea victimelor în comparaţie cu valoarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor, fapt care aduce un 
prejudiciu major bugetului de stat, acesta fiind, după cum ştim cu toţii, deficitar la acest capitol. Astfel, nu trebuie 
uitat litigiul recent încheiat, în care Compania Naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din România (CNADNR) 
a fost obligată în mod irevocabil la plata unei despăgubiri în valoare de un milion de Euro pentru victima unui 
accident de circulaţie, devenită infirmă datorită nereparării de către administratorul drumului a parapeţilor şi 
elementelor de siguranţă rutieră de pe acea porţiune. 

În încheiere, îmi exprim părerea că acele companii care reabilitează şoselele ţării dau sentimentul că, fie nu au 
utilaje şi fonduri necesare executării lucrărilor, fie sunt delăsătoare în prestarea serviciilor, în aceste cazuri fiind 
necesară intervenţia în forţă a autorităţilor statului, uzând de toate rigorile legii. Astfel, comisiile de preluare şi de 
recepţie finală a lucrărilor la şoselele patriei au obligaţia de a verifica în teren executarea lucrărilor şi de a lua măsuri 
în cazul existenţei unor neconformităţi sau a predării unor lucrări care nu au fost finalizate. De asemenea, autorităţile 
statului trebuie să intervină pentru verificarea respectării sarcinilor contractuale de către companiile care execută 
lucrări şi pentru sancţionarea la plată în cazul neexecutării corecte a acestora. 

 
Deputat 

Ioan Tămâian 
 

*** 
 

Care va să zică, unde onoare nu este… 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, doamnelor şi domnilor deputaţi, stimaţi colegi 
Mâine ne vom întâlni într-o şedinţă de plen a Camerelor reunite pentru a lua o decizie, prin vot, dacă solicităm 

(sau nu!) demisia de onoare din partea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu. 
Doamnelor şi domnilor. Să trecem dincolo de hazliul situaţiei (dar suntem la Porţile Orientului, unde totul este 

tratat în cheie minoră) în care autorul bileţelului roz din 2007 îl condamnă moral pe Băsescu. Adică acela care 
intervenea în 2007 în favoarea unui presupus infractor, condamnă moral pe fratele unui presupus infractor, 
condamnarea respectivă având la bază doar legătura de rudenie şi nişte presupuneri.  

Desigur, dacă am fi fost într-un stat cu o democraţie consolidată, în care clasa politică se supune de bună voie 
unor cutume şi uzanţe, unde demisia de onoare nu este o excepţie ci regula pentru oamenii politici puşi, cu sau fără 
voia lor, într-o situaţie în care imaginea lor este pătată, atunci preşedintele Băsescu ar fi trebuit să îşi dea demisia 
demult. Poate că cea mai potrivită ocazia ar fi fost în vara toridă a lui 2012, când poporul român l-a rejectat pe 
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domnul Băsescu iar acesta s-a menţinut la Cotroceni doar datorită unui vot a 6 persoane, vot care a cântărit mai mult 
decât voinţa exprimată la urne a 7 milioane de cetăţeni. Dacă după ce a fost reinvestit  preşedinte printr-un joc 
complicat de situaţii şi de relaţii Băsescu şi-ar fi dat demisia de onaore, atunci ar fi putut arăta că are statura unui om 
de stat moral, responsabil şi, măcar în ceasul al 12-lea, devotat interesului public. Dar Băsescu nu şi-a dat demisia în 
2012 şi din acel moment eu mi-am pierdut speranţa că, vreodată, el va demisiona pe motiv de onoare. 

Pornesc deci de la premisa că, fie şi dacă mâine vom vota în unanimitate o declaraţie prin care să cerem, în 
mod ferm, o demisie de onoare din partea preşedintelui, acesta nu va demisiona. Pentru o demisie de onoare este 
nevoie în primul rând de onoare iar Băsescu a pierdut testul onoarei în 2012. 

În consecinţă, devreme ce Traian Băsescu nu va pleca de bună voie dintr-o magistratură de care unii îl 
consideră nevrednic şi îi cer demisia, dacă majoritatea guvernamentală consideră că preşedintele Băsescu a efectuat o 
imixtiune de orice fel în mersul acţiunilor Justiţiei pentru a îşi proteja fratele, în acest caz invit cu căldură majoritatea 
guvernamentală să demareze din nou procedurile de suspendare a preşedintelui. Indiferent de rezultatul demersului, 
aceasta este singura cale onorabilă prin care putem să arătăm că nu suntem părtaşi la o comedie tristă, scrisă prin 
birourile unor specialişti în manipulări ale opiniei publice. Cu riscul, evident, ca preşedinte interimar să ajungă o 
persoană fizică ce făcea, în 2007, cam acelaşi lucru de care îl acuzăm pe Traian Băsescu în 2014. Dar, nu-i aşa, 
câteodată viaţa este de un comic nebun… 

 
Deputat 

Radu Zlati 
 

*** 
 

Ne temen că reducerea CAS este doar o manevră electorală a Guvernului Ponta III 
 
 

Partidul Naţional Liberal a susţinut încă dinainte de alegerile din decembrie 2012 şi a fost chiar promotorul 
introducerii în programul de guvernare de atunci a reducerii CAS la angajator. Din păcate, din cauza manevrelor 
oculte ale PSD şi PC, PNL nu a mai putut susţine din interiorul Executivului măsura reducerii CAS la angajator. 

Consecvent cu deciziile luate anterior, PNL a cerut ferm Cabinetului Ponta III introducerea măsurii reducerii 
CAS de la 1 iulie 2014. Solicitarea PNL nu a fost trecută pe lista de priorităţi a Guvernului, în schimb, s-a anunţat că 
CAS va fi redus de la 1 septembrie 2014, însă s-a menţionat că introducerea acestei măsuri ar putea fi temporară în 
situaţia în care ulterior nu vor exista banii necesari de acoperire a „pierderilor” de la buget. 

Ne este teamă că decizia reducerii CAS pe o perioadă de doar câteva luni nu reprezintă altceva decât o manevră 
electorală a PSD şi a Guvernului Ponta III şi există posibilitatea ca după alegerile prezidenţiale, invocându-se fel de 
fel de „probleme” să se renunţe la reducerea CAS.  

Temerile noastre sunt generate şi de faptul că Guvernul Ponta III nu ţine cont de elemntele obligatorii pe care 
trebuie să se bazeze măsura reducerii CAS, şi anume,  predictibilitate pentru mediul de afaceri, sustenabilitate din 
partea statului şi garantare necondiţionată a măsurii economice din partea factorului politic. De asemenea, există 
semnale clare că Guvernul Ponta III are mari probleme în a asigura aceste trei atribute ca piloni ai viitoarei 
construcţii a reducerii CAS. 

1. Cum poate fi oferită predictibilitatea de un guvern care ia decizii pe picior, de un guvern în care ministrul 
bugetului azi e aici şi mâine e la BNR, nici premierul nu prea ştie,  în care elementul definitoriu al oricărui Executiv - 
programul de guvernare - este o foaie fără nicio valoare. Cabinetul Ponta guvernează după cum bate vântul! 

2. Garantarea nu poate fi asigurată de un Executiv care îşi propune să reducă CAS din prima zi a campaniei 
electorale pentru alegerile prezidenţiale şi marea noastră îngrijorare este să nu renunţe la această măsură în prima zi 
după învestirea viitorului preşedinte. Există posibilitatea ca măsura reducerii CAS să nu reprezinte altceva decât 
“punga cu alimente” oferită în campania electorală, dar de această dată nu votantului de la periferia oraşelor sau de la 
sate, ci mediului de afacerti. 

3. În ceea ce priveşte sustenabilitatea, aici este cea mai mare problemă a nefundamentatei măsuri a Guvernului 
privind reducerea CAS, iar zilele trecute am primit cea mai bună dovadă a neseriozităţii Guvernului prin însăşi 
declaraţia lui Victor Ponta. Conform primului-ministru, încasările ANAF de la contribuabilii aflaţi în insolvenţă 
reprezintă baza pe care s-ar susţine reducerea contribuţiilor, deşi în acest moment există un blocaj în ceea ce priveşte 
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Codul Insolvenţei, care nu este promulgat. Este incredibil cum leagă acum domnul Ponta reducerea CAS de legea 
insolvenţei. 

Plecând de la această mare problemă pe care o are Guvernul Ponta III, se impun două întrebări: şi dacă se 
promulgă legea insolvenţei,  dar nu se recuperează acei bani ce se va întâmpla, va creşte iar CAS? O să ne spună 
premierul Ponta peste 6 luni că mai menţine CAS doar dacă adoptă alte taxe sau legea fumăritului ? 

Ştim că astfel de întrebări au fost adresate guvernului şi de către delegaţia FMI care a fost recent la Bucureşti. 
Ştim că Guvernul Ponta III nu a fost capabil să ofere un răspuns convingător. Este tocmai motivul pentru care FMI a 
plecat fără evaluare, fără încheierea unui raport.   

Ar mai fi un aspect: primul ministru a declarat că reducerea CAS cu 5% se poate face şi fără acordul FMI. În 
acest caz, se mai impune o întrebare:  de ce a pierdut atâta timp, de ce nu a făcut-o în 2013? 

Premierul Victor Ponta este obligat să răspundă urgent la aceste întrebări pentru că dacă nu o va face, vom 
considera că reducerea CAS nu este decât o manevră electorală a PSD pentru câştigarea prezidenţialelor prin 
păcălirea publicului de dreapta şi a mediului de afaceri. 

De asemenea cerem Guvernului o analiză absolut necesară, serioasă şi profesionistă, nu o abordare exclusiv 
politicianistă a unui Executiv axat doar pe propagandă, nu şi pe măsuri fundamentate pe termen lung. 

 
 

Deputat 
Adrian Oroş 

 
*** 

 
    
 
 Stimaţi colegi,  
 
 Prin intermediul intervenţiei de astăzi doresc să le urez succesul tuturor celor care în această perioadă vor 

susţine examenul de Bacalaureat. Este un moment extraordinar de important pentru cei care susţin în aceste zile aşa 
numitul examen al maturităţii, moment care de altfel este unul decisiv pentru întreaga carieră a celor care termină în 
aceste zile liceul. 

 În intervenţiile mele publice am subliniat, ori de câte ori am avut ocazia, importanţa pe care educaţia o are în 
dezvoltarea României. Am fost întotdeauna de părere că fără o resursă umană bine pregătită, România nu poate avea 
premisele unei evoluţii sănătoase, pe termen lung, în detrimentul unei dezvoltări lipsite de sustenabilitate, bazate pe 
creştere artificială.  Educaţia este evident o nevoie universală. 

 Într-adevăr trebuie pus punctul pe “I”  şi precizat că rezultatele şi rata de promovabilitate a elevilor români la 
examenul de Bacalaureat, din ultimii ani, coroborată cu o rată tot mai mare în ceea ce priveşte abandonul şcolar, dar 
şi un nivel crescând al  şomajului în rândul tinerilor absolvenţi sunt elementele care descriu partial situaţia destul de 
grea în care se află învăţământul românesc.  

 În plus, în acest tablou descris mai trebuie adăugate şi numeroasle acte de violenţă din şcolile din România, 
care din nefericire sunt din ce în ce mai multe.  

Această escaladare a violenţei ne indică faptul că trebuie urgent ca noi, politicienii, să ne aplecăm mai mult 
către astfel de probleme şi să găsim rezolvarea optimă şi rapidă a acestor aspecte care, pe termen mediu şi lung, ar 
putea deveni o piedică în procesul de educaţie în şcolile din ţara noastră.  

 Rezolvarea acestor probleme trebuie evident corelate cu un program de acţiune al celor care conduc sau vor 
conduce Guvernul României, aliniat cu politicile şi programele europene care vizează combaterea şomajului, prin 
reforme economice sustenabile. Este esenţial să creionăm un plan de acţiune destinat exclusiv celor care termină 
liceul, dar se confruntă, după acest pas, cu probleme în găsirea unui loc de muncă. Pornind de la acest inconvenient, 
situaţia socială şi economică a celor vizaţi capătă valenţe negative care, în definitiv, se reflectă şi în dezvoltarea 
României. De aceea, reducerea somajului în rândul celor care termină liceul şi crearea unor premise de evoluţie 
pentru această categorie socială este obligaţia noastră, a celor care suntem reprezentanţii puterii politice. 

 Problema politizării în rândul şcolilor, în ciuda faptului că toate partidele şi-au asumat că vor face tot 
posibilul să rezolve această problemă, nerespectarea Legii Educaţiei Naţionale prin nealocarea a 6% din PIB pentru 
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domeniul educaţiei sunt aspecte care, stimaţi colegi, trebuie să întrunească imediat atenţia tuturor celor care au primit 
votul şi încrederea cetăţenilor. 

 
Deputat 

Raluca Surdu 
 

*** 
 

Guvernul care ucide 
 
Dreptul la ocrotirea sănătăţii este în permanenţă neluat în seamă de marii socialişti şi “oamenii de bine” din 

Guvernul care ne conduce atât de bine: nu sunt bani pentru bolnavi, iar lista medicamentelor revizuită de Ministrul 
Bănicoiu reprezintă o batjocură la adresa bolnavilor, care aşteptau de peste şase ani reactualizarea ei cu medicamente 
noi care să asigure sorţi mai mari de izbândă în lupta împotriva bolilor grave. 

Cred că ministrul Bănicioiu consideră că lista propusă de fostul ministru liberal, Nicolaescu, nu era bună 
deoarece introducea de 10 ori mai multe medicamente noi şi exista riscul ca prea mulţi români să se însănătoşească. 

În luna mai am tot auzit ca domnul Bănicioiu şi domnul Ponta sunt mândri că sunt români. Întreb: de ce sunt 
mândri că sunt români? Pentru că fac parte din acei puţini care o duc bine în România? Că au bani şi îşi permit să 
cumpere medicamente, în timp ce ceilalţi români nu pot şi îşi caută dreptatea în instanţe? 

Mă bucură faptul că şapte pacienţi au reuşit să câştige o primă bătălie cu acest sistem medical putred, dar mă 
întristează faptul că s-a ajuns aici, că România este o ţară în care dreptul la ocrotirea sănătăţii nu este respectat, iar 
Constituţia este doar o poveste. 

Când o să devină statul român un garant al drepturilor fundamentale şi un partener corect în relaţiile cu 
cetăţenii lui? În mod sigur nu sub guvernarea Ponta, el însuşi fiind un individ care nu are nicio problemă să-şi asume 
meritul pentru munca şi succesul altora, începând cu plagiatul şi terminând cu rezultatele sportivilor români. 

Românii nu mai trebuie să-şi facă iluzii în privinţa acestui Guvern incompetent şi indolent, ridicol în 
manifestare şi incapabil să ofere prosperitate acestui popor. 

Avem dreptul la o viaţă mai bună, avem dreptul la sănătate, avem dreptul să privim la viitor, trebuie doar să 
îndrăznim şi să fim atenţi când îi alegem pe cei care ne reprezintă. 

 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

Guvernul Ponta distruge viitorul judeţului Vâlcea 
 
Stimaţi colegi, 
 
Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă prezenta câteva exemple prin care acţiunile guvernamentale 

pot distruge viitorul unui judeţ, şansele a peste 400.000 de cetăţeni români la prosperitate şi o viaţă mai bună. 
Scenariul este unul destul de simplu şi este pus în scenă de câţiva dintre miniştrii Guvernului Ponta, în frunte cu 
Primul Ministru, cu umila complicitate a responsabililor PSD-işti ai Consiliului Judeţean Vâlcea, căci despre acest 
judeţ este vorba. Declaraţiile triumfaliste ale reprezentanţilor PSD în legătură cu marile realizări economice ale 
guvernării Ponta nu sunt altceva decât nişte minciuni, menite să păcălească populaţia, cel puţin până după alegerile 
prezidenţiale. 

Pentru judeţul Vâlcea şi cetăţenii lui, guvernarea centrală şi judeţeană a reprezentanţilor PSD creionează un 
viitor sumbru, nu doar prin distrugerea sistematică a celui mai important jucător economic din judeţ, combinatul 
Oltchim, ci şi prin anularea oricăror perspective de dezvoltare. Exemplele în acest sens sunt multiple şi arată reau-
voinţă şi lipsa de viziune a unor oameni mărunţi care au ajuns vremelnic, în funcţii mari. Sabotarea tronsonului de 
autostradă Sibiu-Piteşti de către Dan Şova, neplata lucrărilor efectuate la domeniul schiabil Vidra-Obârşia Lotrului, 
cel mai frumos domeniu  de schi din România, sau repartiţia insuficientă a fondurilor pe Programul Naţional  de 
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Dezvoltare Locală de la Ministerul condus de Liviu Dragnea sunt cele mai arzătoare şi răsunătoare nerealizări ale 
miniştrilor PSD. 

Mai nou, în această horă a neputinţei şi incompetenţei reprezentanţilor PSD din Guvern s-au aciuit şi 
reprezentanţii PSD ce se află la conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea, care nu înţeleg că trebuie renunţat la practici 
precum repartiţia fondurilor pe criterii politice şi de cumetrie, că este obligatoriu să avem o strategie de dezvoltare a 
judeţului bazată pe maxim 3 priorităţi, în concordanţă cu domeniile de interes ale ciclului bugetar 2014-2020 al 
Uniunii Europene, sau să poată accepta şi altceva decât un model comunist de management al judeţului. Un astfel de 
exemplu de închistare managerială o reprezintă şi expedierea unei idei foarte bune, apărută în cadrul dezbaterilor 
avute cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European, doar pentru că aceasta este venită din partea reprezentanţilor 
Partidului Naţional Liberal. Realizarea unui pol de cercetare dezvoltare de nivel naţional-european în jurul 
Institutului de Criogenie şi Separări Izotopice, pe un proiect pe fonduri europene, în condiţiile în care în exerciţiul 
bugetar 2014 – 2020 se pune un accent deosebit pe dezvoltarea durabilă care este generată de cercetarea 
fundamentală sau aplicativă, ar putea reprezenta o importantă şansă de dezvoltare, ştiut fiind faptul că astfel de 
investiţii în cercetare ar antrena şi alte investiţii private. Ei bine, stimaţi colegi, doar pentru că această idee este venită 
din partea adversarilor politici, ea nu este acceptată şi este catalogată cu metafore specifice maşinăriei de propagandă 
de dinainte de 1989. 

Fără tronsonul de autostradă Sibiu-Piteşti, fără un proiect pe fonduri europene de dezvoltare a unui pol de 
cercetare în jurul  Institutului de Criogenie şi Separări Izotopice, fără finalizarea investiţiei şi plata arieratelor de la 
domeniul schiabil Vidra-Obârşia Lotrului, şi fără suplimentarea argumentată a finanţării proiectelor de investiţii pe 
PNDL, judeţul Vâlcea nu are nici o şansă reală de dezvoltare. Şi e păcat! Pentru că potenţial există! 

 
Deputat 

Cristian Buican 

*** 
 

Ministrul Remus Pricopie a încălcat Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Trebuie să 
răspundă politic cu demisia! 

 
Stimate Domnule Preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi parlamentari, 
Prin intervenţia mea de astăzi, de la tribuna Parlamentului, doresc să solicit în baza Legii nr. 115/1999 privind 

responsabilitatea ministerială demiterea domnului Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale, care prin prestaţia 
sa în fruntea acestei instituţii şi prin modul în care înţelege relaţia cu forul legislativ suprem, a încălcat în mod repetat 
alin (3) al art. 3, din legea menţionată. 

Încălcarea acestui articol potrivit căruia „Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la 
întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi ori de senatori, în temeiul art. 112 alin (1) din Constituţia 
României, republicată, în condiţiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului”  atrage 
răspunderea politică a celui în culpă, în cazul de faţă, domnul ministru Remus Pricopie.  

În urmă cu aproape 4 luni, în data de 26.02.2014, i-am adresat domnului ministru o întrebare parlamentară la 
care nici până în ziua de azi nu am primit răspuns. Având în vedere faptul că termenul legal de răspuns, de 15 zile, 
prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaţilor, la art.172, a  expirat demult, având în vedere că mai este doar o 
săptămână şi se încheie această sesiune parlamentară, iar domnul ministru sfidează în continuare un demers 
parlamentar al unui deputat, consider că demisia de onoare sau demiterea sa de către premierul Victor Ponta, 
reprezintă un semn de normalitate şi de respect al legilor, într-un stat de drept. 

Norma constituţională prevede foarte clar că Executivul se află sub controlul Legislativului, de aici decurgând 
o serie de drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi. Una dintre aceste obligaţii a fost încălcată de către domnul 
ministru Remus Pricopie, care a nesocotit-o, tratând cu indiferenţă demersul unui parlamentar. 

De aceea, îi solicit domnului prim-ministru al României, Victor Ponta, fost procuror obişnuit cu aplicarea legii, 
să o aplice şi în această situaţie  şi să ia măsurile care se impun pentru intrarea în legalitate a unuia dintre membrii 
cabinetului său.. 

Probabil, cazul Remus Pricopie nu este singular, şi mulţi dintre colegii mei s-au confruntat cu astfel de situaţii. 
Cred că este de datoria noastră, ca parlamentari, să reacţionăm în astfel de cazuri şi să cerem respectarea legii. Pentru 
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că problemele pe care le ridicăm, noi, în întrebările şi interpelările adresate miniştrilor, de cele mai multe ori, provin 
din viaţa reală, a oamenilor pe care îi reprezentăm aici, în Parlament. Sfidarea noastră, înseamnă până la urmă 
sfidarea cetăţenilor, iar răspunsul pe care îl solicităm este răspunsul la o problemă sau la o întrebare legitimă a unuia 
dintre milioanele de români, în slujba căruia se află şi domnul ministru Remus Pricopie. 

În România, dimensiunea funcţiei de control parlamentar asupra Executivului nu este una exagerată în raport 
cu ceea ce se întâmplă în alte democraţii consolidate, şi cu toate acestea este aruncată în derizoriu şi călcată în 
picioare de unul dintre membrii Guvernului Ponta 3 care nu se supune acestui control. 

Dacă domnul ministru Remus Pricopie ar fi fost ministru în Guvernul Marii Britanii ar fi trebuit să răspundă la 
întrebările parlamentarilor de luni până joi, după dezbaterea celorlalte probleme aflate pe ordinea de zi. Acest sistem 
demonstrează importanţa care este acordată în Marea Britanie acestui instrument de control parlamentar.Poate ar 
trebui să învăţăm din experienţele altor state europene, cu democraţii consolidate şi să implementăm practici care să 
contribuie la creşterea prestigiului Parlamentului, responsabilizând totodată membrii Guvernului şi să instituim prin 
regulamentele de funcţionare ale celor două Camere “ora ministerială” şi ”zilele opoziţiei “. 

 Domnul ministru Remus Pricopie trebuie să răspundă politic pentru gestul său, deoarece controlul 
parlamentar asupra activităţii Executivului nu este un moft, ci este o realitate constituţională. 

De aceea, ministrul Educaţiei Naţionale, domnul Remus Pricopie trebuie să părăsească această demnitate 
publică pe care nu a onorat-o cum se cuvine. 

Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Dan Coriolan Simedru 

*** 
 

Cine l-a pus pe domnul Georgescu mai presus de Justiţie? 
  
   Stimate Domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi parlamentari, 
 
 
În calitate de parlamentar, dar şi de cetăţean al acestei ţări, sunt obligat să lupt pentru ca sistemul judiciar din 

România să funcţioneze ca într-un stat democratic veritabil, să fie liber de orice ingerinţe, să fie drept. Permanent, în 
ultimii ani au fost acuzaţi politicienii pentru intervenţii în justiţie. Iată că acum o instituţie mult lăudată chiar de 
oficialii europeni - Agenţia Naţională de Integritate - comite un atac extrem de periculos, un abuz de netăgăduit la 
adresa justiţiei, pornind o vânătoare de vrăjitoare şi un război personal cu un ales în Parlamentul European, domnul 
Mircea Diaconu. 

După consumarea tuturor procedurilor legale şi după toate deciziile instanţelor în legătură cu dreptul de a 
candida al domnului Diaconu şi după ce acesta a fost ales parlamentar european cu votul a 379.582 de cetăţeni 
români, iar mandatul său a fost validat de instituţiile ABILITATE ale statului român - repet: ABILITATE - dl Horia 
Georgescu îşi permite să ducă un război personal cu dl Diaconu şi cu cei 379.582 de alegători. 

Cine îi dă acest drept dlui Georgescu? Cine îi dă această putere de a atrage în războiul său personal o instituţie 
care ar trebuie să fie deasupra oricăror influenţe personale? Cine îi dă dreptul acestui funcţionar de a atrage în ridicol 
înstituţiile româneşti, sistemul judiciar din România şi, nu în ultimul rând, mecanismul democratic fundamental: 
VOTUL?  

Ce să mai înţeleagă partenerii europeni când după decizii definitive ale instanţelor şi un vot absolut legal, 
confirmat de instituţiile abilitate, mandatul unui europarlamentar român este atacat de un funcţionar frustrat? 

Uită Parlamentul României că ANI este sub controlul său? Uită Parlamentul României că reprezentanţii săi din 
Consiliul Naţional de Integritate sunt obligaţi să vegheze asupra activităţii preşedintelui ANI şi să îl impiedice să 
comită abuzuri?  
Solicit preşedintelui Senatului, dlui Călin Popescu Tăriceanu, şi colegilor senatori să nu lase vacanţa parlamentară să 
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acopere acest abuz al preşedintelui ANI, făcând astfel Senatul României părtaş la o răzbunare personală a unui 
funcţionar, la o acţiune înjositoare pentru România în raport cu Uniunea Europeană. 

 
Deputat 

Daniel Zamfir 
 

*** 
 
 
 

Domeniul naval, maritim şi fluvial din România are nevoie de dezvoltare 
 
 
Stimaţi colegi, 
Cred cu tărie faptul că România are nevoie de o infrastructură puternică, de calitate şi, mai ales, foarte bine 

structurată, în funcţie de nevoile actuale ale ţării, dar şi de conectarea obligatorie la infrastructura Uniunii Europene. 
Ca preşedinte al Comisiei parlamentare pentru transport şi infrastructură, recent înfiinţată în Camera 

Deputaţilor, am considerat că organizarea unor dezbateri publice ample pe teme de interes naţional, în privinţa 
deciziilor legate de infrastructură este în prezent absolut necesară. 

Susţin acest lucru deoarece consider că românii au suferit destul, timp de aproape 25 de ani, din cauza 
ineficienţei şi a superficialităţii guvernelor atunci când a venit vorba de decizii privind investiţiile în autostrăzi, 
drumuri, căi ferate etc. decizii care s-au dovedit a fi de cele mai multe ori extrem de neinspirate şi defavorabile 
românilor, cu un impact profund negativ asupra dezvoltării infrastructurii în ansamblu. 

Mai cred, de asemenea, că toate problemele importante care sunt legate de gestionarea domeniului 
infrastructurii, fie că vorbim acum de cel naval, maritim şi fluvial sau de cel de transport în general, toate acestea 
trebuie dezbătute într-un cadru larg, cu participarea tuturor factorilor implicaţi. 

De aceea, am considerat oportună organizarea, săptămâna trecută, în Cadrul Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură a unei dezbateri care să cuprindă cele mai stringente probleme legate de infrastructura portuară, 
începând de la evaluarea situaţiei actuale a traficului de mărfuri, a investiţiilor aflate în derulare din domeniu, dar şi a 
altor proiecte necesare, care au însă nevoie de finanţare, până la identificarea celor mai pertinente modalităţi de 
creştere a traficului de mărfuri, dar şi a oportunităţii şi a legalităţii trasferului/vânzării de acţiuni portuare, de la 
autorităţile centrale către cele locale. 

La acest eveniment au participat atât colegii mei parlamentari, membri ai tuturor grupurilor parlamentare din 
Camera Deputaţilor, cât şi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor 
Portuare, dar şi cei ai Organizaţiei Patronale Operatorul Portuar. 

Ţinând cont de faptul că pe tema trasferului de acţiuni portuare de la Ministerul Trasporturilor la Administraţia 
locală Constanţa au existat foarte multe discuţii publice şi au fost exprimate prin media tot felul de opinii vehemente, 
dându-i astfel acestei intenţii guvernamentale accente destul de controversate, consider că şi această temă, precum şi 
celelalte subiecte abordate  în cadrul dezbaterii noastre trebuiau abordate în mod serios în Parlamentul României. Mai 
mult decât atât, demersul nostru parlamentar nu a avut doar efectul unei şedinte ca oricare alta, ci aceasta are şi o 
finalitate importantă şi necesară, şi anume transpunerea concluziilor acesteia într-o rezoluţie adoptată în cadrul 
Comisiei pentru trasporturi şi infrastructură, rezoluţie care va fi supusă ulterior atenţiei Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor, precum şi Ministerului Trasporturilor. 

        Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Mihai Lupu 
 

*** 
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De ce este judeţul Braşov în coada listei alocărilor bugetare? 

Stimaţi colegi, 
  
Mă întreb, şi-i întreb pe toţi miniştri Guvernului Ponta 3, mai cu seamă pe Primul-ministru, de ce a ajuns 

judeţul Braşov să fie unul dintre cele mai  nedreptăţite judeţe ale României de către Guvernul Ponta 3 atunci când 
vine vorba de alocările bugetare destinate investiţiilor şi bunului mers al administraţiei locale, deci implicit al 
şcolilor, grădiniţelor, spitalelor şi al altor instituţii publice locale importante pentru cetăţeni şi pentru familiile lor? De 
ce este judeţul Braşov mai puţin important decât Vrancea, Teleorman, Harghita sau Neamţ atunci când vine vorba de 
alocări bugetare, deci de priorităţi investiţionale? Care pot fi argumentele guvernanţilor actuali referitoare la faptul că 
judeţului Vrancea, de exemplu, i s-au alocat 121 lei pe cap de locuitor, iar Braşovului numai 60 de lei, în condiţiile în 
care Braşovul este cu mult mai mare şi ca număr de locuitori - aproape dublu -, dar şi ca suprafaţă ca să nu mai 
vorbim de importanţa turistică naţională a acestuia? 

După cum bine ştim, în fiecare an comunităţile locale aşteaptă cu mari emoţii să vadă ce sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale îi sunt alocate pentru anul respectiv. În acest context, Braşovul a aflat cu 
surprindere faptul că şi în anul 2014 a fost aruncat în mod nejustificat în coada listei judeţelor, din punctul de vedere 
al cuantumului sumelor alocate. 

Este cu atât mai surprinzător acest lucru, cu cât se ştie foarte bine că Braşovul are deja o mulţime de investiţii 
cruciale aflate deja în derulare, cum sunt cele pentru Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, centura ocolitoare a 
Braşovului, lucrările de reparaţii ale drumurilor judeţene sau de reabilitare a unor monumente istorice ce  aşteaptă de 
foarte multă vreme să fie redate circuitului turistic. 

De asemenea, cred că un alt argument în favoarea Braşovului este şi faptul că acest judeţ reprezintă un pol 
naţional al turismului din România, în orice anotimp, şi, în consecinţă, acesta are permanent nevoie de investiţii 
consistente pentru a se putea ridica turismul la standarde europene şi pentru a aduce astfel României beneficiile bine 
meritate obţinute din turism. 

De aceea, vă întreb, domnule Prim-ministru Victor Ponta, de ce rămâne Braşovul "pedepsitul" de serviciu al 
guvernelor, mai mult sau mai puţin responsabile când se împarte "plăcinta bugetară", ştiind foarte bine cât de 
necesare îi sunt acestuia atât finalizarea investiţiilor mari aflate în derulare, cum este cea a aeroportului internaţional, 
cât şi dezvoltarea sa temeinică, în ansamblu.Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Mihai Aurel Donţut 
 

*** 

Reducerea CAS trebuie realizată sustenabil! 

 
 Partidul Naţional Liberal doreşte reducerea imediată a CAS, dar o astfel de măsură trebuie să se bazeze pe 

trei atribute esenţiale: predictibilitate pentru mediul de afaceri, sustenabilitate din partea statului şi garantare 
necondiţionată a măsurii economice din partea factorului politic. 

 În opinia noastră, Guvernul actual are mari probleme în a asigura aceste trei atribute ca piloni ai viitoarei 
construcţii a reducerii CAS. 

 Cum poate fi oferită predictibilitatea de un Guvern care ia decizii pe picior, în care ministrul bugetului azi e 
aici şi mâine e la BNR, nici premierul nu prea ştie,  în care elementul definitoriu al oricărui Executiv - programul de 
guvernare - este o foaie fără nici un fel de valoare.  

 Garantarea nu poate fi asigurată de un Executiv care îşi propune să reducă CAS din prima zi a campaniei 
electorale pentru alegerile prezidenţiale şi marea noastră îngrijorare este să nu renunţe la această măsură în prima zi 
după învestirea viitorului preşedinte.  

 Nu vrem ca reducerea CAS să devină, omologul din mediul de afaceri a celebrelor pungi cu alimente din 
campania electorală. Sustenabilitatea este cea mai mare problemă a nefundamentatei măsuri a Guvernului privind 
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reducerea CAS, iar zilele trecute am primit cea mai bună dovadă a neseriozităţii Guvernului prin însăşi declaraţia lui 
Victor Ponta. Conform primului-ministru, încasările ANAF de la contribuabilii aflaţi în insolvenţă reprezintă baza pe 
care s-ar susţine reducerea contribuţiilor, deşi în acest moment există un blocaj în ceea ce priveşte Codul Insolvenţei, 
care nu este promulgat.  

 Este incredibil cum leagă acum domnul Ponta reducerea CAS de legea insolvenţei. Şi dacă se promulgă, dar 
nu se recuperează acei bani ce se va întâmpla, va creşte iar CAS? Sau dacă o să ne spună premierul peste 6 luni că 
mai menţine CAS doar dacă adoptă legea fumăritului sau a oamenilor de zăpadă? 

 Astfel de întrebări a adresat şi FMI Guvernului, iar Guvernul nu a fost capabil să ofere un răspuns 
convingător. De aceea FMI a plecat fără evaluare, fără încheierea unui raport.  Dacă primul-ministru a susţinut că 
reducerea CAS cu 5% se poate face şi fără acordul FMI, de ce am pierdut atâta timp, de ce nu a făcut-o în 2013?  

 Victor Ponta trebuie să răspundă acestor întrebări pentru că daca nu o va face, vom considera că reducerea 
CAS nu este decât o manevră electorală a PSD pentru câştigarea prezidenţialelor prin păcălirea publicului de dreapta 
şi a mediului de afaceri. 

În prezent, Codul fiscal prevede ca pentru sistemul public de pensii cotele contribuţiilor de asigurari sociale 
(CAS) sunt: 

 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 

 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 

 41,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia 
individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator. 

Astfel, potrivit noilor reglementari, cotele CAS se vor reduce faţă de actualele valori cu cinci puncte 
procentuale la angajator, dupa cum urmează: 

 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 

 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 

 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia 
individuală si 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator. 

 Acestea sunt aspectele îngrijorătoare, iar nu reducerea CAS în sine, care este o măsură bună, pe care PNL o 
susţine cu fermitate şi care produce efecte economice benefice doar dacă este sustenabilă şi asumată politic.  
 Cerem Guvernului o analiză absolut necesară, serioasă şi profesionistă, nu o abordare exclusiv politicianistă a 
unui Executiv axat doar pe propagandă, nu şi pe măsuri fundamentate pe termen lung. 
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
România nu se mai poate conduce prin ordonanţe de urgenţă 

Stimaţi colegi, 
Noi, parlamentarii PNL, împreună cu cei ai PDL, am sesizat săptămâna trecută Curtea Constituţională cu 

privire la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe în vacanţa parlamentară. Acest proiect a fost  
votat de majoritatea parlamentară  PSD-UNPR-PC din Camera Deputaţilor, în şedinţa de marţi, 17 iunie 2014.  

Am considerat necesară depunerea acestei sesizări, care a fost semnată de 97 de deputaţi, 61 ai PNL şi 36 ai 
PDL, deoarece  Legea votată de către majoritatea aflată la putere încalcă principiul constituţional al 
bicameralismului, statuat prin art. 75 din Constituţie, fiind modificată substanţial în Camera Deputaţilor comparativ 
cu forma în care a fost adoptată la Senat. 

Mai mult decât atât, Legea respectivă încalcă dispoziţiile art. 115 alin (1) prevăzute în Constituţia României, 
făcând trimiteri la domenii ce fac obiectul de reglementare al unor legi organice. Şi avem un exemplu elocvent în 
acest sens, şi anume, faptul că aceasta vizează şi unele reglementări pentru sistemul educaţional preuniversitar, deşi 
Constituţia prevede că actele normative privind „organizarea generală a învăţământului” sunt de domeniul legilor 
organice. 
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De asemenea, prin această lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe se încearcă şi modificarea unui 
alt domeniu ce ţine de legile organice, respectiv cel al regimului privind raporturile de muncă. Astfel, se doreşte 
adoptarea prin ordonanţă a Măsurilor privind reorganizarea activităţii de plată a beneficiilor sociale, precum şi a 
activităţii de inspecţie socială.  

Noi nu putem fi sub nicio formă de acord ca astfel de legi deosebit de importante, cu impact major pentru 
români, cum sunt legile ce ţin de educaţie sau cele ce ţin de sistemul de muncă, să nu beneficieze de dezbateri publice 
şi parlamentare ample ca în orice alt stat democratic care îşi respectă Constituţia.  

Atragem atenţia şi de această dată, aşa cum am procedat întotdeauna, că acest mod de guvernare, utilizând 
practica legiferării prin ordonanţe de guvern,  reprezintă un abuz reiterat şi din partea Guvernului Ponta 3, iar 
România nu mai poate fi condusă astfel!  

Oare domnul Victor Ponta, împreună cu toţi miniştrii PSD-UNPR-PC, a uitat cu desăvârşire faptul că au 
dezavuat profund şi atacat virulent o Lege a educaţiei adoptată prin angajarea răspunderii de către Guvernul Boc, 
tocmai din motivul că acea lege nu putea fi o lege bună, dacă nu a trecut printr-o dezbatere parlamentară temeinică?! 

Cu alte cuvinte, ceea ce domnul Victor Ponta şi colegii săi incriminau la guvernele precedente, practică cu brio 
în prezent: critica vehementă împotriva fostelor guverne, pentru stilul acestora de guvernare prin ordonanţe de 
urgenţă şi angajări de răspundere, s-a transformat acum în practică uzuală a guvernului Ponta! Astfel, astăzi Guvernul 
Ponta a devenit deja campion absolut al ordonanţelor de urgenţă, înregistrând în acest sens un palmares impresionant, 
şi asta în mai puţin de doi ani de guvernare! 
        Vă mulţumesc! 

Deputat 
Ştefan Alexandru Băişanu 

 
*** 

 
Criza din Ucraina, semnarea Acordurilor de Asociere la UE, Consiliul European de vară şi perspectivele 

securităţii regionale 
 
Deşi ne aflăm în ultima săptămână de activitate din actuala sesiune parlamentară, se impune să semnalăm 

câteva evenimente politice în curs de derulare care vor afecta, sperăm noi, pozitiv, perspectivele securităţii regionale.  
În primul rând, asistăm la o amplificare a crizei din Ucraina în urma intesificării confruntărilor armate dintre 

forţele militare ucrainene şi insurgenţii proruşi din sud-estul acestui stat, mai exact, în proximitatea frontierei de est 
ruso-ucrainene. Conform NATO, săptămâna trecută, Rusia a suplimentat efectivele militare de la graniţa cu Ucraina 
şi a respins armistiţiul propus de preşedintele Petro Poroşenko. Planul de pace sau aşa-numitul „armistiţiu” prevede 
dezarmarea insurgenţilor, garantarea unui „culoar pentru plecarea mercenarilor ruşi şi ucraineni”, descentralizarea 
puterii administrative şi protejarea limbii ruse printr-o serie de amendamente la Constituţie. Deşi aceste prevederi 
concrete ar putea conduce la o detensionare şi chiar încetare a conflictului din sud-estul Ucrainei, preşedintele 
Vladimir Putin a respins planul de pace propus de omologul său ucrainean pe motiv că nu a fost „negociat” cu 
insurgenţii proruşi. Preşedintele Federaţiei Ruse a lecturat acest plan de pace în cheia unui „ultimatum” dat de forţele 
militare ucrainene insurgenţilor din auto-proclamatele republici Luhansk, Doneţk şi Harkov. Oricum, serviciile de 
securitate ucrainene au început de vineri, 20 iunie a.c., implementarea „încetării unilaterale a focului”.  

Pe fondul continuării confruntărilor dintre forţele de securitate ucrainene şi insurgenţii proruşi încurajaţi de 
forţele militare ruse masate la graniţa de est a Ucrainei, Republica Moldova se pregăteşte pentru semnarea Acordului 
de Asociere şi Liber Schimb cu Uniunea Europeană programată pentru 27 iunie. Şi preşedintele Ucrainei Petro 
Poroşenko a declarat recent că va semna Acordul de Asociere la UE a ţării sale. Prin urmare, amplificarea 
conflictului din sud-estul Ucrainei, precedată de stoparea furnizării de gaz, nu poate fi disociată de acest eveniment 
important pentru viitorul european al Republicii Moldova şi Ucrainei.  

Federalizarea Ucrainei şi a Republicii Moldova prin crearea unui coridor terestru civil şi militar între Crimeea 
anexată şi regiunea Odesa permite Federaţiei Ruse să obţină o zonă de frontieră comună cu Republica Moldova, cu 
regiunea transnistreană şi cu România ceea ce-i conferă posibilităţi multiple pentru acţiuni geopolitice în regiunea 
Mării Negre. 

Deciziile care se vor lua la Consiliul European de vară, care se va reuni în perioada 26-27 iunie, vor marca 
profund evoluţia securităţii regionale şi europene. Din păcate, evenimentele recente de pe scena politică internă a 
Poloniei, respectiv a României, au avut rolul de a diminua din capacitatea celor două ţări prietene de se implica la 
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capacitatea maximă politico-diplomatică în furnizarea de securitate regională. Oricum, atât România, cât şi Polonia 
sprijină ferm şi constant parcursul european al Ucrainei şi Republicii Moldova. Semnarea Acordurilor de Asociere a 
celor două ţări la UE va însemna un pas important pentru securitatea şi prosperitarea Europei Centrale şi de Est. 

 
Deputat 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 
 
 

 Interpelări 
 
 

Adresată: domnului Dan Şova, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: Clarificări privind emiterea unui document pentru decontarea lucrărilor la Aeroportul 
Iaşi 

 
Stimate DomnuleMinistru, 
 
Aeroportul Internaţional Iaşi se află într-un amplu proces de  extindere şi modernizare, pentru care, Comisia 

Europeana şi-a exprimat acordul de finanţare încă de la sfârşitul lunii mai ac. Nu cred că este nevoie să explicăm de 
ce este important ca aerogara ieşeană să fie operationalizată în noua formă cât mai repede. Din nefericire, minister lpe 
care-l conduceţi nu a emis nici până acum un ordin care să permit efectuarea deconturilor pentru lucrările desfăşurate. 

Vă solicit să ne precizaţi: când veţi emite ordinul,  cine este responsabil pentru această întârziere şi cum a fost 
sancţionat. 

Solicit răspuns scris. 
Vămulţumesc, 
 
 
 

 Întrebări  
 
 

Adresată domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii 
 

Starea unei clădiri din patrimoniul naţional al  Iaşiului 
 
Stimate Domnule Ministru, 
Pe strada Gavril Musicescu se află o veche clădire, care a aparţinut Conservatorului Ieşean. În acest imobil în 

care a cântat marele George Enescu a ajuns astăzi o ruină în care se adăpostesc oamenii străzii deşi a fost inclus 
oficial în patrimoniul naţional. 

Vă solicit să-mi spuneţi ce intentionaţi să faceţi pentru a împiedica distrugerea clădirii şi care este cea mai bună 
soluţie pentru conservarea acesteia, având în vedere valoarea ei culturală. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 
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Adresată domnului Atilla Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

 
Clarificări privind regularizarea  râului Nicolina din municipiul Iaşi 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
În răspunsul  primit cu nr.709/AK 17.03.2014 din partea ministerului pe care-l conduceţi era specificat că 

Administraţia Naţională “Apele Române” va demara, din venituri proprii, realizarea unui studiu de fezabilitate pentru 
amenajarea albiei râului Nicolina, care traversează mai multe cartiere din municipiul Iaşi.  

În lista cu “lucrările propuse pentru care nu există proiect” pusă la dispoziţie de către Administraţia Bazinală 
“Prut – Bârlad”, “punerea în siguranţă a lucrărilor de îndiguire şi regularizare  a râului Nicolina”din judeţul Iaşi, 
figureaza la poziţia 12, ceea ce înseamnă că nu a fost întreprins niciun demers din partea Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. Tocmai de aceea este nevoie să explicaţi  în ce stadiu se află studiul de fezabilitate  având in 
vedere că suma nu este alocată. Vă rugăm, totodată,  să luaţi măsurile necesare pentru  a se putea  demara procedura 
legală de achiziţie a serviciului de proiectare.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 
Situaţia contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte, din proprietatea statului sau a 

unitatilor administrativ-teritoriale, incheiate in baza OUG 44/2009 privind durata unor contracte de 
inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte 

 
 
Stimate domnule Ministru, 
  
Vă supun atenţiei o problemă legată de situaţia juridică a contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia 

de locuinţe, din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale care au încetat să mai producă efecte la 
data de 18.05.2014, prin împlinirea termenului contractual, stabilit prin OUG 44/2009. 

 Lipsa acestor contracte de închiriere încheiate în formă scrisă, cerută ad validitatem, determină pericolul 
deconectării de la serviciile de utilităţi  (gaz,electrica, apa, etc) fapt ce generează probleme cu impact social şi 
economic. 

Totodată, se creează şi un disconfort în rândul cetăţenilor care sunt nevoiţi să intervină în punerea în legalitate 
a actelor de identitate conform cerinţelor legislative in vigoare. 

O situaţie generată de inexistenţa unei reglementări  clare în acest sens se referă şi la cazul în care o familie ce 
a încheiat un contract de închiriere pentru o suprafaţă locativă cu destinaţia de locuinţă din proprietatea statului sau a 
unităţii administrativ-teritoriale, a cărui durată a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2009, se află în imposibitatea de a depune documentele necesare în vederea eliberării primei cărţi de identitate 
pentru copilul minor.  

Având în vedere faptul că  neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecinţe 
grave asupra nevoilor locative ale chiriaşilor aflaţi în aceste imobile, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea 
să răspundeţi la următoarea întrebare: 

Care sunt  măsurile legale pe care le veţi dispune, elaborarea unui nou act normativ, prin care durata 
contractelor de închiriere pentru aceste spaţii să fie prelungită, astfel încât să fie reglementat vidul legislativ existent, 
cu consecinţe grave asupra situaţiei acestor chiriaşi?  
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Vă mulţumesc. Menţionez că solicit raspunsul în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 
 

Deputat 
Daniel Zamfir 

 
*** 

 
 
 

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

Primarii vasluieni aşteaptă ajutorul Guvernului României pentru a acoperi pagubele produse de inundaţiile 
din luna mai 2014 

 
 
Conform unei situaţii întocmite de Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, pagubele produse de ploile, furtunile 

şi grindina căzută în ultima lună în judeţul nostru sunt estimate la aproximativ 23,7 milioane de lei. Aceasta ar fi 
suma necesarã pentru reabilitarea celor 22 case şi 18 anexe avariate, celor 34 km de drum judeţean, 272,53 km de 
drumuri comunale şi 57 poduri sau podeţe distruse sau avariate sau a zecilor de fântâni colmatate. La nivelul 
judetului Vaslui, 983 ha de terenuri arabile şi 594 ha de pãsuni sau fânete au fost afectate de precipitatii, mare parte 
în proportie de 100%.  

În total, 85 de localitãti din 31 de unitãti administrativ-teritoriale au fost afectate de fenomenele hidro-
meteorologice extreme din luna mai, cele mai multe din bazinul hidrografic al râului Bârlad. Pagubele contabilizate 
de comisiile formate de Prefecturã sunt de la câteva mii de lei, în comunele Codãesti, Bogdãnita, Oşeşti sau Dimitrie 
Cantemir, pânã la câteva milioane de lei, cum este cazul municipiului Husi, Zãpodeni, Lipovãt, Ivãnesti sau Iana.  

Printre cele mai afectate comune se numãrã Zãpodeni, acolo unde valoarea estimatã a pagubelor se ridicã la 
peste 7,757 milioane lei, din cauza averselor de precipitatii, concentrãri ale scurgerilor de pe versanti si grindinã, care 
au afectat peste 48 km de drum comunal, fiind distrusã o casã si avariatã o alta. În comuna Iana, douã poduri 
principale de acces, din satele Vaduri si Silistea au fost distruse, suma necesarã pentru reconstructia acestora 
ridicându-se la 2,7 milioane lei. În comuna Ivãnesti, nu mai putin de 11 sate au fost afectate de aversele puternice si, 
în special, de scurgerile de pe versanti, care au avariat cinci case si sapte anexe gospodãresti, 35 de fântâni fiind 
colmatate.  

Au fost afectate şi drumuri comunale pe o lungime de peste 42 km, inclusiv sapte poduri si un podet care nu 
mai pot fi folosite de localnici. Au avut de suferit si agricultorii, 71 ha de teren agricol si 42 ha de pãsune fiind 
distruse de grindinã si inundatii. De exemplu, în satul Fundu Vãii, comuna Lipovãt, pe râul Horoiata, malul s-a surpat 
pe o adâncime de 7 – 10 m, si pe o lungime de 100m, pentru stabilizarea malurilor ar trebui alocate nu mai putin de 3 
milioane lei. Aceeasi situatie la Hoceni, unde ravena din centrul satului Fedesti, aflatã în reabilitare de mai bine de 
zece ani, s-a mãrit cu peste 250m, punând în pericol casele din apropiere.  

Ruperile de nori din dupã-amiaza zilei de 15 mai au provocat daune importante si în municipiul Husi, valoarea 
estimativã a acestora fiind de peste 1,5 milioane lei. Pe lângã cei 10,7 km de strãzi si 4 poduri avariate, o casã a fost 
distrusã în totalitate şi o alta avariatã, şase persoane fiind sinistrate.  

Domnule viceprim-ministru, 
Cum şi când se va materializa ajutorul solicitat de Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, pe baza notelor 

constatative realizate de Comitetul mixt de evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidro-meteorologice 
din luna mai în judeţul nostru, şi care vor fi unităţile administrativ-teritoriale care vor beneficia de acest ajutor?  

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Dan Bordeianu 

 
*** 
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Adresată domnului Răzvan-Eugen Nicolescu, ministru delegat pentru Energie 
 

Majorarea facturilor la curent electric de către companiile de distribuţie a energiei prin aşa-numita 
„dublă taxare” şi recuperarea prejudiciului adus consumatorilor finali 

 
 
Recent, am asistat cu toţii la scandalul facturilor la energie după ce câteva companii private având ca obiect de 

activitate distribuţia de energie au fost implicate în aşa-numita „dublă taxare” a certificatelor verzi. În acest context, 
am aflat că toate cele 8 companii din domeniul distribuţiei de energie din România ar fi trebuit să reducă tarifele de 
furnizare a energiei cu 6% anul trecut, ca sancţiune pentru taxarea abuzivă a populaţiei. În ciuda acestui fapt, ANRE 
a decis să reducă sancţiunile pentru companiile de distribuţie cu 4,7%, cu plata eşalonată, în condiţiile în care 
consumatorii au fost deja grav prejudiciaţi. 

Domnule ministru, 
Până la finalizarea dosarului de către DNA, cum şi când vor fi despăgubiţi cei aproximativ 1 milion de români 

prejudiciaţi timp de doi ani de zile prin combinaţiile infracţionale dintre conducerea ANRE şi companiile private din 
domeniul energiei?  

Cu stimă, 
 
 

Deputat 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 

 
Memoriu formulat de SC Realmed Alba SRL privind deducerea taxei pe valoarea adăugată aferentă 

achiziţiilor de bunuri şi servicii în domeniul medical 
  
Stimată doamnă ministru, 
 
 Am primit la cabinetul meu parlamentar memoriul formulat de SC Realmed Alba SRL prin dl. Administrator 

Cristian Arendaş, care invocă necesitatea „ca în domeniul îngrijirilor medicale să se acorde simultan cu scutirea de 
TVA la livrare şi drept de deducere a TVA la achiziţia de bunuri şi servicii medicale.” Propunerea formulată în acest 
sens vizează, fie aplicarea taxării inverse societăţilor care au cod CAEN cuprins în clasa 862, fie acordarea dreptului 
de deducere a TVA în cazul achiziţiilor de bunuri şi servicii de către societăţile care activează în domeniul acordării 
serviciilor de îngrijire medicală la domiciliul pacientului. 

Având în vedere acest memoriu, pe care îl ataşez la prezenta întrebare, vă adresez rugămintea de a analiza şi de 
a formula un răspuns privind cele prezentate, menţionând totodată dacă propunerea formulată de petent poate fi 
inclusă în Codul fiscal, în contextul rescrierii lui de către ministerul pe care îl conduceţi. 

Doresc răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Dan Simedru 

 
*** 
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Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Măsuri de combatere a evaziunii fiscale 
  
 
Stimată doamnă ministru, 
 
 Potrivit datelor furnizate de Price Waterhouse, economia subterană din România este estimată la circa 40 de 

miliarde de euro, ceea ce echivalează cu procent de 30% din Produsul intern brut. Pe de altă parte, potrivit Consiliului 
Fiscal, evaziunea din România depăşeşte 18 miliarde de euro, adică 14 la sută din Produsul intern brut. 

În acest context, vă rog respectuos să precizaţi: 
1. Care este estimarea ministerului pe care îl conduceţi privind nivelul evaziunii fiscale în România (sumă şi 

procent din PIB)? 
2. Care sunt domeniile pe care le-aţi identificat cu evaziune fiscală ridicată? 
3. Care sunt măsurile şi strategia ministerului pe care îl conduceţi pentru a readuce la suprafaţă acest fenomen, 

astfel încât veniturile colectate din această zonă să fie direcţionate către finanţarea obiectivelor de investiţii şi a altor 
domenii importante? 

Doresc răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei Doina Adriana Pană, ministrul delegat Ape, Păduri şi Piscicultură 

 
Pagubele inundaţiilor din judeţul Argeş şi măsurile de ajutor pentru persoanele/gospodăriile afectate 

  
 
 Stimată doamnă ministru, 
 
 Ca şi în alţi ani, România nu a scăpat nici în 2014 de furia inundaţiilor şi a viiturilor. Apele s-au retras de 

fiecare dată din curţile oamenilor, lăsându-le de izbelişte gospodăriile şi distrugând agoniseli de-o viaţă.  
Oamenii au rămas însă cu problemele pe cap, cu sentimentul că anual trebuie să facă faţă acestor fenomene, 

mai ales că răspunsul Guvernului a fost  de fiecare dată insuficient şi tardiv. Nici actualul Guvern nu dă semne că 
poate învăţa din lecţia inundaţiilor. 

În judeţul Argeş, un număr de 10 localităţi au fost afectate în această primăvară de astfel de fenomene, apa 
intrând în curţile şi gospodăriile a sute de locuitori. Una dintre cele mai afectate localităţi a fost comuna Albota, unde 
o sută de curţi şi două case au fost inundate, iar în comuna Bârla, satul Urluieni, apa a distrus 50 de gospodării. 

 În acest context, vă rog respectuos să precizaţi: 
1. Care sunt pagubele evaluate în urma inundaţiilor din cele 10 localităţi argeşene? 
2. Care sunt măsurile pe care le-aţi adoptat pentru sprijinirea persoanelor/gospodăriilor afectate?  
3. Care este viziunea/strategia instituţiei pe care o conduceţi pentru a preveni inundaţiile şi efectele lor?  
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

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

 
Situaţia terenurilor agricole afectate de inundaţii şi intervenţiile prefecţilor pentru limitarea pagubelor 

 
Domnule Ministru, 
 
Ploile torenţiale căzute în ultimele luni, în special în cursul lunii mai, au distrus culturile agricole însămânţate 

în toamna anului trecut pe o suprafaţă de circa 80.000-100.000 de hectare, însă din declaraţiile oficiale ale 
reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), evaluarea exactă a pagubelor urma să fie 
făcută după retragerea completă a apelor de pe terenurile agricole afectate.  

Majoritatea pagubelor cauzate anual de precipitaţii în sectorul agricol sunt localizate în zona de sud, mai ales în 
lunca Dunării, apreciată ca fiind printre cele mai fertile la nivel naţional şi în care reprezentanţii locali ai Guvernului, 
respectiv prefecţii, au posibilitatea de a emite ordine de pornire a sistemelor de desecare existente şi funcţionale, 
cheltuielile fiind apoi acoperite din bugetul naţional. Recent, domnul Valentin Apostol, director al Direcţiei de 
Politici şi Strategii din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a întărit această posibilitate de a se evita 
escaladarea pierderilor pe care fermierii le suferă independent de voinţa lor.  

În acest sens, vă rog să îmi precizaţi următoarele: 
 În cazul finalizării evaluărilor privind suprafeţele afectate de inundaţii în această primăvară, care sunt datele 

obţinute din teren? 
 Care sunt judeţele în care există sisteme de desecare funcţionale, precum şi care sunt Prefecturile care au 

emis ordine de punere în funcţiune a sistemelor de desecare în regim de urgenţă pe parcursul anului 2014 în scopul 
prevenirii inundaţiilor locale de proporţii  majore. Totodată, vă rog să îmi precizaţi datele emiterii acestor ordine, care 
a fost efectul intervenţiilor şi costul individual al acestora.  

 În mod particular, care este situaţia în judeţul Mehedinţi, atât în privinţa suprafeţelor afectate, cât şi privind 
măsurile luate de Prefectura Mehedinţi pentru limitarea pierderilor.  

Menţionez că solicit răspuns în scris.  
 

Deputat 
Mihai Stănişoară 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
Înfiinţarea şi funcţionarea fondurilor mutuale agricole în România 

 
Domnule Ministru, 
 
Ultimele date furnizate presei de către reprezentanţi din domeniul asigurărilor indică o situaţie gravă, în care 

doar un sfert din suprafaţa cultivată în România este protejată împotriva pierderilor prin intermediul poliţelor din 
sistemul privat. Începând din acest an, România are posibilitatea de a înfiinţa fonduri mutuale agricole, instrumente 
care funcţionează cu succes în alte state europene şi care, la noi, au fost reglementate atât de Guvern, cât şi de 
Parlamentul României, prin Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor 
mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. Lege nr. 2/2014, act 
normativ publicat în Monitorul Oficial din 10 ianuarie 2014. 

Referitor la acest subiect de mare interes pentru sectorul agricol, am rugămintea să îmi furnizaţi următoarele 
informaţii: 

 Care este stadiul înfiinţării primului fond mutual din agricultură, având în vedere că un demers în acest sens a 
fost iniţiat în toamna anului trecut de către Federaţia Naţională PRO AGRO? Este acest prim fond mutual funcţional? 
Există şi alte solicitări în acest sens din partea altor organizaţii din sectorul agricol din România? 
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 Care este suma alocată pentru fondurile mutuale din România prin Programul Naţional pentru Dezvoltare 
Rurală 2014-2020? 

 Ce instrumente rămân la îndemâna statului roman, în cazul nefericit şi nedorit al unor calamităţi, să poată 
sprijini în continuare, cu ajutoare financiare, fermierii păgubiţi? 

Menţionez că solicit răspuns în scris.  
 

Deputat 
Mihai Stănişoară 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
Înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) 
 
Domnule Ministru, 
 
Echipa guvernamentală din care faceţi parte a adoptat la şedinţa din data de 14 iunie a.c. Ordonanţa de Urgenţă 

privind reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi înfiinţarea Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale. Este vorba de un act normativ care reglementează reorganizarea instituţiei din 
subordinea dumneavoastră, principala autoritate care gestionează fondurile europene alocate agriculturii şi mediului 
rural. Având în vedere declaraţiile dumneavoastră anterioare în care v-aţi arătat mulţumit de activitatea APDRP, vă 
rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 

 Care este motivarea pentru care s-a făcut redenumirea instituţiei şi ce presupune reorganizarea acesteia? 
 Costurile necesare acestei reorganizări sunt prevăzute în bugetul aferent anului 2014  sau vor fi folosite 

finanţări din surse externe, respectiv fonduri europene? Există o evaluarea a costurilor necesare înfiinţării Agenţiei 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (cele care privesc, spre exemplu, partea tehnică a activităţii, ştampile, etc.)? 

 Există vreun impact asupra salariaţilor curenţi ai APDRP, în speţă existenţa unei evaluări a actualilor 
funcţionari publici pentru a fi încadraţi în organigrama Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale? Vă rog să îmi 
precizaţi care este efectivul de personal care activează în prezent în cadrul APDRP, specificând volumul angajaţilor 
de la nivel central şi al celor din teritoriu.  

Menţionez că solicit răspuns în scris.  
 

Deputat 
Mihai Stănişoară 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 
 

 
 Iniţiative legislative 
 
 
 
Către: 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturat, propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea alineatului (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, spre a fi 
supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României. 
  

Iniţiator, 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
În România, protecţia drepturilor persoanelor cu handicap este garantată prin Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
În anul 2011 Uniunea Europeană a ratificat tratatul de drept internaţional intitulat Convenţia ONU privind 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, fiind primul tratat de drept internaţional la care UE devine parte. Deşi 
România este ţară semnatară a acestui document încă din 2010, măsurile pe care ţara noastră le ia în ce priveşte 
integrarea persoanelor cu dizabilităţi sunt implementate într-un ritm lent sau lasă loc de multe îmbunătăţiri. Din 
nefericire, ţara noastră deţine tristul record al celei mai mici rate de integrare profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi din întreaga Uniune Europeană,  media la nivelul acesteia fiind de 40%.  

Conform acestui tratat, statele se obligă să ia o serie de măsuri, pentru protejarea persoanelor cu handicap, 
precum creşterea accesibilităţii: ”Statele Părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, 
în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la 
tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, 
atât în zonele urbane, cât şi rurale. Aceste măsuri, care includ identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor 
faţă de accesul deplin, trebuie aplicate, printre altele la:  

(a) Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare sau exterioare, inclusiv şcoli, 
locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă;” 

De asemenea, ca stat membru, România trebuie să urmărească atingerea obiectivelor Strategiei europene 
2010-2020  pentru persoanele cu handicap a Comisiei Europene. Aceasta are în centru integrarea persoanelor cu 
dizabilităţi, impunând preocuparea pentru oferirea unor condiţii de egalitate în exercitarea drepturilor şi eliminarea 
obstacolelor în viaţa de zi cu zi. 

Mai mult, Comisia Europeană a decis impunerea accesibilităţii ca o condiţionalitate generală pentru viitorul 
exerciţiu financiar 2014 – 2020. Aceasta va trebui îndeplinită de toate statele membre prin instituţionalizarea unor 
mecanisme pentru a asigura monitorizarea implementării articolului 9 al Convenţiei (Accesibilitate) în pregătirea şi 
implementarea programelor operaţionale. 
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Cu toate că România şi-a asumat în faţa comunităţii internaţionale şi a UE, din care este parte, aceste 
angajamente, societatea civilă semnalează o serie de probleme grave în ce priveşte creşterea accesibilităţii. Conform 
unui raport recent lansat de Institutul de Politici Publice din România(IPP): ”În România mediul public nu este încă 
accesibil persoanelor cu dizabilităţi în cea mai mare parte. Există instituţii publice importante, care lucrează direct 
cu publicul, şi totuşi nu au o rampă de acces în clădire, un ascensor sau minime facilităţi de comunicare cu cetăţenii 
cu dizabilităţi.” Şi mai grav este faptul că ”Aproximativ 50% dintre municipiile mari nu au adaptat trecerile de 
pietoni”. 

Conform aceluiaşi raport, numai în anul 2013 s-au înregistrat 21 de petiţii pe criteriul de dizabilitate la 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, dintre care 7 au reprezentat problematici legate de dizabilităţi 
locomotorii.  

Legea 448/2006 conţine prevederi care ar trebui să conducă la implementarea normelor europene privind 
accesibilizarea mediului public. În practică, însă, aceasta nu se aproprie faţă de aceste standarde.  

A vorbi de integrarea persoanelor cu dizabilităţi este total lispsit de credibilitate, atâta timp cât nu asigurăm 
nici măcar acele condiţii minime de accesibilitate a mediului fizic, astfel încât aceste persoane să nu mai fie 
dependente de însoţitori. Asigurarea accesibilităţii cuprinde însă mai mult decât asigurarea unor rampe de acces. Într-
o comunitate locală ea presupune o serie de adaptări ale mediului, cum ar fi, de exemplu: disponibilitatea semnelor în 
limbaj Braille şi a pictogramelor, disponibilitatea interpreţilor autorizaţi ai limbajului mimico-gestual, existenţa unor 
pagini de internet accesibilă persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi mintale, treceri de pietoni adaptate pentru persoane 
cu dizabilităţi, inclusiv marcate prin pavaj tactil, locuri de parcare special amenajate pentru persoanele cu dizabilităţi, 
staţii şi mijloace de transport în comun adaptate. Toate acestea presupun într-adevăr investiţii consistente din partea 
autorităţilor locale. 

Necesitatea accesibilizării tuturor instituţiilor, a clădirilor publice, dar şi a celorlalte spaţii publice dintr-o 
comunitate, este pe departe una din nevoile care trebuie prioritizate la nivelul cheltuielilor publice. Şi fac specificaţia 
că doresc ca acest program de interes naţional să poată fi accesat pentru toate tipurile de handicap, nu numai pentru 
handicapul fizic, ci şi pentru persoanele cu deficienţă de vedere, auz, ş.a. 

Având în vedere faptul că principalul motiv invocat de reprezentanţii administraţiei publice locale pentru 
lipsa accesibilizării este lipsa resurselor financiare, consider introducerea acesteia în cadrul programelor de interes 
naţional ca fiind o bună modalitate de ieşire din acest impas. 
 

LEGE 
 

Pentru modificarea şi completarea  alin (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 
Articol unic – Alineatul (2) al articolului 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
La articolul 96 alin. 2 se introduce o nouă literă h), cu următorul conţinut: 
h)  pentru accesibilizarea instituţiilor şi a clădirilor publice pentru toate persoanele cu handicap, indiferent de 
tipul de handicap. 
 

*** 
 
 
 
Către: 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art.74 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturată, 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 18 - 2014  
săptămâna  23- 27 iunie  2014  

 

 

68

deputaţilor şi al senatorilor şi a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, spre a fi supusă 
dezbaterii şi aprobării Parlamentului României  în procedură de urgenţă. 

 
Pentru iniţiatori, 

 
Deputat PDL 

Tinel Gheorghe 
 

Deputat PNL 
George Scutaru 

    
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Modificările propuse prin această propunere legislativă au ca punct de plecare principiile din Constituţia 

României ale separaţiei puterilor în stat (art. 1 alin. (4) - "Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi 
echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale"), egalităţii în 
drepturi (art. 16 alin. (1) - “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 
discriminări” şi egalităţii şi imparţialităţii în înfăptuirea justiţiei (art. 124 alin. (2) - "Justiţia este unică, imparţială şi 
egală pentru toţi". 

Pornind de la aceste principii fundamentale ale funcţionării democratice a statului român, considerăm că este 
absolut necesară adaptarea la aceste principii şi simplificarea  procedurilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor şi din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Acestea vizează 
procedura care urmează a fi parcursă în situaţia în care ministrul Justiţiei, pe baza unei cereri a procurorilor, se 
adresează preşedintelui Camerei Deputaţilor sau, după caz, preşedintelui Senatului, cu privire la reţinerea, arestarea 
sau percheziţia unui parlamentar sau cu privire la urmărirea penală a unui parlamentar membru sau fost membru al 
Guvernului, în conformitate cu art. 72 alin. (2) din Constituţia României, intitulat “Imunitatea parlamentară”, şi cu 
art. 109 alin. (2) din Constituţia României, intitulat “Răspunderea membrilor Guvernului”.  

Rolul Parlamentului în aceste proceduri trebuie să se limiteze la a constata dacă există sau nu o legătură 
directă de cauzalitate între motivarea solicitării de reţinere, arestare sau percheziţie a parlamentarului, ori de urmărire 
penală în cazul parlamentarului membru sau fost membru al Guvernului, şi voturile sau opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului. De asemenea, rolul Parlamentului – comisie sau plen - constă numai în verificarea existenţei 
unor indicii privind comiterea unor fapte penale, pe baza motivării din referatul procurorilor, şi nu în examinarea sau 
interpretarea probelor, aşa cum a arătat şi Curtea Constituţională a României prin Decizia nr. 319/19.06.2013. Curtea 
a afirmat că “examinarea de către Parlament”, prin Camerele sale, sau de către comisia parlamentară care are în 
competenţă analizarea situaţiilor privind imunitatea, „a probelor care stau la baza cererii de reţinere, arestare ori 
percheziţie a unui deputat sau senator ori a cererii de începere a urmăririi penale a unui membru al Guvernului 
care are şi calitatea de deputat sau senator, asemenea unui organ de jurisdicţie, ar echivala cu admiterea unei 
ingerinţe a Parlamentului în activitatea altor autorităţi publice, în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale 
referitoare la separaţia puterilor în stat”. Conform aceleiaşi decizii, “aprecierea temeiniciei acestor motive (n.n. 
probelor) presupune o activitate de analiză şi evaluare care excedează cadrului activităţii parlamentare”, pentru că 
afectează interesele urmăririi penale sau ale judecăţii. Dacă Senatul sau Camera Deputaţilor se pronunţă asupra 
calificării juridice a faptei ori asupra temeiniciei acesteia, mai spune Curtea Constituţională, atunci se intră “în 
contradicţie cu prevederile constituţionale care reglementează principiul separaţiei puterilor în stat, precum şi 
înfăptuirea justiţiei.” 

Aşadar, este interzisă luarea unei hotărâri pe considerente de oportunitate sau pe evaluarea probelor, acestea 
fiind atributul exclusiv al judecătorilor şi procurorilor. În acest sens, procedura de ridicare a imunităţii 
parlamentarului trebuie să fie transparentă, rapidă şi simplificată, astfel încât actul de justiţie să se realizeze în 
condiţii optime. 

Din păcate, în ultimii ani din 9 nouă cereri primite Parlamentul a tergiversat şi apoi a respins 8 astfel de cereri 
din partea ministrului Justiţiei, prin vot secret şi cu invocarea unor motive care au depăşit competenţa Parlamentului 
şi au intrat în domeniul puterii judecătoreşti. Acestea s-au referit fie la arestarea preventivă a unor parlamentari, fie la 
urmărirea penală a unor parlamentari membri ai Guvernului sau foşti membri ai Guvernului. Considerăm că prin 
aceste decizii şi modul în care au fost luate s-au încălcat principii fundamentale ale statului, printre care cel al 
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egalităţii în faţa legii şi cel al separaţiei puterilor în stat, şi, în plus, s-a creat un grav prejudiciu de imagine 
Parlamentului, principalul for de dezbatere democratică al României.  

Spre comparaţie, în Decizia nr. 319/2013, Curtea Constituţională a României a dat exemplul Bundestag-ului, 
unde “nu se realizează un examen al probelor, iar decizia adoptată nu conţine o calificare a ceea ce este corect ori 
greşit sau o constatare a vinovăţiei ori nevinovăţiei”. Parlamentul nu are voie să se pronunţe asupra temeiniciei unor 
probe sau măsurilor solicitate de către procuror, ci doar judecătorul. Parlamentul trebuie doar să constate dacă există 
indicii privind comiterea de fapte penale în referatul procurorilor, şi nu trebuie să aibă în vedere “aprecierea 
temeiniciei ca însuşire a deciziei organelor de jurisdicţie de a reflecta realitatea obiectivă a faptelor, întrucât 
aceasta din urmă ar presupune o analiză şi apreciere a probelor care au condus la respectiva decizie sau măsură 
(concretizată în cererea de reţinere, arestare sau percheziţie a deputatului ori a senatorului)”, mai spune Curtea 
Constituţională în Decizia nr. 319/2013. 

Din aceste motive este necesară modificarea Legii nr 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor – 
articolul 24, alineatele (2), (3) şi (4) şi introducerea unor noi prevederi, precum şi modificarea Legii nr 115/1999 
privind responsabilitatea ministerială - articolele 13, 14, 15 şi dispoziţiile „finale şi tranzitorii”  pentru a asigura o 
procedură parlamentară transparentă, corectă şi rapidă care să nu interfereze cu atribuţiile autorităţii judecătoreşti, 
formate din procurori şi judecători, să nu influenţeze anchetele şi procesele şi nici să oprească investigaţiile. Votul 
asupra cererilor de reţinere, arestare sau percheziţie a unui parlamentar, sau de urmărire penală a unui parlamentar 
ministru sau fost ministru trebuie să fie electronic şi deschis, în şedinţe publice, atât în cadrul Comisiei juridice, cât şi 
în plenul Camerei din care face parte parlamentarul în cauză pentru ca fiecare să răspundă în faţa electoratului pentru 
cum a votat. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere 
legislativă, în procedură de urgenţă. 

 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi 
a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege:  
 
Art. I – Art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
1. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul  cuprins: 
“(2) Preşedintele Camerei din care face parte deputatul sau senatorul aduce de îndată cererea, prin orice mijloc, la 
cunoştinţa membrilor Biroului permanent, după care o trimite Comisiei juridice respective, care va întocmi şi 
adopta un raport în termen de maximum 24 de ore de la primirea cererii de către Comisia juridică. Raportul 
Comisiei juridice se adoptă prin votul deschis, în şedinţă publică, al majorităţii membrilor prezenţi. Comisia 
juridică verifică exclusiv dacă există indicii privind comiterea unei fapte penale, pe baza referatului 
procurorilor prin care se cere aprobarea reţinerii, arestării sau percheziţiei. Este interzisă luarea unei 
hotărâri pe considerente de oportunitate sau pe evaluarea probelor din dosar, aceasta fiind atributul exclusiv 
al judecătorilor.”  
2. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul  cuprins: 
„(3) Cererea ministrului Justiţiei prin care se trimite preşedintelui Camerei respective referatul procurorilor, 
însoţită de raportul Comisiei juridice, se supune spre adoptare plenului Camerei din care face parte deputatul 
sau senatorul, iar plenul trebuie să adopte o hotătâre prin vot în termen de maximum 24 de ore de la primirea 
raportului de către Biroul permanent al Camerei. Plenul verifică exclusiv dacă există indicii privind comiterea 
unei fapte penale, pe baza conţinutului referatului procurorilor prin care se cere aprobarea reţinerii, arestării 
sau percheziţiei. Este interzisă luarea unei hotărâri pe considerente de oportunitate sau pe evaluarea probelor 
din dosar, aceasta fiind atributul exclusiv al judecătorilor.” 
3. Alineatul (4) al articolului 24 va avea următorul  cuprins: 
„(4) Camera hotărăşte asupra cererii, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, prin vot electronic deschis, cu 
înregistrarea numelor celor care votează şi a modului în care votează. Cel în cauză are dreptul să îşi expună 
punctul de vedere cu privire la cererea de reţinere, arestare sau percheziţie. Dacă cel în cauză nu este prezent, 
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indiferent din ce cauză, atunci acesta are dreptul să trimită în scris punctul său de vedere, care va fi citit în 
plen. Neprezentarea celui în cauză sau netrimiterea unui punct de vedere de către acesta nu amână şi nu 
afectează în nici un fel termenele şi procedurile pentru votarea cererii procurorilor transmisă prin ministrul 
Justiţiei.  
4. Alineatul (5) al articolului 24 va avea următorul  cuprins: 
(5) Hotărârea Camerei se comunică de îndată ministrului Justiţiei şi se publică de îndată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, în interiorul aceluiaşi termen de 24 de ore de la alineatul (3). Data comunicării către 
ministrul Justiţiei este data intrării în vigoare a hotărârii.” 
Art. II - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul  Oficial al României 
nr. 300 din 28 iunie 1999, Partea I, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
1. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul  cuprins: 
“(1) Votarea cererii de urmărire penală în Camera Deputaţilor sau în Senat se face pe baza raportului 
întocmit de Comisia juridică a Camerei respective conform procedurilor şi termenelor prevăzute de art. 24 
din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.” 
2. Alineatul (2) al articolului 13 se abrogă. 
3. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul  cuprins: 
„(3) Un membru al Guvernului sau un fost membru al Guvernului care este şi deputat sau senator poate fi 
percheziţionat, reţinut ori arestat numai cu încuviinţarea Camerei din care face parte, cu respectarea 
prevederilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi conform procedurilor şi termenelor 
prevăzute de art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.” 
4. Alineatul (1) al articolului 14 se abrogă. 
5. Alineatul (2) al articolului 14 se abrogă. 
6. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul  cuprins: 
„(3) Cel în cauză are dreptul să îşi expună punctul de vedere cu privire la cererea de urmărire penală, sau de 
reţinere, arestare sau percheziţie, atunci când este cazul. Dacă cel în cauză nu este prezent, atunci acesta are 
dreptul să trimită în scris punctul său de vedere. Punctul său de vedere va fi citit în plen. Neprezentarea celui 
în cauză sau netrimiterea unui punct de vedere de către acesta nu amână şi nu afectează în nici un fel 
termenele şi procedurile pentru votarea cererii procurorilor transmisă prin ministrul Justiţiei.” 
7. Articolul 15 va avea următorul  cuprins: 
„Cererea de urmărire penală a membrilor sau foştilor membri ai Guvernului şi, după caz, aprobare a reţinerii, 
arestării sau percheziţiei, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 67 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată, şi conform procedurilor şi termenelor prevăzute de articolul 24 din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Votul este electronic, deschis, cu înregistrarea numelor celor care 
votează şi a modului în care votează.” 
Art. III - De la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, art. 195 şi art. 197 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, precum şi alin (7), (8), (9) ale art. 172 şi art. 173 din Regulamentul Senatului cu privire la 
urmărirea penală, reţinerea, arestarea preventivă sau percheziţia parlamentarilor se abrogă şi se aplică 
prevederile acestei legi. 
 

*** 
 
Către: 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art.74 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturată, 
Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 
României, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României. 
 

Pentru iniţiatori, 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Prezentul proiect de lege propune completarea art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii 

Naţionale a României (BNR) pentru a asigura independenţa, eficienţa şi profesionalismul Consiliului de administraţie 
al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu cerinţele Comisiei Europene. 

În scopul aderării la zona monetară europeană, pe lângă îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală, 
România trebuie să respecte şi criteriul juridic, care prevede asigurarea independenţei băncii centrale şi un înalt grad 
de profesionalism al Consiliului de administraţie. În prezent, România nu respectă acest criteriu. Legea de 
funcţionare a BNR nu este corelată cu Tratatul Uniunii Europene şi cu regulile Băncii Centrale Europene, după cum 
recomandă rapoartele de convergenţă din anii 2012 şi 2014 dedicate României. Raportul asupra Convergenţei din 
anul 2014 precizează în mod clar la pagina 131: „În ceea ce priveşte independenţa băncii centrale, au fost identificate 
o serie de incompatibilităţi şi imperfecţiuni”.  

De asemenea, Comisia Europeană atrage atenţia că art.33 din Legea BNR 312/2004 nu este compatibil cu 
Articolul 130 din Tratatul Uniunii Europene întrucât permite participarea, chiar fără drept de vot, a ministrului de 
Finanţe şi a unui secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice în cadrul şedinţelor care stabilesc politica 
monetară a BNR şi, prin urmare, au posibilitatea de a influenţa deciziile BNR.  

Comisia Europeană solicită de doi ani de zile modificarea art. 3 din Legea BNR 312/2004, astfel încât să fie 
inclusă expres menţiunea că „Guvernul nu va căuta să influenţeze sub nicio formă deciziile luate de membrii 
conducerii BNR” (Raportul de Convergenţă al Comisiei Europene 2014, pagina 131). 
Legea 312/2004, în forma actuală, lasă loc politizării BNR, dar şi numirii în Consiliul de administraţie a unor 
persoane care nu au experienţa specifică cerută de acţiunile unei bănci centrale. Mai mult, prin politizarea CA al 
BNR, există riscul unor derapaje în politica băncii centrale, după necesităţile Guvernului, ceea ce pune în mare 
pericol stabilitatea preţurilor şi mediul macroeconomic în ansamblu. 

O instituţie care se ocupă de politica monetară a ţării trebuie să aibă la conducere un corp de experţi în 
domeniu, cu o formare profesională de durată în domeniul ştiinţelor economice şi cu o experienţă deosebită în 
domeniul financiar, monetar, al instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare. Acelaşi principiu al 
experienţei profesionale corespunzătoare şi a lipsei de apartenenţă politică stă la baza consiliului aflat la conducerea 
Autorităţii de Supravegherea Financiară, conform Legii nr. 113/2013 pentru aprobarea O.U.G. 93/2012, la art. 9. De 
asemenea, membrii Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene trebuie să fie persoane cu autoritate şi 
experienţă profesională în probleme monetare şi bancare (Protocol on the Statute of the European System of Central 
Banks and of The European Central Bank, Art. 11.2). Mai mult, la nivelul Băncii Central Europene mandatul 
membrilor Comitetului Executiv nu poate depăşi 8 ani. Este şi motivul pentru care prezenta propunere legislativă 
limitează la două numărul mandatelor în Consiliul de administraţie al BNR, cu scopul de a creşte eficienţa băncii 
centrale şi a reînnoi viziunea acesteia asupra politicii monetare. 
O mai mare independenţă acordată băncilor centrale înseamnă o creştere proporţională în transparenţă şi în 
responsabilitate faţă de publicul larg. Transparenţa permite pieţelor financiare să înţeleagă cum va reacţiona Banca 
Centrală într-o anumită situaţie şi astfel investitorii îşi vor putea forma aşteptări rezonabile cu privire la viitorul 
politicii monetare. Transparenţa şi responsabilitatea sunt esenţiale pentru eficienţa politicii monetare şi pentru 
creşterea economică, într-o economie de piaţă.  

Având în vedere că România are ca ţintă anul 2019 pentru aderarea la zona euro, iar timpul necesar pentru 
efectuarea procedurilor juridice, a recunoaşterii din partea experţilor UE şi cea a eventualelor corecţii necesare este 
îndelungat, se impune de urgenţă alinierea legii BNR la cerinţele Comisiei Europene. 
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere 
legislativă. 
 

LEGE 
pentru completarea art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege:  
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Art. I – Art. 33 din Legea nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
1. La art. 33, după alin. (4) se introduc două noi alin. (41), (42) care vor avea următorul cuprins: 
(41) Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
a) să fie cetăţeni români, cu domiciliul în România, cu o reputaţie şi o pregătire profesională adecvată; 
b) să aibă studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice;  
c) să aibă o experienţă profesională adecvată în domeniul financiar, monetar, al instituţiilor de credit sau 
instituţiilor financiare nebancare de minimum 9 ani de la absolvirea studiilor prevăzute la lit. b); 
d) să nu deţină funcţii în cadrul partidelor politice şi să nu deţină alte demnităţi publice sau funcţii private, cu 
excepţia activităţilor didactice din învăţământul superior. 
 (42) Mandatul membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi reînnoit cel 
mult o dată. 
 

*** 
 
Către:  
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat şi al art. 74 alin. (4) 
din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare Propunerea legislativă privind  
modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Iniţiatori, 
 

Deputat 
Cezar Preda 

 
Deputat 

Gheorghe Udrişte 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Legea nr. 67/2004 reglementează modalităţile şi tipul de scrutin pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale. Modificările aduse în ultimii zece ani acestui cadru normativ au reprezentat încercări de îmbunătăţire 
a dispoziţiilor legale în materie şi au avut la bază diferite motive, mai mult sau puţin obiective, determinate de 
conjunctura politico-socială şi de contextul economic naţional. 

Unele dintre aceste modificări au vizat alegerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean într-
un singur tur de scrutin. În cadrul exerciţiului democratic, din cauza fenomenului scăderii accentuate a prezenţei la 
vot a electoratului, acest lucru a condus la instalarea în aceste funcţii a unor persoane care nu se bucură de 
reprezentativitatea politică necesară ocupării unor asemenea poziţii de demnitate publică. 

Prezenta propunere legislativă reglementează alegerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 
judeţean,  în două tururi de scrutin. Mai exact, în cazul primarului este vorba de revenirea la sistemul iniţial de 
alegere a acestuia, în două tururi de scrutin. De asemenea, pentru motive de funcţionalitate şi eficienţă a 
administraţiei publice locale se propune aceeaşi formă de alegere şi pentru preşedintele consiliului judeţean. 

Ultimele alegeri generale şi parţiale au demonstrat că, în condiţiile unei prezenţe slabe la vot, primarul sau 
preşedintele consiliului judeţean poate fi ales de un număr foarte mic de votanţi, fapt care îl califică pe alesul local ca 
fiind nereprezentativ pentru comunitatea locală şi care nu îl legitimează politic pe candidatul ales în fruntea 
comunităţii. Mai mult decât atât, în aceste situaţii, o parte semnificativă dintre cetăţeni, de cele mai multe ori 
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majoritară, rămâne nereprezentată, în condiţiile în care singurul instrument la îndemâna cetăţeanului de a gira sau 
sancţiona un candidat este votul exprimat. 

Faţă de cele prezentate, vă supunem spre dezbatere şi aprobare prezenta propunere legislativă. 
 
LEGE 

privind  modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
Articol unic – Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 martie 2007, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 25 alineatul (1), litera k)  va avea următorul  cuprins: 
„k) organizează, dacă este cazul, desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari şi/sau 

preşedinte al consiliului judeţean;” 
2. Articolul 97 va avea următorul cuprins: 
„Art. 97. – (1) Pentru funcţia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de 

circumscripţie. 
(2) Este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. 
(3) Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate sau în caz de 

balotaj între mai mulţi candidaţi, fapt care se consemnează în procesul - verbal încheiat de biroul electoral de 
circumscripţie, se organizează un al doilea tur de scrutin. 

(4) La al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, respectiv 
candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. 

(5) Al doilea tur de scrutin se organizează la două săptămâni de la primul tur. 
(6) În al doilea tur de scrutin este declarat primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de 

voturi valabil exprimate.” 
2. Articolul 97¹ va avea următorul cuprins 
„Art. 97¹. – (1) Pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, centralizarea voturilor se face de 

biroul electoral de circumscripţie. 
(2) Este declarat preşedinte al consiliului judeţean candidatul care a întrunit majoritatea voturilor 

valabil exprimate. 
(3) Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate sau în caz de 

balotaj între mai mulţi candidaţi, fapt care se consemnează în procesul - verbal încheiat de biroul electoral de 
circumscripţie, se organizează un al doilea tur de scrutin. 

(4) La al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, respectiv 
candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. 

(5) Al doilea tur de scrutin se organizează la două săptămâni de la primul tur. 
(6) În al doilea tur de scrutin este declarat preşedinte al consiliului judeţean candidatul care a obţinut 

cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.” 
2. Articolul 98 va avea următorul cuprins: 
„Art. 98. – (1) În cazul în care unul dintre candidaţii la funcţia de primar sau preşedinte al consiliului 

judeţean, care nu au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate şi între care urmează să se desfăşoare al 
doilea tur de scrutin, decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, 
la al doilea tur de scrutin va participa candidatul situat pe locul următor. 

(2) În cazul în care situaţia de balotaj intervine între 2 candidaţi la funcţia de primar sau preşedinte al 
consiliului judeţean, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre aceştia 
decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc 
alegeri, biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar, respectiv preşedinte al consiliului judeţean pe 
celălalt candidat.” 
 

*** 
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Către:  
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 

În conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat şi al art. 74 alin. (4) 
din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare Propunerea legislativă privind  
completarea art. 26 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Iniţiatori, 
 

Deputat 
Cezar Preda 

 
Deputat 

Gheorghe Udrişte 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 reglementează regimul general al autonomiei locale, precum 
şi funcţionarea administraţiei publice locale. Reglementarea  condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii 
locali s-a dovedit a fi una ineficientă de-a lungul timpului din punct de vedere democratic. Există situaţii concrete 
unde monopolul unei persoane sau unui grup de persoane din jurul acesteia asupra resurselor unei comunităţi a 
condus la acuzaţii de nepotism, conflict de interese sau corupţie, aspecte care împiedică dezvoltarea armonioasă şi 
durabilă şi pun instituţia în situaţii economico-sociale şi juridice greu de gestionat sau reglat pentru o bună 
funcţionare ulterioară. 

Mai mult, după două mandate succesive, aleşii locali construiesc în jurul lor un sistem politic şi instituţional 
local în care orice competiţie electorală locală reală devine practic imposibilă. Din punctul de vedere al actului 
administrativ, anihilarea oricărei forme de competiţie politică se resimte şi în eficienţa şi eficacitatea administraţiei 
locale, cele mai multe proiecte locale fiind realizate pe durata primului şi celui de-al doilea mandat al aleşilor locali.  

Limitarea numărului de mandate succesive la două în cazul aleşilor locali – primar, consilier local, preşedinte 
al consiliului judeţean, consilier judeţean – va conduce la întărirea instituţiilor administraţiei locale şi la creşterea 
credibilităţii şi eficienţei acestora. Prin limitarea numărului de mandate succesive se urmăreşte şi depolitizarea 
instituţiilor subordonate primăriilor şi consiliilor judeţene: şcoli, spitale, direcţii de specialitate din cadrul primăriilor 
şi consiliilor judeţene.   

Reglementarea propusă va da posibilitatea şi aleşilor locali care s-au dovedit buni şi corecţi gospodari pe 
parcursul exercitării celor două mandate succesive să revină în fruntea comunităţii după un interval de 4 ani. 

Faţă de cele prezentate, vă supunem spre dezbatere şi aprobare prezenta propunere legislativă. 
 
LEGE 

privind  completarea art. 26 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
Articol unic –Articolul 26 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 29 februarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează şi va avea următorul cuprins: 
 
 La articolul 26, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, (1¹), cu următorul cuprins: 

 „(1¹) Nicio persoană nu poate îndeplini succesiv funcţia de primar, consilier local, preşedinte al 
consiliului judeţean sau consilier judeţean decât cel mult pentru două mandate.” 
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 Declaraţii politice 
 
 

 Dezastru la aborţia fondurilor comunitare ! 
 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Comisia Europenă critică , din nou , Guvernul Ponta pentru stratagia fondurilor Uniunii Europene 2014-2020 

şi se declară îngrijorată de alocarile dezechilibrate, atragând atenţia  asupra faptului că România nu a îndeplinit 
condiţionalitatea referitoare la combaterea fraudelor dese în achiziţiile publice şi la strategiile sectoariale. Este foarte 
adevărat câ numărul dosarelor cu fraudarea fondurilor europene sunt în creştere, iar cazul de la APIA Suceava de 
acordare ilegală a unor suvbenţii agricole este foarte recent. 

România este ultima ţară la aborţia fondurilor comunitare, iar corupţia la achiziţiile publice şi gravele 
probleme întalnite  în mecanismele de control ar trebui să dea de gândit oficialilor români. 

 Aţi promis în Programul de guvernare,cu care aţi venit în faţa Parlamentului, că veţi creşte gradul de absorţie 
a fondurilor europene ,  uitatând oare  faptul că România a obţinut extrem de greu ca nivelul pentru bugetul 2014-
2020 să fie mărit . Realitatea este că  nu aţi facut nimic,  iar astăzi , după mai bine de doi ani de guvernare,  suntem 
avertizaţi şi criticaţi de către Comisia Europeană 
Aţi promis şi planificat multe, pe hârtie, dar aţi realizat puţin. 

Dezastru la absorţia fondurilor. Investiţiile au fost tăiate puternic, autostrada Sibiu-Piteştii se află sub semnul 
întrebării, riscând să pierdem şi finanţările dedicate exclusiv construcţiei de autostrăzi şi nu numai. 

România trebuia să cheltuiască 500 milioane de euro pe lună, iar  între ianuarie şi aprilie 2014 au mai venit 
încă 1,5 miliarde euro, dar dumneavoastră, cei care guvernaţi această ţară   lucraţi de zor  la  strategii de aborţie iar 
rezultatele nu se văd. 

Stimaţi colegi, 
Banii europeni contribuie la creşterea economică a României, iar în acest sens trebuie să vă grabiţi să 

depuneţi  proiecte noi  pentru a acoperi fondurile alocate de Uniunea Europeană, iar Ministerul Fondurilor Europene , 
care cu asta ar trebuie să se ocupe,trebuie urgent să refacă planul pentru aborţia acestora. 

Suntem prea săraci ca să riscăm să pierdem banii de care România are atâta nevoie. 
 

Deputat  
Mircea Man 

 
*** 

 
Apa trece, dispreţul autorităţilor rămâne 

 
La Buzău, ca şi în alte judeţe din ţară, consecinţele fenomenelor meteorologice extreme sunt foarte serioase. 

Cel mai recent bilanţ arată că în urma precipitaţiilor abundente înregistrate au fost afectate Municipiul Râmnicu 
Sărat, dar şi comunele Topliceni, Valea Râmnicului, Grebănu, Râmnicelu, precum şi zeci de gospodării din satele 
Răteşti şi Cojanu, care riscă să se prăbuşească oricând în albia râului Buzău. 

Ultimele zile de ploi au accentuat alunecările de teren, iar pământul a luat-o violent la vale, ducând cu el, spre 
disperarea localnicilor, toată munca de o viaţă. Coteţele pentru animale, grădinile de zarzavat şi beciurile au ajuns în 
râpă, iar ruptura, la câteva dintre gospodării, este chiar lângă temelia caselor. Oamenii mărturisesc că le este frică să 
mai doarmă în locuinţe, însă nu mai au unde să se ducă. 

Într-o situaţie similară se află şi Mănăstirea Răteşti. Mai grav este că ruptura de mal se îndreaptă ameninţător 
spre drumul judeţean care duce spre acest lăcaş monahal. După ce surpările aproape că au distrus mănăstirea, 
gospodăriile localnicilor riscă să ajungă, acum una câte una, în albia râului Buzău.  

Surparea drumului riscă să izoleze zeci de familii şi necazul nu se opreşte aici. Localnicilor le este frică să mai 
circule şi pe drumul care face legătura cu comuna Pârscov, întrucât râul Buzău, învolburat după ploile abundente,  a 
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rupt din maluri şi a ajuns la o palmă de platforma drumului judeţean care leagă Berca de comuna învecinată. Însa, în 
pericol de surpare este şi drumul judeţean 230 L, care leagă comunele Berca şi Pârscov, unde râpa a ajuns la doar 20 
de cm de platforma drumului, iar localnicii se tem că vor rămâne izolaţi.  

Ca în fiecare an, în zona Răteşti, terenul din preajma râului Buzău alunecă, ceea ce îi îngrijorează atât pe 
proprietarii din zonă, cât şi autorităţile locale care caută fără succes, soluţii de stopare a fenomenului. Sătenii spun că 
respectiva situaţie este rezultatul devierii râului de la albia originală pe lângă comuna Unguriu, de cealaltă parte a 
Buzăului. Cu ani în urmă autorităţile din comună ar fi făcut acest lucru pentru a-şi mări suprafaţa de izlaz din zonă, 
dar Direcţia Apelor, deşi ar fi promis la vremea respectivă, că printr-un proiect, totul va reveni la normal, nu a 
demarat nici o lucrare pentru materializarea promisiunii. 

Situaţia a evoluat în timp şi iată că azi, după ani la rând, terenul tot alunecă în dreptul localităţilor Cojanu şi 
Răteşti, iar ultimele probleme semnalate în zonă au pus în real pericol gospodăriile din apropiere cât şi pe cei care -
locuiesc în ele. Demersurile făcute de autorităţile locale la Consiliul Judeţean şi Guvern au primit un răspuns sec: nu 
există fonduri pentru stabilizarea malurilor râului Buzău şi nici pentru devierea drumului judeţean sau a cursului apei.  

Cum să nu fie fonduri, stimaţi colegi? Nu zicea domnul Ponta că bugetul de stat dă pe dinafară? Că au crescut 
încasările deşi consumul s-a redus şi evaziunea a crescut? Nu şi-a dat domnul Dragnea singur dreptul de împrăştia 
bani în orice direcţie, spre orice administraţie, fără nici un control? Sau pe harta PSD Buzăul nu este o miză 
electorală prea importantă? 

Este regretabil că actuala putere nu vede problemele românilor decât în campania electorală şi cel mult cu o 
săptămână înainte de alegeri!  

Este nepermis faptul că nici măcar tragediile pe care le trăiesc buzoienii nu le mişcă nici măcar un rid pe faţă 
celor care-l ţin pe Victor Ponta proţăpit la guvernare!  

Este condamnabil că cei care guvernează atât ţara, cât şi judeţul Buzău, tratează adevăratele probleme ale 
cetăţenilor cu dispreţ şi dezinteres! La prima vedere aş fi putut crede că este vorba despre incompetenţă. Văzându-i 
însă cum lucrează la propria prosperitatea şi la prosperitatea PSD, sigur nu este vorba de incompetenţă ci de rea-
voinţă şi dispreţ faţă de români.  
 

Deputat 
Cezar-Florin Preda 

 
*** 

 
De ce a gonit Victor Ponta FMI-ul din România? 

 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Multă lume s-a întrebat de ce Victor Ponta i-a repezit pe reprezentanţii FMI şi le-a spus să nu mai treacă prin 

România până la toamnă. Mulţi şi-au dat cu părerea, mulţi au inventat tot felul de motive, care mai de care mai 
caraghioase, însă nimeni nu a spus cu subiect şi predicat de ce a vrut Victor Ponta să nu mai aibă nici o supraveghere 
asupra actelor guvernamentale din următoarea perioadă. În fapt, experţii FMI nu au făcut decât să constate că 
execuţia bugetară pentru anul 2014 este una de-a dreptul dezastruoasă: taxe mai mari, încasări bugetare din ce în ce 
mai mici, consumul agregat mai mic, locuri de muncă mai puţine, şomaj tot mai mare, fonduri europene 
nerambursabile aproape de zero, investiţii inexistente, inflaţie mare.  

Dragi colegi. După ce domnul Liviu Dragnea şi-a dat singur dreptul legal de a împărţii banii publici către 
primării, în funcţie de propria poftă, Victor Ponta, din invidie şi ca urmare a începerii propriei campanii electorale, şi-
a dorit să nu mai aibă nici el nici o durere de cap atunci când va da drumul robinetului de pomeni electorale. Zis şi 
făcut! Nu au trecut nici măcar două săptămâni de când delegaţia FMI a fost îmbrâncită pe scări şi gonită din România 
până când Victor Ponta a început să dea drumul pomenilor electorale. 

Victor Ponta început deja să arunce cu sporuri pentru anumite categorii de angajaţi din sistemul public, a 
promis norme didactice mai mici în învăţământ şi vârste mai mici de pensionare, electorate sau tot felul de încercări 
de prostire a electoratului, indexări, majorări, ajutoare .... etc. Nimic nou, am putea spune! Nici un pic de 
originalitate! Am mai văzut filmul acesta şi încă mai avem un gust amar! Aşa făcea şi Călin Popescu Tăriceanu în 
anul 2008, ştiind că după alegeri nu va mai fi prim-ministru şi că toate actele şi faptele guvernamentale necugetate, 
care au un singur scop, electoral, vor fi plătite de români înzecit după alegeri. 
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Stimaţi colegi. Vă rog să nu fiţi părtaşi la compromiterea tuturor echilibrelor macroeconomice din România, 
atât de greu câştigate, doar pentru a-i satisface lui Victor Ponta dorinţa de a candida la preşedinţie şi de a pierde. Noi 
ştim cu toţii că Victor Ponta ar vinde România oricui, pe orice preţ, doar ca să se agaţe de putere! Vă rog să nu fiţi 
părtaşi la asta, nu fiţi complicii lui Victor Ponta! 

Românii nu au nevoie nici de milă şi nici de pomeni electorale! Românii au nevoie de locuri de muncă bine 
plătite! Românii au nevoie de investiţii străine, care, din păcate, ocolesc România de când Victor Ponta este la 
guvernare. Românii au nevoie de un mediu de afaceri sănătos şi prosper şi de angajaţi bine plătiţi, care să garanteze 
plata unor pensii decente pentru părinţii noştri. Românii au nevoie de banii europeni, aceia pentru care Victor Ponta 
spunea că sunt prea puţini, dar din care nu a luat însă nici un euro, pentru că nu se pot fura!  

Domnule Victor Ponta, nu vă faceţi iluzii! Chiar dacă domnul Popescu Tăriceanu vă suflă la ureche că prin 
pomeni electorale veţi ajunge preşedinte, vă avertizez că românii nu vor fi cumpăraţi şi vă vor sancţiona pe măsură! 
Domnul Tăriceanu ar fi trebuit să vă spună şi că, după ce a împrăştiat cu pomeni electorale, a pierdut alegerile. Aşa 
că, abţineţi-vă de la obiceiurile socialist-comuniste de a mitui electoratul! Până şi Marian Vanghelie a abandonat 
micul şi berea, însă dacă v-aş compara cu primarul de la Sector 5 aş avea prea mari aşteptări de la dumneavoastră. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Cine are interes ca legea taximetriei să nu fie promovată? 

 
Ca multe alte iniţiative care au fost introduse şi ulterior uitate în Parlament, şi proiectul legislativ pentru 

modificarea Legii taximetriei îşi aşteaptă deznodământul de câţiva ani de zile. Este o iniţiativă care a stârnit pe bună 
dreptate controverse şi ample dezbateri între toţi cei direct vizaţi de modificările care se prefigurează. Proiectul 
legislativ se plimbă de la o comisie la alta şi nu se ia nicio decizie în sensul adoptării ei. Între timp, au mai apărut şi 
alte modificări şi amendamente la Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi de închiriere, dar la fel de 
bine au fost vânturate prin Parlament fără să ajungă pe ordinea de zi. Vă pun astăzi întrebarea – cine are interes ca 
legea taximetriei să nu fie promovată? Cine are interesul să fie amânat procesul de avizare şi adoptare a proiectului 
legislativ în Camera Deputaţilor? 

Cine are interes în haosul existent azi în Bucureşti şi alte localităţi din ţară, în zona transportului public în 
regim de taxi? 

Cine garantează asupra siguranţei utilizatorilor, când în piaţă circulî autovehicule deteriorate şi murdare, fără 
verificări tehnice sau având conducători auto cu grave deficienţe de etică şi comportament, iar unii, ce-i drept, puţini 
la număr, cu deficienţe de sănătate? 

Fac un apel astăzi, în speranţa că vom redeschide discuţiile pe marginea acestei legi, pornind de la amplele 
dezbateri pe care le-au iniţiat taximetriştii. Protestele lor, inclusiv în faţa Palatului Parlamentului, ne obligă să luăm 
urgent o decizie în această privinţă. Sunt probleme a căror rezolvare nu mai permite amânări.    

În urma discuţiilor purtate cu taximetriştii din capitală, am înţeles că aceştia se simt prejudiciaţi în raport cu 
colegii din Ilfov, care primesc autorizaţii de operare permanentă inclusiv pe raza Municipiului Bucureşti, deşi legea 
în vigoare este foarte clară din acest punct de vedere, iar, pe deasupra, cei din Ilfov obţin şi  autorizaţia la costuri mult 
mai mici; sunt nemulţumiţi de tarifele practicate la nivel de capitală care sunt prea mici şi nu acoperă toate 
cheltuielile pe care le suportă fiecare şofer de taximetru în parte; sunt contrariaţi de condiţiile impuse de firmele de 
taximetrie care nu asigură niciun beneficiu în urma taxei foarte mari pe care o plătesc aceştia pentru colaborare. 

Nemulţumirile taximetriştilor nu sunt de de ieri, de azi, iar Primăria Capitalei avea datoria să clarifice şi să 
vină în întâmpinarea cererilor taximetriştilor de pe raza Municipiului Bucureşti. O instituţie publică nu poate permite 
concurenţa neloială, iar acest lucru a fost posibil prin emiterea unor hotărâri de consiliu anulate ulterior de Tribunalul 
Bucureşti. �i revin astfel la aceeaşi nelămurire – cine are interesul ca modificările din Parlament, pe Legea nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi de închiriere, să fie amânate de atâţia ani de zile?  

O piaţă corectă, fără intervenţia factorilor de decizie, ar permite şoferilor de taxi să-şi desfăşoare activitatea 
în mod cinstit, a fost concluzia Consiliului Concurenţei, care a intrat în această dezbatere cu câteva observaţii foarte 
pertinente. Impunerea unui număr maxim de licenţe ar însemna limitarea accesului pe piaţa taximetriei a potenţialilor 
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concurenţi. Dar, totodată, taxele pentru autorizaţiile de operare pe raza unui oraş trebuie să fie aceleaşi pentru toţi, în 
caz contrar competiţia pe piaţa taximetriei este serios afectată.  

Legiferarea unui tarif unic ar echivala cu consacrarea existenţei unor carteluri pe piaţa taximetriei şi ar fi 
imposibil dat fiind costurile diferite ale fiecărui operator privat.  Principala formă de concurenţă este cea prin preţ, 
ne-a transmis Consiliul Concurenţei, având în vedere că serviciile din domeniul taximetriei nu se desfăşoară în regim 
de monopol. Dar nimic nu împiedică ca legislaţia naţională să impună un tarif maxim sau unul recomandat, şi astfel 
şoferii şi companiile de taxi să-şi stabilească de comun acord preţul în funcţie de costurile suportate de fiecare în 
parte.  

Cei de pe piaţa taximetriei trebuie să aibă posibilitatea să acţioneze conform exigenţelor impuse de piaţa în 
domeniu, fără să se lovească de reglementări legislative care nu ţin cont de cerinţele pieţei şi nu permit dezvoltarea 
corectă a acestui domeniu. Patronii sunt obligaţi să ţină cont de nevoile şoferilor de taximetre cu care colaborează, iar 
o piaţă corectă ar permite fiecărui taximetrist să decidă asupra propriului tarif.  

Dezbaterile sunt binevenite în comisiile de specialitate din Parlament, şi fac apel astăzi pentru urgentarea 
procesului de adoptare a modificărilor pe legea 38/2003, ţinând cont de recomandările taximetriştilor şi respectând 
principiile unei pieţe concurenţiale.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Gheorghe Udrişte 

 
*** 

 
Transparenţa ministerială inexistentă – oare la ce se munceşte dincolo de uşile Ministerului Muncii? 

 
Stimaţi colegi, 
 
Avem din luna martie a acestui an un nou ministru ce ocupă portofoliul Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
La început de mandat am auzit foarte multe direcţii de acţiune, în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, 

salarizare, pensii, asistenţă socială. 
Am văzut atunci că printre cele ce îşi propusese la nivelul Ministerului erau :  
• Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, cu focalizare pe următoarele grupuri ţintă: tineri cu vârste între 

15 şi 25 de ani; lucrători cu vârsta între 50 şi 64 de ani; femei; lucrători necalificaţi; persoane cu handicap; persoane 
cu responsabilităţi familiale complexe; minorităţi etnice, inclusiv minoritatea romă. 

• Susţinerea celui de al treilea sector, economia socială şi a întreprinderilor sociale, având drept scop 
creşterea coeziunii şi inserţiei sociale a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile prin înfiinţarea, în interes local, 
de noi locuri de muncă şi/sau servicii sociale                                                        . 
• Introducerea cazierului social în raport cu accesul la achiziţiile/contractele publice prin interdicţia de a participa la 
orice formă de atribuire de contracte de achiziţii sau lucrări publice a acelor agenţi economici care au utilizat forme 
de muncă la negru, exploatare în muncă sau au utilizat minori pentru munca de noapte, la înălţime sau în condiţii 
meteorologice adverse, în ultimii 2 ani. 

• Reducerea fenomenului muncii la negru şi întărirea disciplinei fiscale concomitent cu reducerea barierelor 
şi costurilor administrative pentru angajator, cu până la 18%, prin crearea cardului de asigurat în sistemul asigurărilor 
sociale - elementul de bază al sistemului integrat unic de asigurări sociale (ghişeu unic electronic), care va creşte 
transparenţa informaţiilor personale prin posibilitatea beneficiarului de a accesa informaţiile privind asigurările 
sociale proprii dar şi a controlului din birou; 

• Limitarea fenomenului de „migraţie a creierelor”; 
• Promovarea unei legislaţii în favoarea tinerilor prin care să fie asigurate tranzitul coerent de la sistemul 

educaţional către piaţa forţei de muncă precum şi echilibrul între viaţa profesională şi cea personală prin creşterea 
accesului la servicii sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor în situaţie de dependenţă; 

• Stimularea şi extinderea măsurilor de încurajare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, în special a celor 
proveniţi din centrele de plasament şi a persoanelor cu handicap; 
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• Promovarea de programe integrate pentru incluziunea socială a romilor, pornind de la creşterea ratei de 
ocuparea a acestora şi consolidarea relaţiei dintre autorităţile guvernamentale cu organizaţiile nonguvernamentale, 
pentru a identifica nevoile acestora. 

• Creşterea progresivă a salariului minim pe economie până în anul 2016 până la 1.200 lei.  
• Introducerea sistemului facultativ de pensii ocupaţionale (Pilonul IV) bazat pe contribuţia asiguratului şi a 

angajatorului, pornind de la specificul unor profesii sau domenii de activitate, eliminându-se astfel nedreptăţile create 
beneficiarilor pensiilor speciale de noua lege a pensiilor şi totodată se creează posibilitatea pentru stimularea pe 
termen lung a profesiilor cu grad mai mare de uzură. 

• Creşterea responsabilităţii pentru veniturile de bătrâneţe a persoanelor care lucrează în activităţi ocazionale 
şi sezoniere, în special în agricultură, prin crearea unui sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
agricultorilor, având în vedere specificul acestor activităţi. 

• Pornind de la convingerea că sustenabilitatea unui sistem de pensii ţine de aplicarea principiului 
contributivităţii, prin acumulare, şi al responsabilităţii individuale, vom promova dezvoltarea unui sistem de pensii 
durabil, bazat de conturi individuale de economisire care să preia, ca pondere, un procent tot mai mare din venitul de 
înlocuire şi totodată din venitul total al asigurărilor sociale ale asiguratului. În acest sens, vom susţine schimbarea 
principiilor care guvernează sistemul public de pensii, prin centrarea sistemului pe principiul contributivităţii şi al 
responsabilităţii individuale printr-un sistem de conturi individuale de economisire pentru pensia publică (Pilon I) cu 
asigurarea pe perioada de tranziţie către noul sistem a măsurilor de atenuare a costurilor reformei, fără afectarea 
veniturilor beneficiarilor în plată sau cu perioadă de acumulare mică. 

• Reforma sistemului de asistenţă socială prin transformarea acestuia dintr-un sistem pasiv în unul proactiv. 
Schimbarea accentului de pe asistenţa acordată individului pe construirea măsurilor de protecţie socială în jurul 
protecţiei familiei, prin creşterea gradului de securitate socială dar şi al responsabilităţii individuale printr-o politică 
socială centrată pe copil şi familie, care să încurajeze o îmbătrânire demnă şi bazată pe un sistem integrat de servicii 
şi prestaţii sociale pentru grupurile vulnerabile; 

• Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii şi protecţiei sociale prin asigurarea unui sistem de asistenţă 
socială bazat pe un mecanism instituţional de identificare, evaluare şi intervenţie pentru toate cazurile de risc social. 

• Actualizarea strategiei pentru persoanele vârstnice pornind de la nevoile multiple ale persoanei vârstnice şi 
a principiului acordării priorităţii prevenţiei şi a susţinerii serviciilor la domiciliu. 

• Realizarea unui cadru legal şi instituţional special privind dependenţa şi adicţiile, cu servicii specializate 
pentru dependenţa funcţională datorată vârstei, handicapului, adicţiilor şi pentru bolnavii în stare terminală. 

Stimaţi colegi, 
Având în vedere cât de multe aspecte mă întreb ce a făcut ministerul până acum. Nu vedem nicio 

transparenţă, opoziţia nu e consultată cu privire la proiecte de care este nevoie. Nu vedem strategiile naţionale pentru 
categoriile defavorziate, care trebuiau să intre în vigoare încă de la începutul anului. 

Adresez solicitarea Doamnei Ministru, pe această cale, de a face o notă de informare către membrii Comisei 
de muncă, din care fac parte prin care să ni se comunice ce face Ministerul pentru aceste categorii defavorzate, cum 
stimulează reducerea ratei şomajului, cum stimulează tinerii pentru a se angaja şi a lucra în România, ce se întâmplă 
cu strategiile naţionale la care se tot lucrează. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Atragerea fondurilor europene ameninţată de îngheţarea negocierilor cu FMI şi Comisia Europeană 

 
Stimaţi colegi, 
 
Discuţia despre acordul cu FMI şi suspendarea de facto a acestuia în lunile următoare trebuie privită şi din 

perspectiva fondurilor europene.  
Ministrul Teodorovici anunţa nonşalant că ”Nu ne dezavantajează cu nimic, pe fonduri europene, dacă 

România nu va mai primi acea diferenţă de 10%”. Ca să înţelegem mai bine: atât timp cât este sub acord cu FMI, 
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România beneficiază de o co-finanţare mai mare din bani europeni pentru proiecte şi în loc să punem mai mulţi bani 
de la bugetul de stat, îi pune Comisia Europeana ( 10% în plus finanţare de la UE prin acest mecanism).  

Sumele primite de la UE au scăzut cu peste 18% în primele patru luni din acest an faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut, conform execuţiei bugetare. Specialiştii avertizează asupra slăbiciunii structurale legate de 
mecanismele de absorbţie a banilor de la UE; chiar în cazul accelerării absorbţiei, rata nu va depăşi 50% în lipsa unor 
schimbări ale modalităţii de bugetare. 

În luna mai au fost transmise declaraţii de cheltuieli la Bruxelles în valoare de 2,5 milioane de euro, iar pe 
primele 5 luni abia am ajuns la 250 milioane de euro, în condiţiile în care avem nevoie să absorbim anul acesta 2,8 
miliarde de  euro pentru a evita decomiterea. 

Eu în cele 3 luni cât am fost ministru am reuşit să deblochez POSDRU şi toate proiectele, numai că 
guvernarea Ponta a reuşit să îl blocheze iar în toamna anului 2012 pentru că nu au dus la capăt măsurile luate de noi. 
Pe POSDRU şi anul acesta situaţia se anunţă dezastruoasă pentru că în ultimele 5 luni nu a mai fost transmisă nicio 
solicitare de rambursare a fondurilor de la Bruxelles, avem în continuare sub 1 miliard de euro primiţi. În acelaşi timp 
însă plăţile către beneficiari au înregistrat un progres de aproximativ 200 de milioane de euro în ultimele luni. Este 
evident de aici că de fapt avem o suspendare a Programului neoficializată, adică cei de la Comisie ne-au spus că 
avem nişte probleme şi mai bine să nu cerem banii pentru că nu ni-I pot da.  

O serie de apeluri de proiecte pe axele 1, 2, 5 şi 6 au avut rezultatele anunţate abia la 10 luni după depunere, 
contractele abia se semnează, dar riscul major e ca proiecte să nu poată fi finalizate până la 31 decembrie 2015 şi 
atunci se pierd toţi banii pe proiectul respectiv.  

Proiectele pe POSDRU au în medie 18-24 de luni de implementare ori dacă acum se semnează calendarul va 
fi imposibil de atins. Mai avem de exemplu domeniul 6.1, Dezvoltarea economiei sociale, unde apelul cu o alocare de 
200 de milioane de euro, trebuia lansat în luna septembrie, nici acum nu se ştie exact când va fi lansat şi proiectele 
depuse vor fi întâi în evaluare, apoi semnare contracte şi apoi implementare. La fel nicio şansă să fie finalizate până 
la 31 decembrie 2015 şi atunci evident că toţi banii pe aceste proiecte vor fi returnaţi.  

Stimaţi colegi, 
În acest moment, având în vedere toate acestea nu pot să nu mă întreb ce se va întâmpla de aici înainte, ce 

măsuri va lua domnul Ministru în acest sens. 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Pensionarii nu trebuie să deconteze erorile funcţionarilor 
 

Stimaţi colegi, 
 
Săptămâna trecută,  Comisia pentru muncă a adoptat un raport preliminar favorabil la o iniţiativă legislativă 

unde sunt co-autor privind scutirea unor pensionari de plata unor debite a căror vină nu le aparţine. 
Stimaţi colegi, 
Am înaintat această propunere legislativă ţinând cont de greutăţile cu care se confruntă pensionarii care provin 

din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, care au beneficiat de pensie de invaliditate, iar înainte de anul 2003 
au împlinit vârsta legală de pensionare. Ulterior stabilirii pensiei pentru limită de vârstă a acestei categorii, au 
intervenit, ca urmare a modificării legislaţiei în materie, o serie de creşteri succesive a cuantumului pensiilor încasate. 
Curtea de Conturi a stabilit ulterior ca în cazul persoanelor care s-au aflat în situaţii de invaliditate înainte de 
pensionarea pentru limită de vârstă, majorarea nu trebuia aplicată în integralitate, ci numai pentru partea aferentă 
stagiului de cotizare în cadrul fostelor CAP-uri. Pe cale de consecinţă, pensionarii, ale căror pensii sunt în medie de 
350 de lei, ar trebui să plătească chiar şi 7-8 mii de lei, ca urmare a interpretării deficitare a legii.  

În ipocrizia şi cinismul care caracterizează această guvernare, ministerul a transmis un punct de vedere negativ 
cu privire la adoptarea acestei propuneri legislative, motivând că ar creşte deficitul bugetului asigurărilor de stat. 
Vorbim însă de pensionari de peste 70-75 de ani care foarte puţin probabil să îşi permită să returneze aceste sume în 
integralitatea lor. 
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Stimaţi colegi, 
Pe această cale, le mulţumesc colegilor din Comisia pentru muncă şi protecţie socială pentru aprobarea 

preliminară a acestui proiect şi am speranţa că vom regăsi acelaşi sprijin atât la colegii din Comisia de buget şi 
finanţe, cât şi cu ocazia dezbaterii în plen a acestei iniţiative legislative. Reuşim, astfel, să reparăm o inechitate faţă 
de aceste persoane care oricum întâmpină dificultăţi materiale şi se văd obligaţi să plătească pentru o eroare 
neimputabilă lor. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Claudia Boghicevici 

*** 

 
Ce facem cu şcoala românească? 

 
Stimaţi colegi, 
 
Problemele sistemului educaţional în relaţie cu piaţa muncii nu pot fi abordate insular. Este adevărat că la 

nivelul Municipiului Arad avem câteva exemple pozitive în acest domeniu, dar carenţele majore vin din modul 
defectuos în care a fost gestionat acest sistem la nivel naţional. 

Problemele de adaptabilitate a tinerilor la cerinţele pieţei muncii nu sunt o problemă recentă. O abordare 
coerentă asupra soluţionării acestora presupune o întoarcere la cauze. Astfel, după 1990, sistemul educaţional 
românesc a regresat cel puţin în două aspecte: învăţământul superior nu s-a adaptat cerinţelor pieţei muncii, 
dezvoltându-se haotic, iar învăţământul tehnic a ajuns aproape de desfiinţare după aşa zisele reforme ale domnului 
Andrei Marga.  

Pentru a inversa acest trend, principalul pas care trebuie făcut vizează redarea rolului de pol al cunoaşterii 
universităţilor, iar din acest punct de vedere Aradul deţine infrastructura universitară necesară asumării acestui rol. 
Într-o economie tot mai integrată pieţei unice europene, o economie care reclamă nevoia de competitivitate, 
adaptabilitate şi învăţare continuă, universităţile din România trebuie să iniţieze parteneriate cu mediul de afaceri şi 
cu actori internaţionali pentru a creşte gradul de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii. Universităţile trebuie să îşi 
dezvolte şi structuri profesionale coerente care să fie capabile să atragă fonduri europene puse în slujba aceluiaşi 
obiectiv de acumulare a expertizei pentru stimularea integrării absolvenţilor pe piaţa muncii. În acest mod 
universităţile pot deveni punctul cheie în promovarea unei economii bazate pe cercetare, dezvoltare şi inovare, o 
economie în care forţa de muncă este pregătită încă de pe băncile facultăţii să facă faţă rigorilor unui mediu tot mai 
competitiv, tot mai concurenţial. În tot acest sistem, un rol important trebuie jucat de practica din anii de facultate. 
Practica trebuie să devină o activitate recunoscută la adevărata valoare, care să se fundamenteze pe nevoile pieţei 
muncii, tot în ideea parteneriatului dintre universităţi, zonele industriale şi mediul de afaceri. 

În ceea ce priveşte învăţământul profesional, chiar dacă până la un anumit moment a cunoscut o dezvoltare 
considerabilă în ţara noastră, a fost abandonat odată cu avântul luat de învăţământul universitar. Fenomenul a produs 
o supraaglomerare a pieţei muncii cu tineri absolvenţi de studii universitate, în special teoretice, prin contrast cu 
nevoile şi cerinţele pieţei muncii. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 a reintrodus ca obiective revalorizarea 
învăţământului tehnic profesional, însă legile subsecvente necesare atingerii acestui obiectiv au întârziat să apară.  
Abia la începutul lui aprilie a.c. Ministerul Educaţiei a publicat planurile-cadru finale pentru învăţământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, iar Planurile-cadru pentru şcoala profesională cu durata de 3 
ani au fost aprobate în 24 februarie 2014, prin ordinul nr. 3152 semnat de ministrul Remus Pricopie.  

Spuneam că la nivelul Aradului pot fi prezentate şi câteva exemple pozitive. Unul este cel al proiectului 
societăţii Astra Vagoane Călători din Arad, care îşi propune să îi şcolarizeze pe viitorii meseriaşi şi să devină un 
furnizor de forţă de muncă calificată. Acest demers, un exemplu de atitudine antreprenorială, dar şi un răspuns la 
inacţiunea guvernării, vine într-un moment în care companiile se confruntă tot mai mult cu o lipsă de profesionalizare 
a forţei de muncă, dar şi într-un context mai larg al proiectului Guvernului de modificare a legii uceniciei la locul de 
muncă. Pe de o parte, pentru a fi buni meseriaşi, la fel ca şi în alte profesii precum cea de medic, avocat sau profesor, 
tinerii au nevoie de o pregătire pe măsură, o pregătire care nu poate fi obţinută în absenţa practicii. Tocmai de aceea, 
sunt convinsă că Școala profesională Astra va oferi industriei specialişti şi nu muncitori la bandă, printr-o educaţie 
profesională specializată, pe parcursul cărora elevii vor beneficia mai ales de studiu practic. Mai mult, prin angajarea 
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cursanţilor la finalizarea studiilor - recunoscute atât de Ministerul Educaţiei cât şi la nivel european - compania Astra 
dovedeşte implicare activă în comunitate şi responsabilitate socială.  

Un alt exemplu este cel al şcolii germane de meserii organizate la Ineu, prin care tinerii de acolo se aleg cu 
calificare gratuită şi o slujbă odată cu înscrierea într-un program pe care liceul l-a încheiat cu şcoli post-liceale şi 
firme din Germania. 

Astfel de modele de bune practici ar trebui generalizate la nivel naţional prin implicarea tuturor actorilor 
relevanţi: autorităţi publice, societate civilă, mediu de afaceri, mediu universitar. 

La momentul actual, performanţele înregistrate de sistemul de învăţământ românesc lasă de dorit.  
Iată câteva cifre care ar trebui să ne pună pe toţi pe gânduri: 
 În 2014 avem cea mai mica rată de prezenţă a elevilor la examenul de Bacalaureat. Astfel, doar 62% 

din elevii de clasa a XII-a s-au înscris anul acesta la examenul de bacalaureat, acesta fiind cel mai mic procent 
înregistrat vreodată în România. 

 în 2013, la clasa a VIII-a 1 din 4 elevi nu a promovat examenul; 
 în 2013, la clasa a XII-a 1 din 2 absolvenţi de liceu nu a luat bacalaureatul; 
 aproximativ 40% dintre elevii de 15 ani nu înţeleg ceea ce citesc; 
 peste 48% dintre elevii evaluaţi la ultimul test PISA au dat răspunsuri slabe şi doar 3,2 % foarte 

bune; 
 73% dintre elevii de 15 ani declară că „se simt singuri la şcoală”; 
 părăsirea timpurie a educaţiei a crescut la 17,5%; 
 nu se derulează niciun program naţional de reabilitare sau dotare a şcolilor. 
 
Mai mult, situaţia în care se află sistemul de învăţământ românesc a ridicat numeroase semnale de alarmă 

şi din partea instituţiilor comunitare; astfel, în iunie 2013, Consiliul Uniunii Europene atrăgea atenţia într-o 
recomandare asupra faptului că Ministerul Educaţiei Naţionale nu are nicio strategie pentru a creşte participarea în 
programe de educaţie, fiind printre ultimele ţări din UE în acest sens, foarte departe de media UE şi că prevederile 
Legii nr. 1/2011 pentru creşterea calităţii în învăţământul superior nu sunt aplicate pe deplin. 

Toate aceste performanţe extrem de slabe în învăţământ se răsfrâng şi asupra ocupării pe piaţa muncii, fie 
că vorbim de tineri, fie de alte categorii care ar putea beneficia de pe urma formării continue şi a specializărilor 
permanente. 

Cea mai mare provocare în România de astăzi este rata şomajului care depăşeşte 7%, conform cifrelor 
oficiale ale Institutului Naţional de Statistică. Mai mult, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cea mai mare parte a şomerilor declaraţi au vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani (peste 143.000), 
urmaţi de şomerii de 30 – 39 de ani (118.000), peste 55 de ani (71.000), 50 – 55 de ani (67.000). Dacă vorbim de 
studii, peste trei sferturi (380.000) dintre şomeri nu au terminat nici măcar liceul, 92.000 au studii liceale sau post-
liceale, în timp ce 32.000 au studii superioare. Referitor la durata şomajului, cei mai mulţi, respectiv 146.000, se află 
în această situaţie de o perioadă cuprinsă între trei şi şase luni, în timp ce aproximativ 122.000 de persoane nu mai au 
un loc de muncă de cel mult trei luni. De asemenea, circa 72.000 de şomeri nu au mai fost activi pe piaţa muncii de 
peste 27 de luni, iar 64.000 de persoane nu au un loc de muncă de o perioadă cuprinsă între şase şi nouă luni, în timp 
ce 35.000 sunt şomere de o perioadă între nouă luni şi un an, iar circa 63.000 de şomeri sunt inactivi de peste un an, 
dar până în 27 de luni.Şi mai îngrijorătoare sunt statisticile în cazul persoanelor de peste 55 de ani. Gradul de ocupare 
a acestora în România a coborât în ultimii ani de la valori mult peste media europeană (peste 50% în anii `90), la 
aproape zece procente sub aceasta, în 2013 situându-se la 41,5%. 

Acesta este, aşadar, peisajul dezolant ocupării forţei de muncă în România, în condiţiile în care angajatorii 
caută calitate înainte de toate, iar nivelul de educaţie al şomerilor este îngrijorător de redus. La acesta se adaugă 
politica defectuoasă, orientată spre beneficiile electorale de moment, fără viziune pe termen lung şi dezechilibrele 
bugetare care indirect au afectat perspectivele de dezvoltare, prin frânarea investiţiilor publice. 

Stimaţi colegi, 
În acest context este necesară o abordare care să plece de la nevoia angajatorului şi să încheie prin 

îmbunătăţirea legislaţiei şi adaptarea programelor oferite de furnizorii de formare pentru facilitarea adaptării ofertei 
de muncă la cerinţele pieţei.  
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Într-o economie tot mai integrată pieţei unice europene, o economie care reclamă nevoia de 
competitivitate, adaptabilitate şi învăţare continuă, o astfel de abordare va avea drept rezultat final creşterea şanselor 
şomerilor adulţi de integrare pe piaţa muncii. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Problemele copiilor din mediul rural 

 
Stimaţi colegi, 
 
Din păcate de cele mai multe ori când vorbim de copii ne referim mai degrabă la problemele celor de lângă 

noi, nu a celor din mediul rural. Pierdem astfel din vedere faptul că în mediul rural copiii şi tinerii sub 20 de ani 
înseamnă 2 milioane de persoane din totalul de 9 milioane. Mai important este însă că aceştia au nevoi diferite faţă de 
cei din mediul urban. Raportul World Vision reuşeşte să treacă în revistă principalele teme pe care ar trebui să le 
abordăm: accesul la servicii de sănătate, accesul la educaţie şi implicit integrarea pe piaţa forţei de muncă, drepturile 
copiilor, problemele familiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Chiar şi numai prin această enumeraţie 
vedem că raportul de faţă este doar începutul a ceea ce ar trebui să fie un demers comun societate civilă – guvernanţi 
– politicieni pentru politici publice responsabile şi integrate, special pentru copiii şi tinerii din mediul rural. 

Soluţiile la aceste probleme nu sunt simple pentru că avem nevoie de un mix de investiţii (în infrastructură 
pentru utilităţile de bază, în sănătate şi în educaţie) şi politici care se adresează corelării sistemului educaţional cu 
necesităţile de dezvoltare economică. Mai mult decât atât avem nevoie şi de o schimbare de mentalităţi în ceea ce 
priveşte drepturile copilului: bătaia nu este ruptă din rai, mersul la şcoală nu este la concurenţă cu dus animalele la 
păscut, copiii au nevoie de îndrumarea părinţilor. 

Nu aş vrea să ierarhizez între diferitele probleme, însă cred că o atenţie specială trebuie să acordăm educaţiei 
şi a modului în care aceasta îi ajută pe aceşti copii şi tineri să aibă venituri mai mari, o calitate a vieţii mai bună pe 
care să o poată apoi transmite mai departe copiilor lor. În momentul de faţă sub 10% din tinerii din mediul rural au 
nivel de educaţie terţiară sau postliceală. Mai grav este însă efectul: jumătate dintre ei ajung să lucreze neremunerat 
în familie, acea agricultură de subzistenţă,  sau sunt lucrători pe cont propriu, cu ziua, la munci necalificate cu nivel 
de salarizare redus. Intră astfel într-un cerc vicios care îi afectează nu doar pe ei ci întreaga economie românească. Cu 
siguranţă productivitatea în mediul rural, dezvoltarea pe care ar antrena-o un mai bun acces la educaţie al acestor 
tineri, s-ar reflecta la nivel economic naţional. Soluţiile nu sunt nici simple şi nici ieftine: unităţi de învăţământ liceal, 
postliceal, profesional cât mai aproape de aceşti tineri în mediul rural, subvenţii şi burse care să îi încurajeze să 
rămână în şcoală, parteneriate cu agenţi economici care au nevoie de forţă de muncă specializată, măsuri coercitive 
pentru părinţii care exploatează copiii în loc să îi lase la şcoală. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

Guvernul PSD sacrifică stabilitatea României 
 

 
Stimaţi colegi, 
 
Guvernul PSD este pe cale să amaneteze din nou viitorul imediat al românilor prin modul castastrofal în care 

administrează ţara în acest an electoral. Pentru a câştiga alegerile prezidenţiale din toamnă, Ponta este dispus să 
sacrifice stabilitatea României, atât de greu câştigată în anii dificili de criză economică. 
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În fapt, acest guvern de amatori nu face altceva decât să repete experienţa dezastruoasă a guvernului 
Tăriceanu din 2008, când pomenile electorale s-au suprapus cu efectele crizei mondiale şi au generat situaţia 
imposibilă din anii 2010-2012. Această recidivă este cu atât mai blamabilă cu cât românii s-au fript deja cu nişte 
pomeni electorale care au fost în fapt nişte cadouri otrăvite şi pentru care au fost nevoiţi să deconteze infinit mai mult 
în anii de criză. 

Ca de obicei când e vorba de cumpărat electoratul cu măsuri frumoase pe hârtie, principalii vizaţi sunt 
pensionarii şi bugetarii. Nu este deloc întâmplător că aceste măsuri sunt trâmbiţate propagandistic la doar câteva zile 
după îngheţarea negocierilor cu FMI, semn că acest guvern a făcut tot posibilul să scape de monitorizarea politicilor 
economice de către FMI şi Comisia Europeană, instituţii serioase care nu ar gira niciodată asemenea pomeni 
electorale. 

Despre ce este vorba? 
În primul rând, Guvernul a discutat o măsură de majorare a veniturilor profesorilor şi învăţătorilor cu 

vechime prin  reducerea normei de ore pentru profesorii cu grad didactic I şi vechime în muncă de peste 25 de ani, 
ceea ce va majora veniturile acestora din ore suplimentare. Şi cum altfel doresc să facă acest lucru decât prin 
ordonanţă de urgenţă, special cu câteva luni înainte de campania electorală. În plus, Guvernul intenţionează să reducă 
şi vârsta de pensionare tot pentru profesorii cu grad I, deşi în acelaşi timp a promovat în Parlament un proiect pentru 
egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi, proiect despre care voi vorbi mai mult în continuare. 

În al doilea rând, Guvernul a decis printr-o ordonanţă de urgenţă promovată de ministrul de interne Gabriel 
Oprea să plătească personalul din Poliţie, Armată, serviciile secrete şi alte instituţii din sistemul de siguranţă şi ordine 
publică pentru orele suplimentare lucrate cu 75% mai mult decât în orele de program normal. Măsura ofera 
posibilitatea instituţiilor respective să acorde militarilor şi personalului asimilat acest spor de 75% în cazul in care nu 
poate acorda zile libere în contul orelor suplimentare muncite. 

Nu în ultimul rând, o altă măsura pregătită pentru bugetari în an electoral este dublarea pensiei cu salariul la 
stat. În noiembrie 2009, Guvernul Boc a eliminat posibilitatea ca pensionarii să se mai angajeze la stat şi să 
primească în paralel şi pensie, şi salariul bugetar. În martie, însă, 14 parlamentari PSD au depus la Parlament o 
iniţiativă legislativă prin care această restricţie să fie eliminată, iar în 17 iunie a primit raport de admitere de la 
Comisia pentru muncă a Senatului.  

Stimaţi colegi, 
Consider ca bugetarii sau pensionarii ar trebui să fie plătiţi mai bine, doar că aceste măsuri sunt strict de 

imagine şi periculoase din punct de vedere economic. În plus, se creează din nou discriminări în sistemul public 
pentru că doar anumite categorii de bugetari primesc aceste stimulente financiare pentru vot. Şi mai grav este că în 
loc să aplice legea salarizării unitare pe care guvernul Boc a promovat-o cu sprijinul FMI şi al Comisiei Europene, o 
lege care reducea discrepanţele din sistem pe un raport de 1 la 15 între cel mai mare şi cel mai mic salariu în sistemul 
bugetar, guvernul Ponta bulversează din nou tot sistemul şi creează premisele unei noi crize majore în buget. Astfel 
de măsuri sunt oportune atât timp cât sunt sustenabile economic, atât timp cât pentru luarea lor nu este nevoie de 
introducerea de noi taxe şi impozite, sau atât timp cât ele nu vor fi compensate prin creşterea inflaţiei şi implicit 
scăderea nivelului de trai. Din păcate, aşa cum arată ele acum, aceste măsuri sunt doar demagogice şi electorale.  

Situaţia economiei româneşti nu permite luarea unor asemenea măsuri acum, mai ales în contextul în care 
guvernul a transmis un semnal foarte prost investitorilor prin îngheţarea negocierilor cu FMI şi Comisia Europeană. 

Adevărul despre situaţia economică a României este acesta: 
o Investiţiile s-au redus cu aproape 40% în primele 4 luni din acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului 

trecut. Guvernul Ponta a investit în primul trimestru din acest an 5,9 miliarde lei. Anul trecut, în aceeaşi perioadă, a 
investit 9,7 miliarde lei. Sumele primite de la UE au scăzut cu peste 18%. Unde este promisiunea unui buget bazat pe 
investiţii? În minciunile electorale cu care păcăleşte românii şi în acest an. 

o Execuţia bugetară la 4 luni atestă erorile guvernării Ponta : Veniturile din  impozitul pe salarii şi 
venituri au scăzut cu 2,1% faţă de aceeaşi lună a anului anterior, deşi baza de impozitarea fost lărgită. Veniturile 
nefiscale au scăzut cu 10,7% în aceeaşi perioadă. Sumele primite de la UE sunt cu peste 18% mai mici decât cele 
încasate în primele 4 luni ale anului trecut. Guvernul Ponta nu a învăţat să atragă bani europeni nici după doi ani de 
când se află la guvernare. Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au crescut cu 7,3% în primele 4 luni din acest an faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

o Consumul de energie electrică a populaţiei a scăzut cu 2,7%, iar pe ansamblul economiei cu aproape 
1% în primul trimestru din anul 2014 faţă de perioada corespunzătoare a anului 2013. 
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o Consumul de carburanţi a scăzut cu 16,2% în aprilie 2014 faţă de luna martie şi cu 6,1% faţă de 
aceeaşi lună din anul 2013. În loc să aducă la buget un plus de 50 de milioane de euro lunar, acciza suplimentară 
provoacă un minus de peste 11 milioane de euro lunar. 

o Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut cu 3,2% în aprilie 2014 faţă de luna precedentă, 
după intrarea în vigoare la 1 aprilie a supraccizei la carburanţi. 

Stimaţi colegi, 
Iată de ce românii trebuie să înţeleagă că aceste pomeni electorale nu înseamnă decât să ne furăm singuri 

căciula. Guvernul PSD va da cu o mână şi va lua înapoi cu trei prin creşterea taxelor şi impozitelor sau alte măsuri 
aberante. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Egalizarea vârstei de pensionare – o nouă minciună dovedită a PSD 

 
Stimaţi colegi, 

 
În paralel cu anunţarea unor noi pomeni electorale, guvernul Ponta promovează pe furiş şi măsuri 

nepopulare pe care le dezavuau când erau în opoziţie. Şi mă refer în principal la egalizarea vârstei de pensionare între 
femei şi bărbaţi. 

Proiectul Guvernului modifică articolul 53, alineatul 1 din Legea 263/2010, astfel "Vârsta standard de 
pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestei vârste se realizează prin 
creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5". 

Atingerea acestor vârste de pensionare se va realiza prin creşterea graduală a vârstelor standard, în raport 
de data naşterii. Începând din ianuarie 2035, femeile se vor pensiona, ca şi bărbaţii, la 65 de ani, la un stagiu complet 
de cotizare de 35 de ani şi un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Măsura se va aplica femeilor născute după 
decembrie 1970. 

În nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de Lege se arată că egalizarea vârstelor de pensionare se 
circumscrie Recomandărilor de ţară ale Comisiei Europene transmise României. "Pentru a face faţă provocărilor 
rezultate din îmbătrânirea populaţiei, sistemul de pensii este în curs de adaptare.  

Egalizarea vârstelor standard de pensionare între femei şi bărbaţi va asigura viabilitatea pe termen lung a 
unui sistem adecvat de protecţie socială. În paralel este necesară atragerea şi menţinerea pe piaţa forţei de muncă a 
lucrătorilor în vârstă, depăşind actualele tipare de pensionare, în concordanţă cu creşterea speranţei de viaţă precum şi 
examinarea nivelului de adecvare a pensiilor în vederea prevenirii sărăciei persoanelor de vârstă înaintată", 
precizează iniţiatorii proiectului de act normativ.” 

PDL a susţinut tot timpul măsurile de sustenabilitate a sistemului de pensii, inclusiv iniţial în 2010 
egalizarea vârstei de pensionare. Doar că noi am avut puterea să recunoaştem că măsura nu era oportună într-o ţară în 
care femeile se confruntă încă cu numeroase probleme, cum sunt norma dublă de lucru sau lipsa unui parteneriat 
autentic în familie.  

Ponta şi PSD demonstrează din nou ipocrizie şi îşi încalcă promisiunile din campania electorală 
Egalizarea vârstei de pensionare pentru femei şi bărbaţi este o măsură sustenabilă doar atât timp cât 

autorităţile iau măsuri prin care să fie facilitată creşterea speranţei de viaţă în România. Ori acest guvern nu a făcut 
nimic pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai.  

Într-o economie care a produs peste 50 de mii de noi şomeri în condiţii de creştere economică record şi 
care impune zeci de noi taxe mediului privat, condamnând firmele la insolvenţă, sistemele de asigurări sociale sunt 
condamnate la dezechilibre. Dacă actuala filosofie de guvernare nu este schimbată urgent, nici măcar egalizarea 
vârstei de pensionare nu va salva un sistem public de pensii falimentat de Ponta şi PSD. 

Stimaţi colegi, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 18 - 2014  
săptămâna  23- 27 iunie  2014  

 

 

86

PDL va susţine amendamentul pentru a face această egalizare opţională, întrucât această variantă va 
permite acelor femei care au beneficiat de condiţii optime de muncă şi sprijin în familie să rămână active, fără a le 
condamna pe cele care au lucrat în condiţii grele şi au avut grijă şi de familie 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 
 

Ia românească – un simbol al feminităţii universale 
 

Stimaţi colegi, 
 
Pe 24 iunie aniversăm ziua universală a iei, un simbol al feminităţii universale. În 1940, Henry Matisse a 

pictat tabloul “La Blouse Romanine”, ia traditională românească devenind astfel un simbol al feminităţii universale. 
De-a lungul timpului, numeroase personalităţi au promovat peste hotare ia românească. Între acestea se numără şi 
Smaranda Brăescu (1897 – 1948), personalitate remarcabilă a paraşutismului mondial şi aviaţiei româneşti, 
recunoscută în epocă pentru dragostea faţă de portul popular, pe care îl considera cel mai potrivit costum de gală, atât 
în ţară, cât şi în străinătate. 

În mai puţin de un an,  Ziua Universala a Iei s-a transformat într-un fenomen adoptat de întreaga planetă . 
48 de ţări, 109 localităţi şi 143 de evenimente au celebrat simbolul românesc şi au pornit într-o călătorie spirituală, 
menită să redescopere valorile autentice, conectaţi prin semne universale, purtătoare de bine şi frumos. 

Ziua Universală a Iei tradiţionale româneşti a fost propusă, anul trecut, de comunitatea online „La Blouse 
Roumaine” ajungând să fie sărbătorită de românii de pretutindeni pe data de 24 iunie, de Sânziene. Astfel, în 2013, 
şase continente, 48 de ţări, 109 localităţi şi 143 de evenimente au marcat această zi dedicată României şi românilor. 
Şi anul aceasta, oameni din întreaga lume vor purta ie, dorind să-şi exprime, în acest fel, solidaritatea faţă de valorile 
tradiţionale ale poporului român. 

Stimaţi colegi, 
Alături de societatea civilă cred că putem iniţia un proiect legisltativ prin care să declarăm Ziua de 24 iunie 

– zi naţională a iei româneşti, o zi prin care să ne mândrim cu tradiţiile româneşti, cu originile noastre. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Nu condamnaţi pădurile la moarte!  Avem nevoie de ele! 

 
Doamnă Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Nu trebuie să uităm în nici un moment,  faptul că pădurile reprezintă una dintre cele mai preţioase resurse 
naturale şi de aceea  ele trebuie protejate nu numai faţă de schimbările climatice, ci şi împotriva exploatării umane 
necontrolate. 

Legat de acest fapt, PSD-ul reacţionează invers ”acelor de ceasornic”. Un grup de parlamentari ai acestui 
partid au stat  şi au cugetat si au ajuns la concluzia ca pot modifica  Codul silvic  în contextul exploatării lemnului în 
pădurile proprietate personală, oferind, astfel, un cadru legal în vederea defrişării necontrolate, în scopul construirii 
de pensiuni, terenuri de recreere, terenuri de agrement, deci în scop turistic. 

Stimaţi colegi de la putere, progresul economic nu înseamnă distrugerea pădurilor!  Protecţia mediului şi 
progresul economic pot merge mână în mână. 
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Dezvoltarea echilibrată a turismului montan, de care amintiţi în textul iniţiativei legislative, este un pretext 
ieftin care nu face altceva decât să distrugă pădurea şi să aducă unor potentaţi ai zilei câştiguri substanţiale. Noi nu 
uităm perioadă 2001-2005 când peste 400.000 hectare de pădure au fost distruse. Să nu uitaţi nici dumneavoastră! 

Comisia Europeană a adoptat  în anul 2011 o Carte verde pentru protejarea pădurilor, care avea ca scop să 
pună în dezbatere toate opţiunile pentru o abordare integrată, la nivelul Uniunii Europene, a protecţiei pădurilor dar şi 
a informării în domeniul forestier. 

Stimati colegi,  
România are în prezent un fond forestier de circa 6,6 milioane de hectare, adică 27% din suprafaţa ţării si de 

acceea se  impunea de urgenţă o legislaţie mult mai flexibilă şi mai modernă privind protecţia mediului, a pădurilor în 
special. Dar puterea actuală încalcă orice decizie a Comisiei Europene, orice decizie de bun simţ care să protejeze 
natura. 

Incălzirea globală reprezintă cea mai dezbătută problemă la ora actuală la nivel mondial, iar dispariţia 
pădurilor prin defrişări controlate sau nu, va avea consecinţe extrem de grave asupra mediului, de aceea sper că 
această initiativă legislativă a PSD-ului să fie oprită şi respinsă în plenul Camerei Deputaţilor care este cameră 
decizională. 

Poate grupul parlamentarilor PSD nu  a înţeles importanţa naturii, poate nu ştiu încă faptul că resursele 
planetei sunt limitate şi că  această planetă funcţionează ca un sistem, iar că dereglările produse într-un loc pot avea 
repercursiuni pentru întregul ecosistem al Pământului, inclusiv pentru om. Inclusiv pentru parlamentarii şi alegătorii 
PSD. 

 
Deputat 

Vasile Iliuţă 

*** 

 
3,3 milioane de români îşi rezolvă problemele în instanţă. Pentru ce se judecă ei? 

 
Stimaţi colegi, 
Aproape 16% dintre români îşi rezolvă problemele în instanţă, adică 2 români din 12. Numărul de dosare de 

soluţionat s-a ridicat la 3,3 milioane în anul 2013, dintre care 85% reprezintă cauze civile.  
Peste 1,1 milioane de dosare noi au intrat în atenţia judecătoriilor în anul 2013. În materie civilă, 

românii se judecă cel mai adesea pentru executările silite (de pildă, ca urmare a datoriilor care le au la bănci) în 
aproape jumătate dintre cazuri (44,3%), pentru amenzile primite, pentru divorţuri, terenuri şi case. 

În materie penală, cele mai multe infracţiuni comise în România sunt legate de încălcarea siguranţei 
circulaţiei pe drumurile publice – peste o treime (38,5%) dintre noile cauze penale judecate în anul 2013. Urmează 
infracţiunile patrimoniale, precum furtul şi tâlhăria, care reprezintă peste un sfert (25,6%) dintre noile cazuri penale 
în anul 2013 şi lovirea sau alte violenţe (7% dintre cazurile penale).Pe partea de politică penală, 3 din 4 infracţiuni cu 
care au fost sesizate instanţele româneşti în anul 2013 au privit furtul calificat. Numărul de furturi calificate a crescut 
constant în ultimii 5 ani, cu aproape un sfert (23,6%) în anul 2013 faţă de anul 2009. Un caz din 10 priveşte 
vătămarea corporală din culpă. La fel, înşelăciunea reprezintă aproape 10% din cazuri. 

În urma recursurilor făcute de români, peste 10.000 de cauze noi au ajuns în atenţia tribunalelor în 
anul 2013.Pe partea de cauze civile, cei mai mulţi români au făcut recurs în materie de drepturi de proprietate, în 
aproape 40% dintre noile cazuri civile judecate de tribunale în anul 2013.Un sfert (21,6%) dintre cauzele penale care 
au intrat pe rolul tribunalelor în anul 2013 sunt cauzate de nemulţumirea românilor cu sentinţele judecătorilor în ceea 
ce priveşte dosarele de evaziune fiscală.  

România a plătit peste 17,4 milioane de lei în ultimii doi ani în urma proceselor pierdute la CEDO. Numai în 
anul 2012,  România a plătit aproape 5,8 milioane lei ca urmare a deciziilor greşite ale instanţelor româneşti. 

Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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Românii cu sapa, UE cu tehnologii moderne în agricultură 

 
 Stimaţi colegi, 

  
România, deşi are un potenţial de creştere substanţial datorită suprafeţei agricole mari, are o producţie de 

aproape 10 ori mai mică decât media UE din cauza exploataţiilor şi fermelor mai mici de aproximativ 5 ori decât cele 
europene. 
 Ţara noastră a înregistrat pentru prima dată în ultimii 20 de ani un excedent de peste 300 de milioane euro în 
comerţul cu produse agroalimentare, dar aceasta nu se datorează nici noilor tehnologii, nici dotărilor speciale. 
Dotarea unui agricultor din exploataţiile agricole româneşti, comparativ cu dotarea unui agricultor din UE, este de 
circa 25–26 de ori mai mică. Dacă vorbim de sistemul de irigaţii, din cele 3 milioane de hectare amenajate cu 
infrastructură, doar 50% sunt considerate viabile. Spaţiile de depozitare nu acoperă nici măcar 20% din necesarul 
fermierilor pentru producţia de legume-fructe. 
 Industria alimentară scade pe zi ce trece. România nu are o industrie prelucrătoare dezvoltată, tocmai de 
aceea în proporţie de circa 70% se exportă încă producţie neprelucrată sau prelucrată primar. Ţara noastră exportă 
produse finite doar în proporţie de 32% faţă de Polonia, care exportă în proporţie de 82%. Prin urmare, şi 
productivitatea muncii din acest sector este de aproape patru ori mai mică decât media europeană. 
 Agricultura României este condusă de persoane de vârsta a treia. Peste jumătate din numărul fermierilor 
înregistraţi la APIA sunt persoane de peste 60 de ani. Doar 7% reprezintă ponderea tinerilor fermieri din totalul 
managerilor de fermă. Dacă vorbim însă de educaţie, lucrurile stau mai prost decât îmi închipuiam. Numărul liceelor 
agricole a scăzut în ultimii 15 ani cu peste 80%, aşadar numai 2,5% dintre fermieri au o pregătire de bază sau 
completă în domeniul agricol. Prin urmare, agricultura din România, alături de industrie, este departe de ceea ce se 
practică în Europa. 
 România are nevoie de o creştere inteligentă în acest domeniu, nu de o creştere bazată doar pe condiţiile 
climatice. Nu mai putem lăsa sectorul agricol la voia întâmplării. 
 Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
PSD-izarea BNR înseamnă îndepărtarea României de zona euro. PSD preia nelegitim controlul monedei după 

ce Guvernul a ajuns cu mâna la fundul sacului cu bani publici 
 
 

Cum a fost posibil? 
Pe de o parte, prin încălcarea procedurilor parlamentare. Vineri, la orele 14.00 s-a închis procedura de 

depunere a candidaturilor la Comisia de Buget-Finanţe. Am cerut această listă de candidaturi şi domnul Liviu Voinea 
nu avea dosarul depus. Luni, la audierile comisiilor reunite de buget-finanţe, într-un blat total al majorităţii 
parlamentare, apar domnii Voinea şi Gherghina. 

Pe de altă parte, prin blocarea procedurilor de audiere în cadrul cărora nu ne-a fost permisă intervenţia decât 
în cazul guvernatorului Mugur Isărescu, sub argumentul presiunii timpului. Toţi ceilalţi au trecut prin Parlament ca 
gâştele prin apă, având ca singură justificare profesională serviciile aduse PSD şi lui Victor Ponta. 

Efecte majore: 
1) Politizarea BNR are impact negativ asupra economiei româneşti şi duce la creşterea instabilităţii pieţelor 

financiare. PSD preia în mod nelegitim controlul monedei şi al economiei româneşti. În loc să îşi păstreze 
independenţa, BNR este sub asaltul intereselor Guvernului, care a ajuns cu mâna la fundul sacului cu bani publici, 
deşi a introdus, cu nemiluita, taxe şi impozite noi şi majorate. Înlocuirea experţilor BNR cu competenţe dovedite şi 
cu multă experienţă în politica monetară, aşa cum este Cristian Popa, cu politruci care saltă dintr-o funcţie publică în 
alta doar pentru a-şi servi propriile interese, transmite un semnal puternic de neîncredere şi îngrijorări mari, 
justificate, în piaţa financiară. Premierului Ponta nu îi este suficient că a făcut praf toate companiile de stat prin 
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numirile politice din consiliile de administraţie. Acum, şi-a mutat interesul pe principalele instituţii financiare şi de 
control: BNR, ASF şi Curtea de Conturi, prin votul dat de Parlamentul României. 

2) Prin PSD-izarea BNR, Guvernul României a încălcat criteriul juridic al independenţei Băncii Centrale 
pentru aderarea la zona euro. Nu doar că nu sunt respectate recomandările Comisiei Europene din Raportul asupra 
Convergenţei (pagina 131) care cere de mai bine de doi ani modificarea art. 3 din Legea BNR 312/2004, astfel încât 
să fie inclusă expres menţiunea clară că “Guvernul nu va căuta să influenţeze sub nicio formă deciziile luate de 
membrii conducerii BNR”, ci, mai grav, îşi trimite doi emisari direct în conducerea BNR. 

Vă reamintesc că România a ratat intrarea în UE în anul 2004 alături de alte 8 state centrale şi est europene 
din cauza PSD. Am intrat abia în anul 2007, cu un guvern de dreapta în fruntea ţării, format din PNL şi PDL, care a 
punctat reformele necesare. 

Tot din cauza PSD România întârzie acum intrarea în zona monetară europeană din care fac parte deja 18 
state europene şi a 19-a, Lituania, se pregăteşte să adere la începutul anului 2015. De doi ani de zile Guvernul şi 
majoritatea parlamentară nu au făcut nimic pentru a completa şi corela legea de funcţionare a BNR cu Tratatul 
Uniunii Europene şi cu regulile BCE, aşa cum recomandă rapoartele de convergenţă din anii 2012 şi 2014 dedicate 
României. Va trebui să avem, din nou, un guvern responsabil de dreapta pentru aderarea la zona euro, după ce PDL şi 
PNL probează prin lege şi prin fapte că nu vor influenţa politic deciziile băncii centrale. 

O mai mare independenţă acordată băncilor centrale înseamnă o creştere proporţională în transparenţă şi în 
responsabilitate faţă de publicul larg. Transparenţa permite pieţelor financiare să înţeleagă cum va reacţiona Banca 
Centrală într-o anumită situaţie şi astfel investitorii îşi vor putea forma aşteptări rezonabile cu privire la viitorul 
politicii monetare. Politizarea însă derutează investitorii. Transparenţa şi responsabilitatea sunt esenţiale pentru 
eficienţa politicii monetare şi pentru creşterea economică, într-o economie de piaţă. Românii însă nu mai trăiesc într-
o economie de piaţă, ci în economia socialistă a PSD, unde totul este coordonat de la centru. 

Politizarea fără precedent a BNR pune în mare pericol economia României. Îmi este teamă că Victor Ponta 
vrea să îşi acopere incompetenţa prin emitere de monedă ceea ce ar fi o catastrofă pentru ţară. PDL analizează 
posibilitatea de a sesiza autorităţile europene privind intervenţia politică fără precedent a Guvernului Ponta în 
politicile monetare naţionale prin trimiterea a doi dintre membrii săi direct în Consiliul de Administraţie al BNR. 

La BCE, mandatul de guvernator este limitat: ales de către Consiliul European prin majoritate calificată 
pentru un mandat de 8 ani care NU se poate reînnoi.  

Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
„Pesedizarea” în ritm accelerat a instituţiilor statului român 

 
Săptămâna trecută am asistat în cadrul plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului României la o 

nouă demonstraţie de dispreţ a actualei guvernări pentru ceea ce înseamnă instituţiile statului şi funcţionarea 
democratică a acestora. Am avut parte de mărunte trocuri politice în cadrul unor instituţii care ar fi trebuit să rămână 
independente şi imparţiale pentru că de ele depinde funcţionarea eonomiei româneşti şi a statului de drept. Este 
regretabil faptul că pe lângă câţiva profesionişti numiţi la BNR, Curtea de Conturi, ASF, SRR, s-au strecurat şi 
diverse personaje, a căror singură recomandare este apartenenţa politică. 

Prin acţiunile sale PSD a pus stăpânire şi a politizat  BNR. Mutarea domnilor Voinea şi Gherghina certifică 
acest lucru. Liviu Voinea, ministru al Bugetului, a fost votat ca viceguvernator al BNR, iar secretarul de stat în 
Ministerul Finanţelor, Gheorghe Gherghina, a devenit membru al Consiliului de Administraţie. Postul de guvernator 
al BNR nu a generat dispute, domnul Mugur Isărescu, a fost validat de plenul reunit al Parlamentului Romîniei pentru 
un nou mandat de cinci ani de zile. Noile numiri în Consiliul de Administraţie al BNR, sunt rezultatul cotropirii BNR 
de către PSD.  

Împărţirea locurilor în Consiliul de Administraţie al BNR a generat controverse pentru că PSD nu a respectat 
algoritmul parlamentar, potrivit căruia mandatele se repartizează direct proporţional cu numărul de parlamentari. 
PSD şi-a adjudecat patru locuri, iar principalele partide din opoziţie PDL şi PNL au fost puse pe acelaşi plan cu 
UDMR şi PC, obţinând câte un singur loc, deşi PNL are 143 de parlamentari, PDL – 55, UDMR - 26, iar PC – 23.  
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Promovarea la ASF a lui Marian Sârbu în locul lui Daniel Dăianu, care a demisionat din funcţie pentru a 
candida pe o poziţie în BNR  nu a ţinut seama de dezastrul financiar pe care acesta l-a provocat din postura de şef al 
Comisiei Naţionale de Supraveghere a Pensiilor Private: cheltuieli nejustificate de milioane de euro şi incompetenţa 
dovedită în dezvoltarea sistemului privat de pensii.  

În cazul Curţii de Conturi, partidele din arcul majoritar şi-au adjudecat toate funcţiile vacante, încălcând şi în 
acest caz algoritmul. PNL şi PDL nu au obţinut niciun post, deşi au mai mulţi parlamentari, comparativ cu UDMR şi 
PC. Preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Senat, Cosmin Nicula (PSD), a fost validat de Comisiile de buget din 
Camera Deputaţilor şi Senat  pentru un post de vicepreşedinte la Curtea de Conturi. Numirea este strict politică într-o 
instituţie al cărei statut este apolitic, domnul Cosmin Nicula fiind lipsit de expertiză în acest domeniu. PSD a sfidat 
orice cutumă parlamentară şi a decis ca la Curtea de Conturi coaliţia majoritară să ocupe toate cele şase posturi. 
Absenţa oricărei candidaturi propusă de opoziţie demonstrează dorinţa PSD de a controla şi această instituţie. De 
fapt, modalitatea de alocare a acestor posturi la Curtea de Conturi reprezintă un cadou pentru liniştea unor baroni 
locali: Mazăre, Oprişan, Duicu. 

 Tot în cadrul aceleiaşi şedinţe comune, partidele din arcul guvernamental au reuşit să se impună şi în 
Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. S-a încălcat art.19 alin 2a din Legea 41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRRTV, conform căruia, citez “Grupurile parlamentare reunuite din cele 
două camere ale Parlamentului înaintează propuneri pentru cele opt locuri  din Consiliul de Administraţie, potrivit 
configuraţiei politice şi ponderii lor în legislativ.” 

 În mod abuziv, PSD a sfidat şi o decizie a Curţii Constituţionale din 26 septembrie 2012,care face referire la 
modalitatea de alocare a acestor posturi. Votul dat de majoritatea parlamentară în şedinţa comună din 16 iunie 2014 a 
demonstrat încălcarea triunghiului independenţei decizionale dintre politica monetară a BNR, politica fiscal-bugetară 
a Guvernului României şi politica de audit-control a Curţii de Conturi.  

Vacantarea unor posturi în instituţiile de stat subordonate Parlamentului Romîniei a devenit un nou prilej 
pentru întărirea controlului exercitat de PSD şi aliaţii săi. Instituţiile menţionate au fiecare, o miză importantă: BNR 
are un rol important în plan financiar, Curtea de Conturi controlează cheltuirea banilor publici iar SRR asigură 
mediatizarea într-un an electoral.  

Pe zi ce trece, în ritm accelerat, PSD distruge echilibrul dintre mecanismele de funcţionare ale instituţiilor 
statului printr-un proces foarte bine pus la punct, un proces de  “pesedizare”. Acesta este doar unul din principiile pe 
care se bazeaza  programul de guvernare al  Partidului – Stat PSD condus de premierul Victor Ponta.  

 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
 

Naşterea Sf. Ioan Botezătorul ( Sânzienele) 
 
 
 Naşterea Sf. Ioan Botezătorul se sărbătoreşte în ziua de 24 iunie a fiecărui an bisericesc, sărbătoare cunoscută 
de altfel şi sub numele de “Drăgaica”  în Muntenia şi Oltenia, sau “Sânziene”  în Ardeal. 
 Sărbătoarea Sânzienelor reprezintă o sărbătoare a iubirii şi a fertilităţii. Aceasta este însoţită de numeroase 
tradiţii şi obiceiuri diferite de la o zonă la alta, fiind menite să asigure rodnicia lanurilor şi fertilitatea acestora. 
 Potrivit legendei, sânzienele sunt fete care trăiesc prin păduri şi dau puteri magice plantelor, acestea devenind 
plante care vindecă diferite boli.  

Tot legenda spune că dacă sunt sărbătorite cum se cuvine, acestea fac culturile să rodescă, dau copii sănătoşi 
femeilor căsătorite, vindecă bolnavii, iar în schimb dacă nu sunt respectate întocmai se spune că acestea se supără şi 
devin precum zânele rele cunoscute în tradiţia populară drep iele sau rusalii. 
 Totodată cu prilejul acestei sărbători se organizează bâlciuri şi iarmaroace, în trecut acestea constituind un 
bun prilej pentru întâlnirea tinerilor în vederea căsătoriei, iar acum mai mult un motiv de bucurie şi distracţie pentru 
copii. 
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 Din păcate în prezent multe din obiceiurile care se practicau cu ocazia sânzienelor s-au pierdut, oamenii 
acum respectând-o doar sub aspect religios. 
 

Deputat 
George Ionescu 

 
*** 

 
Independenţa justiţiei 

 
Justiţia nu este un subiect ca oricare altul, nu este doar un punct pe ordinea de zi a politicienilor şi nici o ştire 

de presă care trezeşte un interes mai mare sau mai mic. Justiţia este un subiect ce ţine de ordinea constituţională 
dintr-un stat, un subiect care angajează concepţia noastră despre stat şi democraţie. 

Justiţia a fost multă vreme, dupa Revoluţia din 1989, un subiect delicat, controversat şi care ne-a adus multe 
critici din partea organismelor internaţionale, dar, în ultimii ani oricine a putut vedea că lucrurile merg spre bine, că 
putem vorbi în sfârşit de o justiţie independentă, care lucrează în interesul adevarului şi al dreptăţii şi care judecă în 
numele poporului român. După o perioadă extrem de tulbure, s-a reusit să se găseasca o cale pentru o reformă 
profundă a sistemului judiciar, iar încrederea oamenilor în justiţie  a început să se regăsească.  

Am văzut în ultima vreme, prin toate acţiunile din justiţie, că principiul constituţional “nimeni nu este mai 
presus de lege” este tot mai mult respectat. Acest lucru nu poate fi decât îmbucurător, în ciuda dificultăţilor cu care 
încă se mai confruntă sistemul de justiţie. 

În calitatea mea de om politic mereu am susţinut modernizarea justiţiei şi independenţa sa, dar şi ca om a 
cărui formare profesională este în acest domeniu am dorit mereu o justiţie demnă, corectă şi onestă, care să respecte 
cetăţenii acestei ţări, statul român şi să aplice corect legea..  

Problemele cu justiţia ale oamenilor politici sau ale apropiaţilor lor devin, firesc, un subiect de presă, dar şi 
un prilej pentru adversarii politici şi pentru mass media ostilă de a coborî extrem de mult nivelul dezbaterilor. 

Minciunile, atacurile şi calomniile nu au nicio valoare atunci când justiţia este corectă şi demonstrează 
contrariul. Preţul moral, dar nu numai, care se plăteşte pentru ele este unul mare şi desigur nemeritat. Discreditarea 
nu are ca ţintă doar o persoană sau alta, răfuielile şi duşmăniile personale în politică nu duc la nimic bun în general, 
dar atunci când lovesc în credibilitatea justiţiei, când pun sub semnul întrebării independenţa acesteia, pericolul este 
foarte mare şi deloc de neglijat.  

Ivirea unui nou prilej de a-l ataca pe preşedintele ţării, de a-i cere demisia din funcţie pentru problemele cu 
care se confrunta fratele acestuia i-a entuziasmat pe adversarii preşedintelui într-atât incat nu au mai stat să judece că 
nimeni nu este responsabil pentru faptele altei persoane, oricât de apropiată sau îndepărtată ţi-ar fi persoana 
respectivă, că fiecare răspundem pentru faptele noastre în fata justiţiei şi chiar a justiţiei divine, fără să fie nevoie de 
un cor care să clameze vinovăţia înainte ca justiţia să se pronunţe. 

Preşedintele ţării a dat dovadă mereu că înţelege importanţa funcţiei pe care o ocupă, că respectă această 
funcţie şi nu s-a abătut de la o conduită morală în toţi aceşti ani, indiferent de campaniile murdare care i-au fost 
destinate. Demnitatea şi morala în politică pot părea un lucru ciudat şi uneori singular, dar un bărbat de stat va pune 
mai presus de orice demnitatea sa politică, respectul faţă de funcţia şi faţă de cetăţenii care i-au oferit-o, chiar dacă 
asta înseamnă să renunţe la interesele sale personale. 

Ultimii 10 ani au fost ani grei pentru modernizarea justiţiei din România şi, în sfârşit, s-a ajuns la un nivel la 
care lucrurile merg spre mai bine. Justiţia din România îşi face treaba, conştiincioasă, independentă, fără să ţină cont 
de funcţiile, numele sau legăturile de prietenie şi de rudenie ale celor acuzaţi. Nu contează ca ei au nume de ministru 
sau de parlamentar, sau legături de prietenie cu un prim-ministru sau de sânge cu un preşedinte.  

Justiţia română face ceea ce trebuie, indiferent de persoana vizată. Isteria mediatică nu are însă nicio legătură 
cu procesul de justiţie. Dacă justiţia mai întâi cercetează şi apoi, după o analiză riguroasă, dupa o serie de probe, este 
în măsură să dea un verdict, sunt unii care, din diverse considerente, se grăbesc să dea verdicte, înainte de orice 
analiză a probelor, care iscă scântei fără ca măcar să fi existat foc, care creditează, în funcţie de cum le serveşte 
scopurilor, declaraţiile oricui, indiferent de calităţile morale şi umane, de cazier. Justiţia română nu poate fi pusă la 
îndoială doar pentru ca un infractor condamnat penal strigă dintr-o duba acuzaţii la adresa instituţiilor statului iar un 
post de televiziune al unui cetăţean acuzat el însuşi de corupţie ameninţă cu dezvăluiri bazate pe dovezile aceluiaşi 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 18 - 2014  
săptămâna  23- 27 iunie  2014  

 

 

92

infractor. Justiţia şi instituţiile statului român trebuie respectate şi apărate pentru că, în ultimă instanţă asta înseamnă 
a ne apara dreptul la demnitate, democraţie şi liberatate. 

Faptul că preşedintele ţării a ales consolidarea justiţiei şi nu nevoia de a-şi apăra fratele demostrează că încă 
mai există demnitate în politică, că atât democraţia cât şi justiţia au început şi continuă să funcţioneze.  

O democraţie reală nu poate să se teamă de o justiţie cu adevărat independentă. Este o chestiune ce ţine de 
egalitatea cetăţenilor în faţa legii, dar şi de echilibrul puterilor. Am încredere că justiţia este cu adevarat independentă 
de toate presiunile şi dosarele sensibile, de orice înscenare şi de influenţele media. Aceasta este principala condiţie 
pentru ca justiţia să regăsească încrederea tuturor cetăţenilor şi să consolideze un stat care să domine interesele de 
grup, în loc să fie dominat de ele, un stat care să facă ca legea să fie respectată de toată lumea şi care să nu lase nici 
un act de delincvenţă nepedepsit, oricât de mic ar fi acesta. Şi niciun moment nu trebuie să uitam că justiţia se face în 
numele poporului şi nu contra lui! Reabilitarea şi consolidarea autorităţii legii trebuie să fie o prioritate iar reforma 
justiţiei trebuie să continue: mai multă independenţă, mai multă responsabilitate, mai multă libertate, mai multă 
încredere, mai mult respect, sunt cerinţe care conduc spre consolidarea democraţiei şi a statului de drept. 

 
Deputat 

Ioan Oltean 
 

*** 
 

Efectele impozitului pe construcţii speciale asupra agriculturii 
 

Investitorii străini solicită Guvernului României eliminarea impozitului pe construcţii speciale în forma 
actuală deoarece va genera pierderi mari pentru companii, prin dublarea sau chiar triplarea impozitului pe profit plătit 
în anumite industrii, iar pe termen mediu şi lung ar putea duce la falimente şi concedieri. Impozitul pe construcţiile 
speciale, cunoscut sub denumirea de „taxa pe stâlp“, a intrat în vigoare la începutul acestui an, iar în absenţa 
normelor metodologice a stârnit până acum numeroase interpetări şi controverse. Impozitul pe construcţiile speciale 
se calculează prin aplicarea a 1,5% la valoarea contabilă brută a tuturor construcţiilor existente în patrimoniu la data 
de 31 decembrie a anului anterior, pentru care nu se datorează impozit pe clădiri, conform OUG 103/2013. 
Consecinţele implementării impozitului pe construcţii în viziunea  Consiliului Investitorilor Străin s-ar face simţite în  
următoarele domenii de activitate: reducerea investiţiilor/renunţarea la investiţii, comunicaţiile electronice,producţia 
de ţiţei şi gaze,energie şi utilităţi,finanţările din energie,şi nu în ultimul rând agricultura.  

Întrucât agricultura reprezintă un motor de creştere al economiei care trebuie susţinut în continuare, ar fi 
oportună modificarea şi completarea OUG 103/2013, prin exceptarea de la plata impozitului a anumitor construcţii 
speciale precum:clădiri agrozootehnice, construcţii agricole uşoare, depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale, 
silozuri pentru furaje, silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor,  pătule pentru depozitarea porumbului, 
construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri, heleştee, iazuri,sere, silozuri, terase pe arabil, plantaţii 
pomicole şi viticole, solarii. 

Într-o declaraţie de presă, Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii a afirmat că se doreşte a se găsi o soluţie 
corectă în aplicarea acestei taxe, astfel încât fermierii să nu fie afectaţi. Astfel, fermierii primesc o nouă lovitură de la 
Guvernul Ponta prin introducerea taxei pe construcţii speciale, adică pe sere-indiferent că sunt din sticlă sau folie de 
plastic întinsă pe structură de lemn-depozite de îngrăşăminte,ferme de păsări,ferme de animale,heleştee.Materia 
primă reprezintă cca 60-70% din preţul pâinii. Ca urmare a aplicării acestei noi taxe, costurile fermierilor vor creşte 
cu 15%,majorare care se va duce parţial şi în preţul materiei prime, adică a grâului.La această creştere a cheltuielilor 
se adaugă scumpirea carburanţilor determinată de schimbarea modului de calcul al accizelor, care va genera scumpiri 
în lanţ nu doar la pompă, ci şi la seminţe sau îngrăşăminte.Cum şi cei din morărit şi panificaţie vor plăti taxe pe 
silozurile în care se depozitează grâul cumpărat de la fermieri, ne aşteptăm la o creştere a preţului la pâine, care va 
anula efectele reducerii TVA la pâine cu 15%, astfel încât populaţia s-a bucurat prea puţin de ieftinirea produselor 
din panificaţie.În ultimii ani producătorii s-au împrumutat la bănci, cu dobânzi mari, au accesat fonduri 
europene.Fermierii au folosit în investiţiile făcute materiale scumpe, de calitate superioară.Având în vedere că 
valoarea de inventar al bunului supus impozitării se calculează ţinându-se cont de facturile plătite la achiziţia 
materialelor de construcţii, şi valoarea taxei va fi pe măsură. Mai mult decât atât, taxa pe construcţiile speciale îi va 
afecta mai ales pe cei care vor să investească în agricultură, în special tinerii. 
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    PDL s-a opus ferm introducerii acestor noi taxe aberante prin care guvernul Ponta bagă şi mai adânc mâna 
în buzunarele românilor. De asemenea şi taxa pe combustibil de 7 eurocenţi are o influenţă negativă deosebită asupra 
competitivităţii mediului de afaceri din România, prin creşterea costurilor aferente transportului.    

În acelaşi timp, se preconizează un impact inflaţionist, confirmat deja de modificarea în sus a ţintei de inflaţie 
de către BNR pentru anul 2014, impact care se va reflecta în creşterea preţurilor la toate bunurile de consum.  

În plus, este inacceptabilă introducerea taxei pe construcţii speciale cu atât mai mult cu cât nu a fost realizat 
niciun studiu de impact, nu a fost consultat mediul de afaceri şi nu a existat o fundamentare minimă pentru a stabili 
baza de impozitare.  

Efectele negative puternice generate de implementarea taxei pe construcţiile speciale se vor reflecta asupra 
puterii de cumpărare a populaţiei, asupra consumului total, asupra mediului de afaceri şi competitivităţii sale, asupra 
inflaţiei şi chiar asupra încasărilor bugetare. 
 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
 

Epopeea autostrăzii Comarnic-Braşov continuă 
 

Stimaţi colegi,  
   

Epopeea construcţiei autostrăzii Comarnic – Braşov este departe de a ajunge la un deznodământ. După ce 
săptămânile trecute Institutul Naţional de Statistică ne informa despre verdictul preliminar al Eurostat, şi anume că 
plăţile pe care le va face statul român în cadrul proiectului nu vor fi contabilizate în afara deficitului bugetar agreat cu 
instituţiile financiare internaţionale, iată că a apărut un nou episod care amână momentul începerii lucrărilor: 
CNADNR scoate la licitaţie refacerea acordului de mediu, care va fi gata abia peste 12 luni. 

Chinurile facerii autostrăzii Comarnic – Braşov sunt, aşadar, departe de a fi încheiate.  
După cum am semnalat deja încă din luna ianuarie a acestui an, este inacceptabil ca un proiect în 

concesiune, lansat în procedură de licitaţie cu o valoare estimată de 1.2 miliarde euro şi cu o lungime de 58 de 
kilometri să ajungă să coste cu 600 de milioane de euro mai mult şi să aibă numai 53 de kilometri.  

Lucrările trebuiau să înceapă în aprilie, dar finanţatorii s-au gândit să ne lase să ne mai gândim. Apoi, 
Eurostat ne-a infornat că nu se poate altfel decât să includem plăţile pentru această autostradă în calculul deficitului la 
bugetul de stat, deşi însuşi premierul Ponta ne asigura că noi nu vom plăti nimic. 

Eurostat e o instituţie serioasă care nu poate fi păcălită de minciunile lui Ponta şi Şova, iar discuţiile 
acestea trebuiau să aibă loc încă din perioada de pregătire a licitaţiei, aşa cum începusem în 2012. Verdictul Eurostat 
în ceea ce priveşte autostrada Comarnic-Braşov confirmă ceea ce a susţinut PDL încă de la anunţul triumfal al 
cuplului de comici vestiţi ai ecranului, Ponta-Şova, şi anume că ne îndreptăm spre un nou contract de tip Bechtel.   

Se pare totuşi că ministrul Şova nu vrea să se mute cu cortul pe şantierul autostrăzii Comarnic-Braşov, 
după cum se angajase că va face.  Altfel nu îmi pot explica cum de găseşte tot felul de pretexte pentru a nu începe 
lucrările. Peste toate acestea a venit anunţul triumfal al CNADNR care scoate la licitaţie refacerea acordului de 
mediu. Termen: 12 luni. Adică abia peste un an vom avea noul acord de mediu? Adică nu pot începe lucrările până 
anul viitor?  

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat 

Alexandru Nazare 
 

*** 
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PDL şi PNL au sesizat Curtea Constituţională în ceea ce priveşte noua lege privind parteneriatul public-privat 

iniţiată de Guvernul Ponta 
 

Stimaţi colegi,  
   

Parlamentarii PDL şi PNL au depus săptămâna trecută o sesizare la Curtea Constituţională în ceea ce priveşte 
legea parteneriatului public-privat, aprobată de Parlament în forma iniţială, după respingerea cererii de reexaminare a 
Preşedintelui. 

Legea votată de majoritatea PSD-UNPR-PC păstrează aceleaşi formulări care deschid calea unor contracte 
păguboase pentru statul român de tipul Bechtel şi pun pe fugă orice investitor serios. De altfel, se vede şi prin eşecul 
Comarnic - Braşov că Guvernul Ponta este incapabil să gestioneze proiecte cu parteneri privaţi, să convingă 
finanţatorii că investiţia lor este în siguranţă. Prin noua lege se introduce posibilitatea modificării unilaterale sau 
rezilierii contractului de parteneriat public – privat  de către partenerul public prin invocarea de ”motive excepţionale 
legate de interesul naţional sau local”. Legea nu defineşte criteriile prin care vor putea fi stabilite ”motivele 
excepţionale”. De asemenea, se introduce posibilitatea înlocuirii partenerului privat fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire şi fără a prelua din noua Directivă europeană exact în ce cazuri se poate aplica. 

După cum am atras atenţia în nenumărate rânduri, prin posibilitatea modificării şi rezilierii unilaterale a 
contractelor de parteneriat public-privat şi înlocuirea partenerilor privaţi fără noi proceduri de atribuire se încalcă 
principiile egalităţii de tratament şi transparenţei decizionale. Aceste principii, garantate şi prin Constituţia României, 
asigură protecţia investitorilor, dar şi un mai bun control asupra cheltuirii banilor publici. Cu cine vom face noi 
parteneriate public-private dacă oricine vine ar trebui să îşi asume de la bun început că poate avea oricând contractul 
modificat sau reziliat? Ce garanţii avem noi că un baron local nu va înlocui partenerul privat selectat transparent 
printr-o firmă de casă? 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
Noi gogomănii marca Teodorovici 

 
Stimaţi colegi,  

   
Ministrul Teodorovici, Făt-Frumos al fondurilor europene, continuă să ne mintă cu nonşalanţă, chiar dacă 

cifrele absorbţiei pe anul acesta arată un dezastru fără precedent: 2.5 milioane de euro absorbţie în luna mai, 250 de 
milioane de euro pe primele 5 luni, faţă de o ţintă asumată pe tot anul de 3.5 miliarde de euro, pentru a evita 
pierderile de fonduri.  

Teodorovici ne asigură însă că va avea un zâmbet foarte larg la final de an. Oare la fel de larg va fi 
zâmbetul său şi în 2015 când vom pierde automat aproximativ 4 miliarde de euro? Toate acestea pentru că rata 
asborbţiei din alocarea 2007-2013 nu va depăşi 80%, maximul pe care şi-l imaginează Teodorovici. Cum nu se putea 
altfel, a găsit încă de pe acum ţapul ispăşitor: stagnarea din 2009-2012. Vreau să îl invit pe domnul ministru să facem 
un calcul şi să vedem cam cât din cei 6.5 miliarde de euro atraşi până acum de la Comisia Europeana sunt pe proiecte 
şi contracte din 2009-2012? Sau să ne uităm la transporturi unde tot dumnealui a identificat corect că nu s-au atins 
ţintele anul acesta şi să vedem că proiectele majore pentru care au început lucrările după 2012 (nu că ar fi multe: 
Lugoj-Deva licitat de mine în 2012 şi Sebeş-Turda) nu sunt nici acum aprobate de Comisia Europeană şi, prin 
urmare, nu primesc decontări din bani europeni.  

Stimaţi colegi, 
Atrag atenţia şi asupra faptului că discuţia despre acordul cu FMI şi suspendarea de facto a acestuia în 

lunile următoare trebuie privită şi din perspectiva fondurilor europene. Tot ministrul Teodorovici anunţa nonşalant că 
”nu ne dezavantajează cu nimic, pe fonduri europene, dacă România nu va mai primi acea diferenţă de 10%”. Ca să 
înţelegem mai bine: atât timp cât este sub acord cu FMI, România beneficiază de o co-finanţare mai mare din bani 
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europeni pentru proiecte şi, în loc să punem mai mulţi bani de la bugetul de stat, îi pune Comisia Europeană. Se pare 
însă că Făt-Frumos Teodorovici probabil a găsit un izvor nesecat în bugetul de stat, acela unde tocmai s-au redus 
investiţiile cu 40% pe primele luni, şi zice că nu e nicio problemă dacă nu vom mai avea acel top-up. 
Iresponsabilitate şi incompetenţă. De altfel şi cel care ţine frâiele bugetului României de atâţia ani, domnul 
Gherghina, admite că pierderea finanţării top-up ar însemna 1 miliard de euro pe care ar trebui să îi acopere de la 
bugetul de stat. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

 Întrebări  
 
Adresată domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii 
 

Sprijin pentru reabilitarea siturilor istorice din judeţul Suceava 
  

Domnule Ministru, 
 

 Apreciez activitatea dumneavoastră şi, pe cale de consecinţă, vă adresez următoarea întrebare, care are 
legătură directă cu patrimoniul cultural naţional administrat de către Ministerul Culturii, dar şi cu dezvoltarea 
economiei locale a judeţului Suceava. După cum foarte bine cunoaşteţi, pe teritoriul judeţului Suceava se regăsesc 
cele mai reprezentative mănăstiri fortificate din România (sec. XIV-XVI) şi mai multe cetăţi din aceeaşi perioadă. 
Aceste obiective istorice reprezintă motorul dezvoltării locale, prin fluxul de turişti străini/români care vizitează 
judeţul Suceava. O parte semnificativă dintre aceste situri/obiective, unele incluse în patrimoniul cultural mondial, au 
beneficiat de sprijin pentru renovare. Altele, din păcate, nu au beneficiat şi se află într-un risc ridicat de degradare, cu 
efecte insurmontabile. Cunoscând preocuparea dumneavoastră pentru conservarea patrimoniului naţional/mondial 
care se află pe teritoriul României, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
- ce obiective istorice (mănăstiri/situri istorice) din Judeţul Suceava doriţi să includeţi pentru renovare în 
proiectul de buget pentru anul 2015? 
- având în vedere existenţa unor resurse financiare externe nerambursabile, ce proiecte intenţionaţi să derulaţi 
pentru a conserva patrimoniul istoric şi cultural la nivelul Judeţului Suceava? 
  Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea consideraţie, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 

Managementul  defectuos al    absorbţiei fondurilor europene în actualul exerciţiu bugetar 
   

Domnule Ministru, 
 
În perioada 2014-2020, România va avea la dispoziţie 38,9 miliarde de euro de la Comisia europeană, 

programaţi pe diverse domenii: 5,7 miliarde de euro-infrastructura de transport, 1,1 miliarde de  euro-drumuri 
judeţene şi centuri ocolitoare,3 miliarde de euro-mediu, 1 miliard de euro-programul de angajare a tinerilor şi 
şomerilor, 820 milioane de euro-dezvoltarea capacităţii administrative la nivel local,500 milioane de euro-
sănătate.Toate aceste cifre pot rămâne doar pe hârtie, dacă Guvernul continuă ca şi până acum şi nu se implică cu 
seriozitate în procesul de planificare strategică şi  absorbţie a fondurilor europene destinate României. 
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În România  în primele cinci luni ale acestui an estimările privind absorbţia fondurilor europene se află sub 
asteptările avute iniţial, în special sectoarele de mediu şi transport. Proiecte majore sunt în domeniul transporturilor 
pentru care s-au început lucrarile după 2012, proiecte demarate de guvernarea PDL, care nu sunt nici acum aprobate 
de Comisia Europeană şi care nu primesc decontări din bani europeni. 

Cifrele absorbţiei pe anul acesta arată un dezastru fără precedent: 2.5 milioane de euro absorbţie în luna mai, 
250 de milioane de euro pe primele 5 luni faţă de o ţintă pe tot anul de 3.5 miliarde de euro.  

În ceea ce priveşte exercitiul bugetar 2007-2014, aţi afirmat că banii europeni pentru această perioadă vor fi 
cheltuiţi în proporţie de 80% la finalul lui 2015, când se va încheia actualul cadru financiar european.  

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi următoarele: 
1. Cât din cei 6.5 miliarde de euro atraşi până acum de la Comisia Europeană sunt pe proiecte şi contracte din 

perioada 2009-2012 ? 
2. Care este valoarea pierderilor pe care le preconizaţi că le va avea România pe actualul exerciţiu bugetar? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 

Concursuri obscure de angajare la Ministerul Fondurilor Europene 
 

Domnule ministru,  
 

Vă aduc la cunoştinţă următoarea problemă pe care am sesizat-o la Ministerul Fondurilor Europene. În urma 
anunţului de angajare publicat pe site-ul ministerului, pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasă I, grad profesional 
asistent - Direcţia Generală de Coordonare Implementare Programe Mediu de Afaceri şi Investiţii - Direcţia 
Coordonare Program Competitivitate, au aplicat 6 persoane. Dintre acestea, 4 au fost selectate pentru următoarea 
probă a concursului. La afişarea rezultatelor finale, pe data de 3 iunie a.c., au fost declarate toate cele 4 persoane 
respinse, figurând ca absente de la proba scrisă.  
  În urma celor prezentate mai sus va adresez urmatoarele întrebări: 
1. În ce măsură au fost anunţate persoanele respective de locul, data şi ora susţinerii probei scrie? 
2. De ce nu aţi anunţat până în acest moment un alt concurs pentru ocuparea postului respectiv? 
3. În afară de site-ul ministerului, unde a mai fost publicat acest anunţ de angajare, dat fiind numărul foarte mic 
de participanţi şi rata şomajului la nivel naţional de peste 7%? 

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

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
Adresată domnului Victor Ponta, Prim-Ministrul României  
                domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Opacitatea cheltuirii banilor publici la MDRAP 
 
 

Alocările de fonduri de la bugetul de stat reprezintă principala sursă de investiţii la nivel local, pentru că 
fondurile europene atrase sunt scăzute, şi doar puţine municipii au fonduri proprii din taxe şi impozite.  

În OUG 103/2013, art. 15, sunt specificate următoarele puncte la care se referă prezenta interpelare 
parlamentară: 
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„(1) În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sumelor 
donatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele 
locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la o poziţie distinctă. 

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice repartizează sumele aprobate potrivit alin. 
(1) pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata arieratelor, precum şi pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente, în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor specifice sezonului rece”. 
Până la momentul intrării în vigoare a OUG 103/2013, Guvernul se ocupa de alocarea fondurilor către primării. 
Sumele alocate erau făcute publice în Monitorul Oficial.  

În momentul de faţă, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îi revine sarcina de a 
repartiza fondurile publice către primării. De data aceasta, alocările nu mai sunt publicate în Monitorul Oficial, ceea 
ce înseamnă că, de la data aplicării Ordonanţei de Urgenţă, modul în care sunt cheltuiţi banii publici nu mai este 
transparent. Dacă accesul la actul de alocare al banilor este îngrădit, nu se poate verifica dacă banii au fost acordaţi 
conform cu priorităţile stabilite prin lege. O asemenea opacizare creşte riscul alocărilor banilor publici pe criterii 
politice.  

O altă consecinţă a acestei decizii este că nu se pot urmări zonele care beneficiază de aceste fonduri. Listele 
cheltuielilor locale sunt transmise autorităţilor naţionale mult mai târziu, ceea ce nu permite urmărirea fluxului 
banilor publici în timp real, ci doar după o perioadă de timp mai îndelungată. În plus, nu se poate verifica în ce 
măsură este respectat principiul coeziunii, care prevede ca zonele să ajungă la acelaşi nivel de dezvoltare. 

Având în vedere cele de mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt motivele pentru care alocarea de fonduri a fost transferată în sarcina Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice? 
2. Care sunt sumele care au fost transferate până în acest moment autorităţilor locale? Vă rog să 

specificaţi localitatea şi suma alocată fiecărei localităţi de la data intrării în vigoare a OUG şi până în prezent. Vă rog 
să specificaţi motivul pentru care fiecare din localităţile de mai sus a beneficiat de aceste fonduri. 

3. Ce măsuri veţi dispune pentru transparentizarea alocării de fonduri? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei  
                domnului Răzvan Niculescu,  ministru delegat pentru Energie  
 

Situaţia extrem de gravă de la S.C. Servicii Energetice Banat S.A. 
 
 

Mi-a fost adusă la cunoştinţă o situaţie extrem de gravă existentă la S.C. Servicii Energetice Banat S.A. – o 
altă dovadă a dezinteresului şi incapacităţii autorităţilor de a se preocupa de soarta a peste 360 de salariaţi a căror 
competenţă în domeniu a fost recunoscută. 

Societatea a intrat în administrare specială în noiembrie 2012, însă măsurile prevăzute prin Legea nr. 
137/2002 cu referire la această situaţie nu au fost aplicate. Societatea a continuat să acumuleze datorii. Spre finalul 
anului 2013 a eşuat şi Planul de Restructurare al societăţii, motiv pentru care în decembrie 2013 s-a decis dizolvarea 
şi lichidarea societăţii. În mod straniu, Administratorul Special a fost numit şi Administrator Unic în vederea 
dizolvării, fără să fie tras la răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor. Tot atunci a fost stabilită şi data de 3 martie 
2014 pentru alegerea lichidatorului companiei. Nici până la acest moment acesta nu este cunoscut.  

Cum situaţia companiei nu a fost remediată nici până în prezent, cei 364 de angajaţi nu şi-au încasat salariile 
de 4 luni. De asemenea, societatea înregistrează debite la plata asigurărilor pentru şomaj, ceea ce poate conduce la 
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neacordarea ajutorului de şomaj după ce vor înceta contractele individuale de muncă ale salariaţilor. Situaţia este 
extrem de gravă întrucât majoritatea salariaţilor sunt unici întreţinători de familie.  

Salariaţilor nici nu le mai sunt asigurate condiţiile minime de igienă, întrucât au fost sistate serviciile de 
furnizare de apă şi canalizare din cauza datoriilor mari ale S.C. Servicii Energetice Banat S.A.  

Cei 364 de salariaţi ai societăţii, reprezentaţi de Sindicatul Liber şi Independent I.R.E. Timişoara, au solicitat 
Prefecturii Timişoara şi ministrului delegat pentru Energie lămurirea situaţiei. Răspunsul primit a fost mai mult decât 
evaziv şi nu oferă nicio soluţie pentru situaţia expusă de salariaţi. Găsiţi ataşat acestei interpelări ambele documente, 
care expun pe larg situaţia societăţii. 

Menţionez că salariaţii au notificat situaţia în care se află Administratorului Unic, Inspecţiei Teritoriale de 
Muncă Timiş, Acţionarului firmei – S.C. Electrica S.A. – şi către A.G.A. societăţii, dar problemele nu au fost 
rezolvate.  La momentul actual,  Administratorul Unic a luat decizia de a trimite majoritatea angajaţilor în şomaj 
tehnic pentru „a nu-l mai stresa cu prezenţa” lor. În acest timp, contractele de lucrări şi servicii în derulare se 
reziliază, dar se închiriază spaţii aparţinând societăţii şi se detaşează personal pentru a executa servicii pentru 
societăţi concurente. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care sunt măsurile pe care le veţi dispune pentru ca cei 364 de salariaţi să îşi primească în cel mai 

scurt timp salariile restante? 
2. Ce se va întâmpla în continuare cu salariaţii companiei? 
3. Care este situaţia societăţii la momentul actual? De ce nu a fost stabilit lichidatorul companiei în luna 

martie, după cum a fost stabilit? 
4. Cum explicaţi faptul că sunt reziliate contractele de lucrări şi servicii în derulare, dar sunt închiriate 

spaţii aparţinând societăţii, iar salariaţii sunt detaşaţi la societăţi concurente pentru executare de servicii? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc,  

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Impozitul pe construcţii speciale 
 

Doamnă ministru, 
 
Impozitul pe construcţiile speciale, cunoscut sub denumirea de „taxa pe stâlp“, a intrat în vigoare la începutul 

acestui an, iar în absenţa normelor metodologice a stârnit până acum numeroase interpetări şi controverse.  
Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii brute a construcţiilor 

existente în patrimoniul contribuabililor persoane juridice la data de 31 decembrie a anului anterior, se arată în OUG 
102/2013. 

Construcţiile speciale care intră sub incidenţa noii taxe sunt cele prevăzută în grupa 1 din Catalogul privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 

"În înţelesul prezentului titlu, construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările 
ulterioare", se arată în ordonanţă. 

Contribuabilii trebuie să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv, a 
anului pentru care se datorează impozitul. Plata se efectuează în două rate egale, pana la data de 25 mai şi cea de 25 
septembrie, inclusiv, a anului pentru care trebuie achitat.  

Având în vedere că primul termen de plată a fost 26 mai (anul acesta 25 mai fiind duminica), vă rog să-mi 
comunicaţi: cuantumul impozitului pe construcţii declarat de contribuabili conform OUG 102/2013 şi care au fost 
încasările cu privire la acesta până în acest moment? 

Astept răspunsul dumneavoastră în scris. 
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Vă multumesc, 
 

Deputat  
Stoica Ştefan Bucur 

 
*** 

 
Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Impozitul pe venitul agricol 
 

Doamnă ministru, 
 
Anul 2013 a reprezentat primul an de plată a impozitelor pe venit agricol în urma aplicării Legii nr. 168/2013 

de aprobare a Ordonanţei 8/2013. Ordonanaţa 8/2013 este baza legală prin care se introducea, în ianuarie, impozitele 
pe venituri agricole. 

Întrucât Guvernul Ponta a considerat necesară revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activităţi 
agricole, vă rog să-mi comunicaţi care a fost cuantumul impozitelor pe veniturile agricole declarat de contribuabili şi 
încasat la buget pe anul 2013? 

De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi în anul 2014, câţi contribuabili au depus Declaraţia 221 privind 
deţinerile agricole şi care au fost încasările până în acest moment?  

Astept răspunsul dumneavoastră în scris. 
Vă multumesc, 

 
Deputat  

Stoica Ştefan Bucur 
 
 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Năstase, secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, 
Investiţii Străine şi Promovarea Exporturilor 
 

Revenire la întrebarea nr. 3246A/18.02.2014 referitor la situaţia contractului încheiat privind evacuarea 
sterilului surpat pe DN10 - zona Siriu din judeţul Buzău 

 
 

Domnule Ministru, 
 

            În urma demersurilor anterior făcute cu privire la situaţia contractului încheiat între CNADNR-Secţia Buzău 
şi societatea LICIU CON SRL, având ca obiect declanşarea unei anchete privind evacuarea sterilului surpat în zona 
Siriu, pe DN 10 Buzău-Braşov, răspunsul la întrebarea mea nu a apărut nici până în ziua de astăzi. 
           În tot acest interval de timp, februarie-iunie, potrivit unor informaţii care au apărut inclusiv şi în presa locală, 
se pare că au existat mari presiuni asupra responsabililor din cadrul Ministerului Transporturilor şi ai Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pentru muşamalizarea afacerii prin care această societate, 
LICIU CON SRL, abonată la furtul din banul public, a dat, la sfârşitul anului trecut, un tun financiar, afacere de pe 
urma căreia a câştigat, prin fals, cel puţin 159.000 lei. Mai mult, s-a ajuns până într-acolo încât “reţeta aplicată” la 
CNADNR-Secţia Buzău, aceea de a schimba din funcţie oameni incomozi, exemplu cazul şefului de district Alin 
Baroian, pe o perioadă de timp limitată, să se aplice şi la CNADNR. Astfel că, presiunile  asupra  responsabililor din 
cadrul Ministerului Transporturilor şi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale au avut ca efect 
anumite intervenţii atât pentru ca societăţii comerciale în cauză să i se semneze deconturile pentru lucrările pe care 
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le-a realizate doar pe hârtie, dar şi pentru ca întreaga afacere să fie înmormântată înainte ca Direcţia Naţională 
Anticorupţie să demareze o anchetă.. 

În consecinţă, Domnule Ministru, consider că faptele expuse mai sus impun de urgenţă sesizarea organelor de 
urmărire penală. Totodată, vă rog să ne comunicaţi măsurile pe care Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, 
Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor le va lua în privinţa acestor fapte semnalate. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cezar-Florin Preda 

 

*** 

 
Adresată domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Reabilitarea Şcolii de la Scutelnici, judeţul Buzău pe cheltuiala cadrelor didactice 
 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Situaţia creată la Scoala dun Scutelinici, judeţul Buzău, vă este cunoscută: luna trecută cadrele didactice şi-au 
primit salariile diminuate. Motivul: poprirea pe conturile de salarii în vederea recuperării sumelor contractate de 
firma care a executat lucrarea de reabilitare a instituţiei de învăţământ. Consecinţa imediată: situaţii şcolare 
neîncheiate. 

Aceasta este o simplă şi tragică radiografie a unei situaţii unice în ţară. Mai exact, este vorba de un program 
de reabilitare început în 2007 cu bani de la bugetul de stat prin Ispectoratul Şcolar Judeţean Buzău, de oprirea 
finanţării pe parcursul lucrărilor, de lucrări neterminate, respectiv finalizate şi neachitate şi de o soluţie fără precedent 
- dascălii achită factura. 

Stimate, Domnule Ministru, aveţi responsabilitatea, dar şi obligaţia, de a găsi în regim de urgenţă soluţii 
pentru rezolvarea tuturor problemelor apărute şi evitarea consecinţelor dramativce pentru procesul de învăţământ. 

În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi: 
- Ce măsuri aţi dispus pentru deblocarea conturilor în vederea plăţii integrale a salariilor cadrelor 
didactice? 
- Cum veţi rezolva problema situaţiilor şcolare neîncheiate? 
- Ce demersuri aţi întreprins în vederea reluării şi finalizării lucrărilor de reabilitare? 

Solicit răspuns scris.                                                                            
Cu stimă, 

 
Deputat 

Cezar-Florin Preda 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 
 Declaraţii politice 
 
 
 

Anul 2014 ar putea fi anul în care economia României demarează în trombă, după prioada crizei 
 

În acest context, la nivel european, România a înregistrat cea mai mare creştere economică dintre statele 
membre: de 3,8%. Peste cifrele înregistrate de economiile dezvoltate din Germania, Franţa, Italia, Spania, Polonia, 
Ungaria sau Bulgaria. Acest lucru nu o spun doar guvernanţii, ci chiar şi statisticile, care arată că Produsul Intern 
Brut continuă să crească. Astfel, Institutul Naţional de Statistică a anunţat că Produsul Intern Brut a crescut în primul 
trimestru al acestui an cu 0.1% faţă de ultimele trei luni din 2013 şi cu 3.8% comparativ cu primul trimestru de anul 
trecut. Mai mult decât atât, potrivit datelor, Comisia Naţională de Prognoza, în anul 2014 România continuă să aibă o 
evoluţie macroeconomică pozitivă. 

Totodată PIB a crescut în primele trei luni ale anului 2014, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, cu 3,8%. 
În ultimele patru luni din 2014, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 12% faţă de primele patru luni din 2013. 
Semnalele pozitive ale economiei autohtone sunt reflectate şi în creşterea bunăstării cetăţenilor, mai ales în creşterea 
consumului. Astfel, în primele trei luni ale anului, ţara noastră a exportat bunuri în valoare de 12,75 miliarde de euro, 
o creştere de 10,1% faţă de anul trecut. În acest an, inflaţia are valori minime record! 1,09% în primele 4 luni din 
2014. 

 Un lucru de care nu se poate vorbi şi în perioada Guvernului Boc este acela al măririi salariului brut. Acesta 
a crescut cu 5,6% sau 125 de lei, în martie 2014 faţă de martie 2013, iar cel net cu 5,5%. Pensia medie a crescut de la 
803 la 845 de lei, cu 5,2%, iar cea pentru agricultori a crescut cu 5,6%. Amintind de unul din portofoliile Partidului 
Conservator din actualul Guvern, vreau să vă spun că sectorul turismului cunoaşte o evoluţie pozitivă. Mai precis, în 
primele 4 luni ale  anului 2014 au fost cu 100.000 de mii mai mulţi vizitatori străini în România, faţă de aceeaşi 
perioadă a anului 2013 ceea ce s-a văzut în volumul cifrei de afaceri pentru hoteluri şi restaurante, care a crescut cu 
9,3% în primele 3 luni ale anului. 
 
 

Deputat 
Ioan Moldovan 

 
*** 

 
Proiectul Partidului Conservator de reducerea a TVA la produsele de bază devine realitate 

 
Partidul Conservator îşi menţine sprijinul pentru adoptarea cât mai rapidă a măsurii reducerii TVA la 

alimentele de bază. Prin reducerea TVA la pâine de la 25%, la 9%, încasările la bugetul de stat au crescut �i nu au 
apărut probleme care să genereze deficite. Astfel, un numeros grup de parlamentari propun reducerea TVA pentru 
lapte de consum, legume şi fructe proaspete la 9%, potrivit unei iniţiative legislative aflate în consultare publică. 
Potrivit proiectului, în cazul acestor produse, cota redusă de 9% se va aplica de către agenţii economici producători, 
importatori şi de către cei care le comerercializează. După opt ani am reuşit să scădem TVA-ul la produsele de 
panificaţie şi obiectivul PC este să scadă, în următoarea etapă, TVA-ul şi la produsele din coşul zilnic al unui român. 
Un aspect important îl reprezintă scăderea veniturilor bugetare determinate de diminuarea cotei standard de TVA 
care ar putea fi compensată de creşterea consumului de produse alimentare. 
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Astfel, un raport al Institutului Naţional de Statistică arată că în 2012 consumul mediu annual pe cap de 
locuitor a fost de 66,9 kg. pentru fructe proaspete, 142,5 kg. pentru legume proaspete şi 226,9. pentru lapte şi produse 
din lapte.  În prezent, cota standard de TVA de 24% se aplică tuturor operaţiunilor impozabile care nu sunt scutite de 
taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. Beneficiile acestei măsuri, de reducere a TVA-ului la alimentele de bază, 
sunt indiscutabile. Producătorii interni ar avea de caştigat prin această reglementare iar fiscalizarea s-ar îmbunătăţi 
semnificativ. Sperăm că vor exista efecte pozitive şi la nivelul coşului zilnic. 

Aşadar, Partidul Conservator sprijină prezenta iniţiativă legislativă, aflată în dezbatere publică, în ceea ce 
priveşte reducerea TVA pentru lapte de consum, legume şi fructe proaspete la 9% 

 
Deputat 

Ioan Moldovan 
 

*** 
 

Scandal fără precedent 
 
  

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Fiind preocupaţi mare parte din timp de principalele probleme cu care se confruntă societatea românească şi 
menţionez aici numai problemele de natură economică şi socială, am putea scăpa din vedere tocmai subiectul super 
mediatizat, al arestării fratelui preşedintelui României, ca urmare a dezvăluirilor de la postul de televiziune Antena 3. 
Evoluţia acestui eveniment, catalogat de presă ca fiind cel mai mare caz de corupţie din ultimii ani, a reuşit să ia faţa 
tuturor subiectelor de presă, tocmai prin amploarea probelor depuse de presupuşii păgubiţi din familia lui Sandu 
Anghel, dar şi prin implicarea numelui preşedintelui României în acest imens scandal.  

Faptul că cercetăriile fiind proaspăt demarate, nu-mi pot permite a încerca să împart vinovăţii, implicaţii 
asupra instituţiilor statului, asupra sistemului relaţional din anturajul preşedintelui, dar este clar pentru toată lumea că 
asistăm, vrem sau nu vrem, la cel mai mare scandal de corupţie de după revoluţia română. Subiectul de presă s-a 
transformat foarte rapid într-un scandal politic, din momentul în care în subiect a fost introdus numele lui Traian 
Băsescu, coroborat cu reacţia destul de târzie a instituţiilor statului, deşi aveau la dispoziţie probele audio şi video 
depuse la Direcţia Naţională Anticorupţie, de către avocatul presupuşilor păgubiţi.  

Dacă ar fi fost vorba de un împrumut între două persoane fizice, autentificate de un notariat sau dacă ar fi 
vorba de o participare financiară la deschiderea reală a unei afaceri, ar fi fost mult mai lesne de explicat evenimentul, 
dar şi de înţeles. Câtă vreme partea vătămată sau păgubită invocă invocă faptul că sumele transferate către fratele 
preşedintelui, au avut ca obiectiv influenţarea actului de justiţie, într-un caz delicat, prin redcerea pedepsei lui Sandu 
Anghel, sau chiar eliberarea acestuia din detenţie, nimeni nu poate crede că lanţul relaţional din justiţie, nu a avut 
girul unor persoane foarte sus-puse în instituţiile statului român! Pentru că se vehiculează nişte sume exorbitante, 
care pentru orice firmă românească ar fi o mândrie dacă ar înregistra-o ca şi profit, sau care pentru orice unitate 
sanitară, ar fi de un mare ajutor. 
 Instrumentarea acestui uriaş caz de corupţie fiind demarată, am putea ca pe desfăşurarea anchetei să 
remarcăm fără echivoc, finalul carierei politice a lui Traian Băsescu, chiar dacă nu are niciun amestec în acest 
scandal! Cancelariile europene nu vor asista impasibile la derularea acestei anchete, mai ales că preşedintele s-a erijat 
permanent într-un apărător neobosit al independenţei justiţiei în România, ţară europeană cu drepturi şi obligaţii 
depline, aflată la graniţa  estică a Uniunii Europene, unde stabilitatea economică şi socială este un obiectiv european, 
nu numai unul naţional. Prin preluarea subiectului în presa internaţională, imaginea României este serios zdruncinată, 
iar credibilitatea preşedintelui României, pusă la pământ. 
 Consecinţele acestui uriaş scandal de corupţie la nivel înalt se vor simţi cât de curând în nivelul investşiilor 
străine în spaţiul românesc, vor şubrezi serios calitatea de aliat al României în NATO, dar vor avea şi rolul 
determinant în limpezirea electoratului românesc în perspectiva alegerilor prezidenţiale din toamnă! 
 Alianţa partidelor de dreapta, sau chiar fuziunea acestora, va fi serios afectată în demersul lor de identificare 
a unui candidat comun, tocmai pentru că preşedintele României îşi revendică apartenenţa la partea dreaptă a 
eşichierul politic românesc, iar şansele alianţei aflată la guvernare pentru alegerile prezidenţiale, se consolidează 
serios. 
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 Oricum, competiţia pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale capătă aspecte dramatice pentru unele partide 
pentru unele partide, pentru că, se pare că drumul către Cotroceni, devine tot mai interesant, dar şi mai neted! 
 

 
Deputat 

Constantin Avram 
 

*** 
 

Independenţa justiţiei trebuie să rămână prioritară 
pentru România 

 
Cazul Bercea Mondialu – Mircea Băsescu, adus în vizorul opiniei publice în ultimele zile, dovedeşte încă o 

dată faptul că justiţia din România este independentă şi nimeni nu este mai presus de lege. Parcursul independent al 
justiţiei trebuie să continue indiferent de numele, rangul sau statutul persoanelor care săvârşesc fapte de corupţie.  

Consolidarea statului de drept reprezintă unul dintre pilonii angajamentului făcut partenerilor euro-atlantici şi 
contribuie la sănătatea instituţională, socială şi statală. Orice deviere de la acest parcurs precum şi de la efortul de 
reformare a justiţiei ne plasează într-o situaţie vulnerabilă şi ne trimite în trecut.   

Justiţia din România trebuie să dea dovadă de profesionalism iar factorii de decizie trebuie să-şi păstreze 
echidistanţa şi verticalitatea mai ales în momentele în care se confruntă cu dosare şi cazuri de corupţie în care sunt 
implicaţi oameni politici.  

Independenţa justiţiei reprezintă garanţia consolidării statului de drept şi unul dintre vehiculii modenizării 
statului. Consider cu fermitatea faptul că România şi-a respectat şi îşi va respecta în continuare toate angajamentele 
făcute partenerilor tradiţionali externi şi că nu se va abate niciodata de la acest parcurs, în special când vine vorba 
despre egalitatea şi raspunderea în faţa legii.  

 Pe de altă parte, în ultimele zile, mass media a reflectat o ştire cu privire la propunerea doamnei senator PC 
Cristiana Anghel în legătură cu graţierea persoanelor care au de ispăşit pedepse de până la 2 ani de închisoare.  
Menţionez că nu am cunoştinţă dacă au avut loc consultări în interiorul partidului în legătură cu această îniţiativă, 
însă, ca un punct de vedere personal, nu susţin şi nu voi sustine acest demers iniţiat de doamna senator Cristiana 
Anghel. Însă, voi susţine întotdeauna, fără echivoc, orice propunere şi iniţiativă de consolidare a statului de drept şi 
de asigurare a independenţei justiţiei.  

 
Deputat 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
 

Înregistrarea deţinătorilor cartelelor preplătite, o măsură de siguranţă şi normalitate! 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Camera Deputaţilor are în lucru în această perioadă un proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, prin care deţinătorii de cartele prepay vor fi 
determinaţi să se înregistreze cu datele de identitate în bazele operatorilor de telefonie. Am participat la dezbaterile 
care au avut loc pe acestă temă şi consider că obligativitatea aplicabilă acestor deţinători de cartele achiziţionate până 
acum fără nici un fel de condiţii prealabile este binevenită. Din experienţa de dată recentă a autorităţilor, a rezultat că 
o serie de fapte infracţionale, unele care chiar au adus atingere siguranţei şi securităţii naţionale, s-au produs în urma 
folosirii unor asemenea cartele preplătite.  
 Nu trebuie să ignorăm contextul actual în care se găseşte România, considerată a fi un inamic direct de către 
Federaţia Rusă prin apartenenţa sa la NATO, în condiţiile confruntărilor din Ucraina. În plus, asistăm la o tendinţă 
migraţionistă accentuată în ultima perioadă, tot mai mulţi refugiaţi din est părăsindu-şi ţările de origine, iar ţara 
noastră a devenit nu numai o ţară de tranzit, ci şi destinaţia finală a acestor transfugi. Acest exod estic spre România 
este dublat, în dese cazuri, de apariţia unor fenomene colaterale, îngrijorătoare pentru securitatea oricărui stat, 
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precum criminalitatea informatică transfrontalieră, traficul de persoane sau contraspionaj, unele dintre acestea fiind în 
măsură să ascundă chiar anumite riscuri asociate de tip terorist. În acest tablou nu lipsit de pericole, să ne reamintim 
că în cursul anului trecut SRI a propus declararea ca indezirabili a opt cetăţeni suspecţi în această zonă, drept pentru 
care este necesar să nu lăsăm nicio portiţă de scăpare apariţiei unor fenomene nedorite.  

România are nevoie de o legislaţie clară şi predictibilă în toate domeniile conexe strategiei naţionale de 
securitate. Perpetuarea lăsării unor mijloace de comunicaţii la liber şi la discreţia oricui ar constitui un factor de 
vulnerabilitate, care nu este bine privit în Uniunea Europeană. Ba mai mult, au existat cazuri în care cetăţeni europeni 
certaţi cu legea au achiziţionat anumite cartele telefonice din România, folosite ulterior în scopuri antiscociale în 
ţările lor de origine, chiar de sorginte teroristă sau trafic de droguri.  

În concluzie, pledez pentru adoptarea acestor modificări, mai ales că proiectul de lege a fost deja adoptat de 
Senat, în aşa fel încât, de la 1 ianuarie 2015, România să elimine această problemă controversată, atât în folosul 
securităţii statului, cât şi pentru liniştea fiecărui român. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Până unde merge dictonul „fă-te frate cu dracul”…? 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Credinţa mea este aceea că nimeni nu trebuie să se amestece în treburile Justiţiei, niciodată şi cu nici un 

prilej, chiar dacă există un interes direct. Scandalul monstruos în care este implicat fratele preşedintelui României a 
suscitat un asemenea interes naţional şi internaţional deoarece faptele prezentate de procurori şi evoluţia 
evenimentelor, care au dus finalmente la arestarea preventivă a lui Mircea Băsescu, sunt strâns legate de securitatea 
naţională a statului. Vorbim de prima instituţie a ţării, Administraţia Prezidenţială, şi în cauză este unicul frate al 
şefului statului, nu vreun cumnat, verişor sau soacra!  

Din acest punct de vedere, astfel de încrengături şi intersectări fără precedent ale Preşedinţiei României cu un 
exponent marcant al lumii interlope aruncă ţara noastră într-un ridicol de neimaginat în ochii occidentalilor. 

Până la stabilirea unui verdict al Justiţiei, care, repet, trebuie lăsată în afara oricăror ingerinţe, de orice fel, 
inclusiv şi mai ales de cele politice, există câteva întrebări pe care oamenii de bună credinţă din această ţară şi le pun 
cu legitimitate. În primul rând, ce caută fratele preşedintelui unei ţări să se încumătrească cu un interlop recunoscut? 
Cum Dumnezeu a ajuns Mircea Băsescu să-i boteze nepotul lui Bercea Mondialu, dacă nu l-a văzut niciodată decât 
cu două săptămâni înaintea evenimentului? Oare toţi românii or fi proşti să creadă asemenea teorii ieftine, de vândut 
în colţul străzii?...Este cât se poate de clar pentru orice om cu scaun la cap că inculpatul Mircea Băsescu nu a făcut 
nimic din toate lucrurile ce-i sunt imputabile de procurori cu…mâna lui!  

Mai direct spus, nu îşi închipuie nimeni că fratele primului om al ţării îşi făcea de lucru cu astfel de 
specimene infracţionale, fără a se gândi absolut deloc la statutul fratelui său, şi, implicit, al său… 

Morala interpretabilă a acestui caz de corupţie la cel mai înalt nivel petrecut în România după 1989 este că 
Traian Băsescu şi-a împins fratele spre puşcărie! Nu ştie nimeni din ce raţiuni, cu ce gânduri, în ce scop... Dacă aşa s-
au petrecut lucrurile, iar preşedintele şi-a trimis fratele să se facă neam cu un abscons interlop, nu contează în 
schimbul a ce, bani, voturi sau interese, atunci lucrurile chiar au ajuns de necontrolat.  

Pe de altă parte, evenimentele derulate ca într-un film mafiot cu actori lamentabili din ultimele zile mai ridică 
anumite întrebări la care autorităţile statului ar fi datoare să răspundă neîntârziat. Mă refer în special la provenienţa 
acestor sume de bani vehiculate în acest caz, care sunt uriaşe chiar şi pentru clasa îmbogăţiţilor din România, darmite 
pentru nişte oameni care nu au muncit nici măcar o zi în viaţa lor!  

De unde au ţiganii, spus pe româneşte, atâţia bani? Este o întrebare la care, până acum, nu s-a răspuns, nici 
înainte şi nici după revoluţie… 

Pe de altă parte, lăsarea unui puşcăriaş să îşi dea public cu părerea despre reprezentanţii puterii judecătoreşti 
este dăunătoare ideii de Justiţie la modul general. Mai mult, particularizarea unor acuzaţii extrem de grave, prin 
arătarea cu degetul dintr-o dubă a statului…către şefii unor instituţii precum Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
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DNA, constituie fapte extrem de grave, care nu pot fi tolerate, în ciuda opiniilor induse de o anumită parte a mass 
media.  
 

Deputat 
Mircea-Vicenţiu Irimie 

 
*** 

 
Românii sunt încă toleranţi cu serviciile oferite de sistemul de sănătate! 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Un studiu recent realizat la iniţiativa Institutul Aspen România ne arată nivelul de satisfacţie al pacienţilor 

români referitor la serviciile medicale de care beneficiază, atât în raport cu medicul de familie, cât şi cu cel specialist. 
Rezultatele studiului sunt oarecum surprinzătoare, reieşind faptul că, deşi sistemul public de sănătate autohton în 
ansamblul său a fost aspru criticat în ultima perioadă, românii sunt mulţumiţi într-un grad ridicat de prestaţia acestor 
două categorii de medici. Aceste rezultate denotă încrederea românilor în munca specialiştilor din medicină, iar acest 
sentiment este dătător de speranţe şi pentru îmbunătăţirea situaţiei generale a sistemului medico-sanitar, precum şi 
creşterea gradului de respect în raport cu nevoile pacienţilor. 

Conform studiului, medicul de familie are aprecierea unui procent însemnat dintre români în ceea ce priveşte 
uşurinţa cu care sunt programaţi, 78% fiind mulţumiţi şi foarte mulţumiţi, iar în cazul medicilor specialişti procentul 
respectiv se situează la 73%. Un rezultat aproape spectaculos este reliefat la capitolul „Curăţenia şi confortul din sala 
de aşteptare şi cabinet”, românii apreciind ca pozitive aceste aspecte în procent de 69 % în cazul medicului de familie 
şi 76% în cazul celui specialist. Comportamentul personalului a fost, de asemenea, perceput bine de pacienţi, 77% 
dintre români apreciind ca peste aşteptări comportamentul personalului în cazul medicului de familie, iar un procent 
şi mai mare, 81%, în cazul medicului specialist. Un procent de 57% dintre români sunt mulţumiţi şi extrem de 
mulţumiţi de timpul necesar a fi alocat pentru consultaţia la medicul de familie, inclusiv durata de aşteptare până la 
debutul propriu-zis al consultului, procentul crescând semnificativ, la 68%, în cazul aceleiaşi operaţiuni derulate la 
medicul specialist. Şi calitatea explicaţiilor oferite de către medici privind starea bolilor pacienţilor este apreciată de 
circa trei sferturi dintre români, respectiv 73% în cazul medicului de familie şi 79% în cazul celui specialist.  

Percepţia pozitivă a populaţiei României referitor la activitatea celor două categorii de medici demonstrează 
faptul că sistemul medical din România are resurse de regenerare, în ciuda problemelor existente în ultima perioadă, 
unele grave, legate de corupţie, dar şi a exodului masiv de cadre medicale spre locuri de muncă din străinătate. 
Desigur, statul român mai are multe lucruri de întreprins pentru instituirea unui climat european şi civilizat în 
sănătate. În opinia mea, sunt necesare o nouă lege de salarizare specifică sistemului de sănătate, alocarea a minim 6% 
din PIB acestui sector, asigurarea unor drepturi salariale decente, inclusiv cele restante, etc..  

Studiul la care am făcut referire mai arată totodată că românii îşi păstrează nivelul de toleranţă faţă de 
prestaţia cadrelor medicale, iar acest fapt trebuie încurajat în continuare, printr-o muncă susţinută a tuturor celor din 
sistem, dar, aşa cum spuneam, şi prin implicarea mai pronunţată a autorităţilor care veghează la buna sa funcţionare. 

 
Deputat 

Mircea-Vicenţiu Irimie 
 

*** 
 

Un mare „DA” pentru acordarea cartelelor telefonice preplătite doar cu buletinul! 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Parlamentul dezbate în această perioadă Proiectul de lege propus de Guvern care va permite identificarea 

celor care cumpăra cartele preplătite, fără îndoială o măsură pozitivă în contextul geopolitic şi strategic actual. În 
acest moment deţinătorii acestor cartele reprezintă circa 67% din utilizatorii de telefonie mobilă sau a celor care 
folosesc reţele wireless. Iniţiativa Guvernului, prin care utilizatorii de cartele telefonice prepay sunt obligaţi să 
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declare datele personale la momentul achiziţionării acestora, a intrat în procedură de urgenţă în dezbaterea Camerei 
Deputaţilor, ca for decizional, după ce a fost adoptat de Senat, şi ar urma să fie aplicat de la 1 ianuarie 2015. 

Acest proiect de act normativ este în concordanţă cu o altă lege aflata în vigoare, aşa-denumita „Lege Big 
Brother” (Legea 82/2012), care a transpus în legislaţia naţională o directivă europeană emisă în 2006, după atentatele 
teroriste de la Londra şi Madrid, dar şi cu Legea siguranţei naţionale. 

Totuşi, Directiva 2006/24/CE privind păstrarea datelor electronice şi de telecomunicaţii obligă statele UE, 
inclusiv România, să reţină date clare privind aceste cartele, lăsând la latitudinea fiecărui stat cum implementează 
directiva. Directiva respectivă a Comisiei Europene mai susţine păstrarea datelor de identificare a utilizatorilor de 
comunicaţii electronice şi telefonice, precum numele şi adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat, pentru a 
asigura disponibilitatea lor în vederea cercetării, depistării şi urmăririi penale a infracţiunilor grave. În raportul 
Comisiei Europene de evaluare a acestei directive, se susţine importanţa păstrării acestor date, pentru că sunt probe 
importante pentru prinderea şi condamnarea celor vinovaţi de infracţiuni grave şi de terorism. Raportul menţionează 
şi preocuparea UE în domeniul cartelelor preplătite, în special având în vedere că acestea, atunci când sunt 
achiziţionate dintr-un alt stat membru, sunt folosite de persoane implicate în activităţi ilicite, pentru a scăpa de 
urmărirea penală. 

În opinia mea, înregistrarea deţinătorilor acestor cartele este absolut benefică, deoarece astfel ar fi diminuate 
posibilităţile comiterii unor infracţiuni, precum atacurile teroriste, traficul de persoane şi droguri, sau chiar atentate la 
siguranţa naţională. Să nu mai vorbim de faptul că o serie de apeluri false transmise pe numărul unic de urgenţă 112 
au provenit în ultimii ani de la deţinătorii unor astfel de cartele, autorităţile statului fiind puse aiurea pe drumuri şi 
cheltuind degeaba fonduri pentru mofturile unor teribilişti imposibil de depistat. De asemenea, au fost cazuri 
numeroase de reprezentanţi ai instituţiilor statului sunaţi la ore nepotrivite şi ameninţaţi de pe astfel de cartele 
preplătite, ai căror posesori nu au putut fi identificaţi şi traşi la răspundere.  

Îmi exprim deplina încredere că, în urma dezbaterilor din comisiile de specialitate şi din plenul Camerei 
Deputaţilor, va rezulta o lege foarte bună, care să răspundă solicitărilor actuale, deoarece, în acest moment, este clar 
că există un element de discriminare între consumatorii de servicii de comunicaţii abonaţi şi cei care folosesc cartele 
prepay, deoarece doar celor dintâi le sunt reţinute datele cu caracter personal. Aplicarea acestui act normativ va 
asigura, de asemenea, un climat de normalitate şi siguranţă civică, prin prevenirea criminalităţii, inclusiv a formelor 
sale grave, ori cu caracter transfrontalier, precum şi a actelor de terorism. Se va garanta astfel protecţia populaţiei, a 
bunurilor materiale şi valorilor, într-o abordare europeană, dar ţinând cont şi de particularităţile naţionale. Din 
informaţiile furnizate de către autorităţile abilitate ale statului, identificarea utilizatorilor de cartele preplătite este 
extrem de anevoioasă în cazul desfăşurării cercetărilor penale sau, mai grav, în cazurile de prevenire a ameninţărilor 
la adresa securităţii naţionale, intensificate în ultima vreme pe fondul conflictelor armate din estul României.  

Sunt de acord cu teoria conform căreia un om onest şi serios nu are de ce să îşi ascundă identitatea, în nici un 
fel de spaţiu, real sau virtual, deci vorbim în mod clar despre o iniţiativă lăudabilă pentru întreaga societate 
românească. 

 
Deputat 

Mircea-Vicenţiu Irimie 
 

*** 
 

Atenţie sporită a României pentru situaţia refugiaţilor 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Ziua Mondială a Refugiatului, sărbătorită recent şi în România, în data de 20 iunie, a avut în acest an o 
conotaţie mult mai accentuată pe fondul conflictelor dramatice petrecute în imediata apropiere a ţării noastre. Ziua 
Mondială a Refugiatului a început să fie oficiată odată cu adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a 
Rezoluţiei 55/76, din 4 decembrie 2000. În interpretarea fenomenului complex al migraţiei, există o diferenţiere clară 
între migrant şi refugiat. Astfel, migrantul alege să plece din ţara de origine, temporar sau definitiv, din motive de 
ordin economic, familial, social sau cultural, iar refugiatul este forţat să îşi părăsească ţara natală, de cele mai multe 
ori din cauza unor stări conflictuale. De altfel, în cazul refugiaţilor, statele au obligaţia să le ofere protecţie împotriva 
returnării în ţara de origine, acces efectiv şi neîngrădit la procedura de azil, precum şi o serie de forme de asistenţă, 
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materială, medicală şi socială. Garantarea acestor drepturi este prevăzută de Convenţia de la Geneva din 1951 şi 
Protocolul de la New York din 1967, directive internaţionale ratificate de către România în anul 1991. De atunci, ţara 
noastră a început construirea treptată a unui sistem naţional de azil, în concordanţă cu obligaţiile asumate la nivelul 
comunităţii internaţionale. Potrivit informaţiilor statistice oficiale, un număr de 24.137 persoane au depus cereri 
pentru acordarea unei forme de protecţie în ultimii 23 de ani în România, majoritatea provenind din state precum 
Irak, Somalia, Afganistan, Bangladesh, Pakistan şi Siria. De asemenea, în ultimul an şi jumătate cele mai multe 
solicitări de azil au fost depuse de cetăţenii sirieni, 1.279, din care 1.056 au obţinut o formă de protecţie. 

În acest an, Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Inspectoratul General pentru Imigrări au marcat 
Ziua Mondială a Refugiatului printr-o suită de manifestări, fiind apreciate curajul şi rezistenţa a milioane de persoane 
din întreaga lume, forţate să îşi abandoneze casele din cauza războaielor şi abuzurilor asupra drepturilor omului. 
Evenimentele au avut loc în cele şase Centre de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil din subordinea 
Inspectoratul General pentru Imigrări, aflate la Timişoara, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare, Giurgiu şi Bucureşti. 

Un număr record de persoane dezrădăcinate a fost înregistrat pe parcursul ultimului an, inclusiv în România. 
Vorbim despre oameni care au pierdut tot ce aveau, de la casă la propria ţară, şi încearcă cu sprijinul statelor 
adoptatoare să îşi reclădească vieţile.  

Tratamentul acordat refugiaţilor într-o ţară membră a Uniunii Europene, precum este şi România, este extrem 
de monitorizat de către forurile internaţionale. În acest context, având în vedere şi numeroasele semnale de noi 
refugiaţi care preferă România în special dinspre est, atât din Europa, cât şi din Asia, este evident că autorităţile 
statului trebuie să dea dovadă atât de atenţie sporită, cât şi de întărirea capacităţii de siguranţă a frontierelor de la 
graniţele de est şi nord.  
 

Deputat 
Mircea-Vicenţiu Irimie 

 
*** 

 
Avem nevoie de măsuri urgente pentru oprirea diminuării accelerate a populaţiei României 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

 După cum au avertizat şi specialiştii în demografie, statisticienii au reconfirmat tendinţa accelerată de 
scădere a populaţiei României, care s-a menţinut şi anul trecut, din cauza valorilor negative ale sporului natural. 
Institutul Naţional de Statistică a comunicat că natalitatea continuă să se afle în regres, în ciuda progreselor tardive 
din ultimii ani.  

Dincolo de răceala cifrelor, din nefericire avem serioase motive să ne temem că fenomenul de scădere şi, 
implicit, de îmbătrânire a populaţiei României, va continua şi în anii următori.  

Un factor substanţial care contribuie la aceste realităţi nedorite este migraţia forţei de muncă, accentuată 
odată cu permisivitatea liberei circulaţii conferite de aderarea României la Uniunea Europeană.  

De asemenea, nu trebuie să neglijăm exodul tinerilor spre alte zări mult mai dătătoare de oportunităţi, precum 
şi realitatea crudă potrivit căreia statul român este încă deficitar în identificarea unor soluţii stimulatoare viabile, atât 
pentru încurajarea tinerelor familii, cât şi pentru creşterea copiilor în condiţii propice dezvoltării armonioase.  

Potrivit rapoartelor EUROSTAT, peste 20 de ani populaţia României va scădea cu alte patru milioane de 
persoane faţă de situaţia de la ultimul recensământ, cel din 2012, când număram 19.043.767 de oameni. Situaţia 
oricum se depreciase faţă de recensământul anterior, cel din 2002, în cei zece ani fiind mai puţini cu 2,6 milioane de 
români. Diminuarea populaţiei României este dublată şi de un ritm extrem de alert al îmbătrânirii, numărul tinerilor 
scăzând dramatic.  

În contextul economic şi social derutant din ultima perioadă, este evident că criza demografică se va accentua 
şi în viitor, în lipsa unor perspective concrete de redresare şi a unor decizii administrativ-politice cu rol încurajator 
pentru creşterea natalităţii şi reducerea migraţii.  

Avem nevoie de politici demografice bine conturate şi implementate corespunzător, bazate pe măsuri 
economice şi stimulative, menite să sprijine familiile şi copiii.   
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Îmi exprim însă speranţa că ne vom trezi totuşi în timp util la realitate şi vom lua măsurile care se impun, 
pentru a nu ajunge la estimările specialiştilor potrivit cărora, peste 50 de ani, un cetăţean al României va munci 
pentru pensiile altor nouă. 
 

Deputat 
Mircea-Vicenţiu Irimie 

 
*** 

 
 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-Ministrul României 
De către: deputat Mircea Irimie  
Obiectul interpelării: Amnistie fiscală pentru întreprinzători 
 

Stimate domnule prim-ministru,  
  

Vă supun atenţiei situaţia disperată în care se află mii de întreprinzători din România, ajunşi cu propriile 
afaceri la limita supravieţuirii, din cauza unui lanţ al slăbiciunilor din sistemul fiscal, precum şi a greutăţilor 
întâmpinate pe fondul crizei economice din ultimii ani. Mă refer la datoriile acumulate de aceşti oameni de afaceri, 
ale căror societăţi comerciale au debite la bugetul de stat, fiind puşi practic în imposibilitatea de a-şi rambursa 
penalităţile şi dobânzile de întârziere la plată. 

Practic, în numele a foarte mulţi întreprinzători din Cluj şi nu numai, vin în faţa dumneavoastră cu o 
propunere perfect sustenabilă, atât pentru a rezolva astfel de situaţii, cât şi pentru însănătoşirea mediului de afaceri 
autohton. Concret, vă rog respectuos să analizaţi posibilitatea conform căreia agenţii economici care pot face dovada 
rambursării datoriilor către stat, într-o perioadă stabilită de legiuitor, în funcţie de valoarea debitului, într-o singură 
tranşă sau cu o eşalonare de câteva luni, să fie scutiţi de la plata penalităţilor şi dobânzilor de întârziere.  

Conform ultimelor reglementări ale Codului de procedură fiscală, penalităţile de întârziere au în prezent un 
caracter sancţionatoriu încă din prima zi în care societatea în cauză este datoare, fiind calculate pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. Astfel, contribuabilii români achită actualmente, pentru plăţile către bugetul consolidat al statului 
neefectuate la timp, o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de întârziere, ceea ce reprezintă o penalitate de 7,3% anual.  

De asemenea, noul regim al dobânzilor a introdus diferenţierea clară între dobânzi şi penalităţile de 
întârziere. Conform actualizării Codului de procedură fiscală, penalităţile sunt menite să descurajeze neconformarea, 
iar dobânda este destinată să protejeze valoarea reală a plăţilor reprezentând impozite, taxe şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat. Astfel, în urma noilor reglementări, dobânzile au un caracter recuperatoriu, iar  
penalităţile au un caracter sancţionatoriu. În prezent, nivelul dobânzii este de 0,04% (14,6% pe an), acesta fiind  
calculat pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 

Domnule prim-ministru, 
În condiţiile în care mediul de afaceri românesc nu a reuşit încă să depăşească dificultăţile din ultimii ani, pe 

fondul unui blocaj investiţional generalizat şi a rambursării de către Guvern a arieratelor acumulate, consider că o 
asemenea măsură de exceptare a penalităţilor şi dobânzilor de întârziere de la plată ar fi în dublu avantaj. Pe de o 
parte, această hotărâre ar contribui determinant la creşterea economiei naţionale, prin majorarea colectării la bugetul 
de stat, având în vedere faptul că oamenii de afaceri vor face toate diligenţele necesare pentru a înapoia în cel mai 
scurt timp banii datoraţi către stat. Pe de altă parte, o asemenea decizie ar fi pozitivă şi pentru mediul privat, 
conducând automat la îmbunătăţirea afacerilor, la crearea de noi locuri de muncă şi predictibilitate pe termen mediu 
şi chiar lung. O societate comercială salvată de la corvoada de a înapoia statului sume importante ar putea fi folosi 
aceşti bani pentru dezvoltare şi reinvestirea profitului, deci s-ar crea din start un proces de plus-valoare. Un 
întreprinzător privat care ar avea această ocazie ar folosi-o în mod indubitabil pentru a-şi creşte cifrele de afaceri, 
prin participări la licitaţiile publice blocate până acum, iar pe cale de consecinţă toată lumea ar avea de câştigat, fiind 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 18 - 2014  
săptămâna  23- 27 iunie  2014  

 

 

109

deblocat tot angrenajul economic, care cuprinde firmele subcontractoare, cele furnizoare de materii prime şi servicii, 
inclusiv IMM-urile, etc., având în vedere necesitatea de infuzie de capital pe piaţa românească.  

În concluzie, în calitate de deputat al Colegiului uninominal 8 Cluj, vă rog respectuos domnule prim-ministru 
să analizaţi propunerea prezentată şi să îmi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere privind această măsură de 
revigorare economico-financiară, cu efecte benefice atât pentru bugetul consolidat al statului, cât şi pentru mediul de 
afaceri. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

 
*** 

 
 
 Întrebări 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

      doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Programul informatic al ANAF completează legislaţia pensiilor cu noi motive de sistare 
 

Vă supun atenţiei nemulţumirea unor pensionari de invaliditate care au de recuperat de la foştii angajatori, în 
baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, sume cu titlu de salarii neachitate. Potrivit legii, plata acestor sume se 
poate face eşalonat, timp de cinci ani de zile, de către angajatorii respectivi. Concret, aceşti oameni au rămas fără 
pensii deoarece foştii angajatori, în lunile în care plătesc această cota parţială din debit, întocmesc şi trimit o 
declaraţie către ANAF, din care rezultă că ar fi lucrat în prezent. Acest lucru generează rapid din partea Caselor de 
pensii o sistare a plăţii şi impunerea restituirii pensiei, având în vedere faptul că este interzis cumulul pensiei de 
invaliditate cu salariul. Dacă situaţia prezentată este reală, înseamnă că programul informatic al ANAF nu prevede 
toate situaţiile din realitate şi trebuie modificat în regim de urgenţă. 

În opinia mea, Guvernul României, prin ministerele abilitate, trebuie să găsească modalitatea adecvată prin 
care angajatorii care au faţă de foştii salariaţi debite de plătit, eşalonate pe un interval de cinci ani, să înregistreze în 
declaraţiile către ANAF aceste operaţiuni, într-o formulă care să nu dea naştere la abuzuri şi să conducă la sistări de 
pensii fără temei legal. 

Având în vedere circumstanţele prezentate mai sus, va rugăm sa ne comunicaţi care este modalitatea de 
rezolvare a acestor situaţii, precum şi unde apare problema, din punctul dumneavoastră de vedere, la angajator, la 
ANAF, sau la Casa de pensii? În oricare din aceste ipostaze, consider că trebuie luate masuri pentru a exista o 
informare clară şi transparentă în vederea eliminării posibilităţilor de a fi sistate anumite pensii în mod incorect şi 
discreţionar. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii  
 

Tratament discriminatoriu aplicat în unităţile spitaliceşti 
 
Stimate domnule Ministru,  

 
În prezent, în spitalele de copii din România se face o discriminare între drepturile mamelor şi ale taţilor, 

impunându-se internarea mamei împreună cu copilul bolnav pe secţia de specialitate, negandu-se astfel dreptul taţilor 
de a fi alături de copiii lor în unităţile spitaliceşti.   
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Consider că opţiunea internării alături de copil nu trebuie să aparţină instituţiei de spitalizare ci exclusiv 
părinţilor. Mai mult, în condiţiile în care taţii beneficiază în prezent de concediu paternal pentru creşterea copilului şi 
sunt parinti cu drepturi depline, consider că nu există niciun temei legal pentru înlăturarea tatălui din viaţa copilului 
său, în speţă din spitalele de copii.  

În consecinţă, vă rog să îmi specificaţi ce măsuri veţi întreprinde astfel încât acest tratament diferenţiat 
aplicat mamelor şi taţilor în unităţile spitaliceşti să nu se mai aplice şi să nu mai existe astfel de discriminări? 

Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris.    
 

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii  
 

Situaţia Muzeului Naţional al Literaturii Române 
 
Stimate domnule Ministru, 
  
Retrocedarea în urmă cu câţiva ani a actualului sediu al Muzeului Naţional al Literaturii Române, 

neînţelegerile între actualul proprietar de drept şi conducerea Primăriei, dar şi lipsa de reacţie a autorităţilor asupra 
acestui dezastru iminent, au condus la o situaţie extremă, o situaţie în care tezaurul literar al României este practic 
aruncat în stradă.  
Pe această cale, vă rog să-mi specificaţi ce demersuri veţi face în continuare în vederea identificarii unui imobil 
adecvat funcţionării Muzeului Naţional al Literaturii Române? Care este planul pe care îl aveţi în vedere pentru 
protejarea şi conservarea în condiţii de maximă siguranţă a tezaurului literar ce se află în incinta sediului de pe 
bulevardul Dacia? 

Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris.  
   

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
Situaţia investiţiei drumului naţional 66 A Câmpu lui Neag-Băile Herculane din punct de vedere al protecţiei 

mediului 
 

Stimate domnule ministru,           
 

Intenţia construcţiei Drumului Naţional 66 A a suscitat de-a lungul timpului numeroase controverse, 
deoarece artera respectivă ar urma să traverseze chiar mijlocul Parcului Naţional Retezat, punând astfel în pericol 
exemplarele rare ale florei şi faunei din acest perimetru protejat. DN 66 A face legătura între Valea Jiului, din Câmpu 
lui Neag, şi Băile Herculane, iar mass media a relatat că investiţia nu ar avea avizul de mediu necesar. Construirea 
şoselei care urma să lege Valea Jiului de Băile Herculane este unul dintre cele mai controversate proiecte de 
infrastructură demarate în România după 1990. Investiţia DN 66 A a început în anul 2002, după ce în anul 1999 statul 
român clasifica drumul forestier care traversa rezervaţiile naţionale Retezat şi Valea Cernei drept drum naţional, dar a 
fost abandonată pe parcurs. 
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Domnule ministru, vă rog să specificaţi ce măsuri de protecţie a acestei rezervaţii naturale s-au luat, precum 
şi modalitatea de aplicare a acestora în vederea respectării normelor europene, în raport cu construirea unui Drum 
Naţional prin Parcul Naţional Retezat? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

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

Situaţia retrocedărilor de şcoli şi grădiniţe din Transilvania 
 

Stimate domnule viceprim-ministru, 
 
 În mai multe zone din Transilvania, inclusiv în judeţul Cluj, cultele religioase revendică şi în prezent zeci de 
clădiri ce găzduiesc grădiniţe şi şcoli. Situaţia prezentată este îngrijorătoare pentru toată zona, însă cultele religioase 
au solicitat în ultima perioadă mai multe clădiri care găzduiesc în prezent sediile unor grădiniţe, în condiţiile în care 
criza acestora este binecunoscută la nivel naţional. Potrivit unor statistici neoficiale, sute de şcoli şi grădiniţe au fost 
revendicate, iar clădirile în cauză au aparţinut unor instituţii precum Biserica Romano-Catolică, Episcopia Greco-
Catolică, Comunitatea Evreiască, Parohia Reformată şi Episcopia Unitariană. Din nefericire, marea majoritate a 
acestor culte religioase nu sunt de acord să vândă clădirile statului, pentru ca ele să poată fi folosite în continuare ca 
unităţi de învăţământ. 
 În aceste condiţii, vă întreb cu respect domnule vicepremier: 
1. Care este situaţia actuală a cererilor de retrocedare care au ca obiect şcoli şi grădiniţe, atât la nivel naţional, cât şi 
punctual în Transilvania şi judeţul Cluj? 
2. Câte astfel de unităţi de învăţământ supuse proceselor de retrocedare au fost răscumpărate în ultimii 10 ani de la 
cultele religioase şi care a fost valoarea tranzacţiilor? 
3. Cum apreciază specialiştii MDRAP soluţiile necesar a fi adoptate în vederea rezolvării acestei probleme delicate, 
care afectează destinele copiilor noştri? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 

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

Situaţia retrocedărilor de şcoli şi grădiniţe din Transilvania 
 

Stimate domnule viceprim-ministru, 
 
 În mai multe zone din Transilvania, inclusiv în judeţul Cluj, cultele religioase revendică şi în prezent zeci de 
clădiri ce găzduiesc grădiniţe şi şcoli. Situaţia prezentată este îngrijorătoare pentru toată zona, însă cultele religioase 
au solicitat în ultima perioadă mai multe clădiri care găzduiesc în prezent sediile unor grădiniţe, în condiţiile în care 
criza acestora este binecunoscută la nivel naţional. Potrivit unor statistici neoficiale, sute de şcoli şi grădiniţe au fost 
revendicate, iar clădirile în cauză au aparţinut unor instituţii precum Biserica Romano-Catolică, Episcopia Greco-
Catolică, Comunitatea Evreiască, Parohia Reformată şi Episcopia Unitariană. Din nefericire, marea majoritate a 
acestor culte religioase nu sunt de acord să vândă clădirile statului, pentru ca ele să poată fi folosite în continuare ca 
unităţi de învăţământ. 
 În aceste condiţii, vă întreb cu respect domnule vicepremier: 
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1. Care este situaţia actuală a cererilor de retrocedare care au ca obiect şcoli şi grădiniţe, atât la nivel naţional, cât şi 
punctual în Transilvania şi judeţul Cluj? 
2. Câte astfel de unităţi de învăţământ supuse proceselor de retrocedare au fost răscumpărate în ultimii 10 ani de la 
cultele religioase şi care a fost valoarea tranzacţiilor? 
3. Cum apreciază specialiştii MDRAP soluţiile necesar a fi adoptate în vederea rezolvării acestei probleme delicate, 
care afectează destinele copiilor noştri? 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 

Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cotovelea, ministrul pentru Societatea Informaţională 
 

Competitivitatea românească din domeniul IT în raport cu migraţia specialiştilor 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Atât de către dumneavoastră, cât şi de predecesorii dvs. în funcţie, a fost reiterată în repetate rânduri ideea 
conform căreia România este extrem de competitivă în ceea ce priveşte soluţiile informatice. Din această cauză, în 
ultimii ani ţara noastră a atras interesul unor companii celebre din domeniu, precum IBM, Oracle şi HP, care au decis 
să îşi dezvolte planuri investiţionale în România. Cu toate acestea, încă suntem deficitari la segmentul de dezvoltare 
al specialiştilor din domeniu, pe fondul migraţiei accentuate a oamenilor bine pregătiţi din sistem. În opinia mea, 
trebuie ne concentrăm pe viitor şi să punem accentul pe resursele umane de înaltă calificare pe care România le 
deţine în domeniul IT, respectiv programatori, analişti, etc.  
 Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Care este evoluţia investiţiilor făcute în România de companiile mari de IT care au deschis deja centre de 
dezvoltare? 
2. Cum apreciaţi competitivitatea specialiştilor noştri din punctul de vedere al soluţiilor informatice? 
3. Ce strategie are ministerul pe care îl conduceţi pentru urgentarea punerii în practică a schemei de ajutor de stat 
pentru sectorul IT&C? 
4. Aveţi o statistică a absolvenţilor facultăţilor cu profil de informatică plecaţi să lucreze în străinătate în ultimii ani? 
Dacă da, vă rog să mi-o prezentaţi. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Plata derizorie a membrilor comisiilor de bacalaureat 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Având în vedere că ne aflăm în imediata apropiere a desfăşurării examenului de bacalaureat, doresc să vă 
supun atenţiei nemulţumirile confederaţiilor sindicale din învăţământ referitoare la cuantumul de retribuire al 
membrilor comisiilor de bacalaureat. Astfel, sindicaliştii atrag atenţia că un număr important de cadre didactice din 
toată ţara refuză să mai facă parte din comisiile de bacalaureat, considerându-se umilite de sumele derizorii cu care 
sunt recompensaţi. La o analiză sumară, nu pot să nu fiu de acord cu doleanţele dascălilor, având în vedere că un 
profesor primeşte 19 lei/zi pentru asistenţă şi 3 lei pentru o lucrare corectată la acest examen de bacalaureat. În aceste 
condiţii, cadrele didactice se simt pe bună dreptate umilite şi nu pot fi motivate cu astfel de sume ridicole nici să 
participe în comisiile de bacalaureat, nici să asigure corectitudinea cerută de toată lumea a acestor examene 
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importante. Mai mult, există o mare presiune pe membri comisiilor de bacalaureat din acest an, având în vedere 
imensele scandaluri din anii trecuţi, care au aruncat o pată de noroi greu de şters asupra întregului învăţământ 
românesc. 

În consecinţă, vă întreb cu respect domnule ministru care este punctul dumneavoastră de vedere şi ce măsuri 
veţi lua pentru a fi alocate sume decente de bani în bugetul de anul viitor al Ministerului Educaţiei, pentru a rezolva 
aceste nemulţumiri perfect justificate ale cadrelor didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 

 
Adresată domnului Gabriel Oprea,  ministrul Afacerilor Interne 
 

Situaţia expulzării romilor de origine română din ţările U.E. 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 
 Aproape în fiecare an au loc adevărate scandaluri politice în ţările din vestul Europei, care se menţin periodic 
în atenţia presei internaţionale, din cauza campaniilor de expulzare a cetăţenilor romi, majoritatea de origine română. 
An de an romii sunt trimişi înapoi de către autorităţile din Franţa, Italia, Marea Britanie şi Germania, dar, după un 
scurt „stagiu” pe plaiurile mioritice, aceştia revin de fiecare dată, iremediabil, în ţările „de adopţie”. 

După cum bine ştiţi domnule viceprim-ministru, au existat adevărate campanii de discreditare duse de 
diverse medii din Franţa şi nu numai la adresa României, motivate şi de acţiunile romilor români pe teritoriul statelor 
europene. În ciuda presiunii crescânde a poliţiei, rezultatul este acelaşi: aşezările evacuate se formează din nou, iar 
cei expulzaţi revenit în ţările europene atunci când au posibilitatea.  

Având în vedere situaţia prezentată, vă întreb respectuos domnule vicepremier: 
1. Ce poate face România, în speţă MAI, pentru a stopa exodul romilor spre Franţa şi alte state europene, având în 
vedere că aţi discutat şi cu omologii dvs. din Uniunea Europeană despre acest subiect delicat? 
2. Câţi romi au fost deportaţi la frontiere şi trimişi în România din ţările europene în ultimii cinci ani? 
3. Câţi ofiţeri de legătură are România în ţările din Uniunea Europeană şi care sunt rezultatele concrete ale misiunilor 
acestora? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Lipsa asistenţei medicale din zonele radioactive din Munţii Apuseni 
 

Stimate domnule ministru, 
 

În ultima perioadă am primit numeroase petiţii şi solicitări în cadrul audienţelor de la biroul meu 
parlamentar, prin intermediul cărora o serie de cetăţeni din zona Munţilor Apuseni, din judeţele Cluj şi Alba, mi-au 
semnalat situaţia delicată cu care se confruntă din cauza absenţei medicilor de familie şi a asistenţei sanitare 
corespunzătoare mileniului III. Dramatic este faptul că lipsa asigurării medicale primare se manifestă cu acuitate mai 
ales în unele zone contaminate radioactiv, respectiv în localităţile din apropierea fostelor mine de uraniu şi alte 
metale cu conţinut radioactiv. De altfel, incidenţa îmbolnăvirilor populaţiei din Munţii Apuseni, care a fost supusă 
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radiaţiilor în urma exploatărilor miniere, a coborât în ultima perioadă şi spre zona colinară a judeţului Cluj, respectiv 
în localităţile Colegiului uninominal nr. 8, în comunele Aiton, Cojocna, Ploscoş şi Sănduleşti.  

În aceste condiţii, vă solicit respectuos să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Există o strategie a Ministerului Sănătăţii, corelată cu  programele naţionale de ecologizare a minelor, pentru 
zonele radioactive din Munţii Apuseni? 
2. Câţi medici sunt implicaţi în asigurarea asistenţei medicale pentru cetăţenii din zonele radioactive din judeţele Cluj 
şi Alba? 
3. Care este deficitul de medici şi asistenţi din arealul rural al Munţilor Apuseni? 
4. Ce măsuri profilactice a luat Ministerul Sănătăţii în sprijinul populaţiei din cele două judeţe contaminate cu diverse 
elemente radioactive, ştiut fiind faptul că mortalitatea în zonele menţionate este extrem de ridicată? 

Solicit răspuns scris. 
 

 
Deputat 

Vicenţiu-Mircea Irimie 
 

*** 
 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
  

Interpretabilitatea art. 25(2) din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice 

 
Stimate domnule ministru, 
 

Urmare a publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 460/2013, o serie de specialişti 
din sistemul juridic sunt contrariaţi de modalitatea în care se soluţionează în prezent acţiunile întemeiate pe 
prevederile art. 25(2) din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, care se judecă ignorând cu desăvârşire 
prevederile Deciziei 460/2013.  

De menţionat este faptul că considerentele din fila 29 a acestei decizii, precum şi dispozitivul prin care se 
impune ca art. 25(2) să fie trimis spre interpretare legislativă Parlamentului, sunt părţi ale Deciziei 460/2013 
publicate în Monitorul Oficial. În situaţia în care o astfel de decizie este dată cu privire la soluţionarea unui conflict 
constituţional şi Legea 47/1992 nu prevede vreo procedură de suspendare a acestui articol, iar art. 147(4) din 
Constituţia României prevede că o decizie a Curţii Constituţionale este obligatorie din momentul în care este 
publicată în Monitorul Oficial, fără să facă vreo altă precizare, vă întreb respectuos cum credeţi că ar trebui sa 
procedeze ANI şi instanţele de judecată în această perioadă, până când Parlamentul va interpreta din punct de vedere 
legislativ acest articol? 

Vă amintesc că numărul celor aflaţi în situaţia de a li se aplica acest art. 25(2) din Legea 176/2010, care 
prevede interdicţia ocupării pe 3 ani a aceleiaşi funcţii, dar şi excepţia legată de la aceasta a funcţiilor electorale, 
apreciat de Curtea Constituţională a fi neclar, este destul de mare, existând o adevărată înghesuială în sălile de 
judecată din ţară cu această speţă. Din acest motiv, vă rog să îmi comunicaţi care este situaţia şi cum vede Ministerul 
Justiţiei că trebuie să se procedeze în această perioadă de tranziţie de către cei cu competenţe în domeniu. 

De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi care este recomandarea Ministerului Justiţiei, a CSM, a Consiliului 
Legislativ şi a ÎCCJ pentru ca Parlamentul să interpreteze acest articol, 25(2) din Legea 176/2010, găsit a fi neclar. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Vicenţiu-Mircea Irimie 

 
*** 
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Adresată domnului Gabriel Oprea,  ministerul Afacerilor Interne 
 

Activitatea IPA în România 
 

Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor, IPA, este cea mai mare organizaţie poliţienească din lume, fiind creată 
la 1 ianuarie 1950. Moto-ul acesteia este „Servo per amikeco”, respectiv „Servicii prin prietenie”, iar de-a lungul 
timpului a câştigat foarte mulţi adepţi, inclusiv în România.  În prezent, IPA este o organizaţie internaţională cu peste 
279.000 poliţişti activi şi în rezervă reprezentând 61 ţări, între care şi România. 

Vă întreb cu respect: 
1. Câţi membri are IPA în România, şi punctual în judeţul Maramureş, şi care este statutul Secţiei Române în cadrul 
IGPR? 
2. Care sunt beneficiile profesionale ale unui membru IPA? 
3. Este adevărat că anumiţi responsabili din IPA s-au erijat în lideri de sindicat şi au făcut presiuni asupra conducerii 
MAI în scopul obţinerii unor avantaje? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

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

Subfinanţarea comunelor din România 
 

Stimate domnule viceprim-ministru, 
 
Sume importante de bani pentru primării din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Executivului se dau cam în 

fiecare an, iar din experienţa de până acum s-a aflat că nu aceasta ar fi cea mai potrivită soluţie pentru rezolvarea 
problemelor financiare. Recent, Societatea Academică din România a realizat un studiu privind situaţia din 
administraţia publică locală şi a propus mai multe soluţii de îmbunătăţire. Potrivit studiului, o parte dintre actualele 
comune ar trebui comasate, deoarece comunele României sunt prea mici, prea multe, fragmentate, şi lipsite de 
perspective investiţionale.  

Vă întreb cu respect domnule vicepremier: 
1. În condiţiile în care două treimi din comunele României nu-şi pot acoperi cheltuielile salariale din veniturile 
proprii, deci nu ajung la proiecte, investiţii, cofinanţare de proiecte europene, ce strategie are MDRAP pentru 
redimensionarea acestora? 
2. Care ar fi soluţia comunelor actuale de a supravieţui şi care este situaţia prezentă a acestora, atât la nivel naţional, 
cât şi a celor din judeţul Maramureş? 

Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei şi Cercetării 

 
Reconstrucţia Şcolii Generale nr. 2, din satul Brătila, com. Helegiu, jud. Bacău 

 
Stimate domnule ministru, 

 
Întrucât, din considerente necunoscute, nu am primit răspunsul solicitat la întrebarea din 19 martie 2014, 

privind Şcoala Generală nr. 2, sat Brătila, jud. Bacău (însoţită de documentele justificative necesare), revin prin 
prezenta şi vă aduc la cunoştinţă faptul că, în 29.01.2014, clădirea şcolii a fost distrusă în proporţie de 80%, în urma 
unui incendiu devastator care a condus la întreruperea activităţii şcolare şi apoi reorganizarea acesteia în condiţii 
improprii. 

Urmarea acestui eveniment, 134 de elevi şi cadre didactice corespunzătoare, sunt nevoiţi a-şi desfăşura 
activitatea în condiţii neconforme unor activităţi didactice eficiente şi vă întreb domnule ministru, dacă situaţia  mai 
sus menţionată este cunoscută la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi dacă s-au demarat procedurile de 
asigurare a finanţării lucrărilor de reconstrucţie a Şcolii Generale nr.2, sat Brătila, jud. Bacău, pentru care este 
necesară alocarea de la Fondul de rezervă al Primului Ministru, suma de 1500000 RON? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Constantin Avram 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului - Dan Diaconescu 

 
 
 Declaraţii politice 
 
Solicit scăderea TVA-ului cu 5 puncte procentuale până la nivelul de 19%, cu alte cuvinte revenirea TVA-ului 

la nivelul la care era la începutul anului 2010” 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

 Organizaţia Internaţională a Muncii a raportat la începutul acestei luni faptul că măsurile de austeritatea nu 
duc la o creştere pe termen lung a economiei, ci, dimpotrivă la o contractarea a acesteia şi la un transfer concret al 
costurilor crizei către segmentele de populaţie vulnerabile.  

Când vorbim în România de măsuri de austeritate covârşitoarea majoritate a formatorilor de opinie şi 
bineînţeles a populaţiei se gândeşte instant la reducerea salariilor, la impozitarea pensiilor şi la reducerea per 
ansamblu a cheltuielilor publice, care afectează foarte mult sistemul de protecţie socială. Ceea ce însă s-a uitat este că 
cea mai dureroasă măsură pentru economia noastră a fost creşterea TVA-ului de pe o zi pe alta până la 24%.  

Măsura a avut un impact clar asupra economiei, prin creşterea tuturor preţurilor, prin scăderea graduală a 
consumului pe foarte multe segmente. Această măsură a afectat chiar mai tare bugetul familiei decât scăderea 
veniturilor. Coşul lunar al unei familii a costat brusc mai mult, românii având în acelaşi timp mai puţini bani.  

Când criza economico – financiară a intrat în drepturi în România s-au luat în considerare mai multe măsuri. 
Creşterea TVA-ului a fost o măsură de contingenţă la care nu ar fi trebuit să ajungem niciodată, mai ales pentru că în 
acea primăvară cheltuielile publice au fost considerabil scăzute. De ce am avut nevoie de creşterea pe linie a tuturor 
preţurilor din România pentru a finanţa bugetul de stat? 

Contractarea economiei a fost foarte clară. Problema în astfel de situaţii este că rezultatul nu este cel scontat. 
Cu alte cuvinte socoteala din şedinţa de Guvern nu se potriveşte cu cea din târg. Încasările la bugetul de stat nu au 
crescut pe termen lung. Paradoxal, acum în momentele în care consumul este în creştere statul beneficiază de 
creşterea încasărilor din TVA.  

Revenirea TVA-ului la 19% ar reprezenta o gură de oxigen atât pentru mediul privat cât şi pentru familiile 
din România. Nu se urmăreşte neapărat o scădere imediată a preţurilor. Acest lucru s-a putut observa la scăderea 
TVA-ului la pâine. Reducerea TVA aduce mai mulţi bani în economie. Bani care pot fi reinvestiţi, bani care pot crea 
locuri de muncă, bani care duc inevitabil la o dezvoltare constantă a consumului şi a dimensiunii economiei. În 
consecinţă, pe termen mediu şi lung se aşteaptă o creştere a încasărilor la bugetul de stat, un efect invers faţă de cel al 
creşterii TVA-ului şi în general faţă de orice creştere a taxelor.  

Trebuie să ne impunem să aducem economia neagră şi gri la suprafaţă. Susţinerea reducerii CAS este un pas, 
dar nu unul suficient. Complementar economia trebuie ajutată prin scăderea poverii fiscale pe producţie şi pe 
tranzacţie. Dezavantajul în care s-a auto-plasat România în anul 2010 poate fi corectat acum.  

Propun reducerea TVA-ului la toate produsele şi serviciile din România cu 5 puncte procentuale şi reducerea 
TVA-ului cu 15 puncte procentuale pentru toate alimentele de bază. O măsură sănătoasă pentru economie, o măsură 
care vine cu beneficii clare pentru români, fie persoane fizice, fie persoane juridice.  

Reducerea TVA-ului până la cota de 9% pentru produsele de bază este încă o măsură pe care o consider 
necesară a fi luată la începutul anului viitor. Cele mai mari încasări din TVA se iau bineînţeles din produsele de bază. 
Aceleaşi statistici ne arată totuşi că în comerţul cu alimente, cu cereale, cu carne cu fructe şi cu legume, găsim cea 
mai mare evaziune fiscală din România. Reducerea drastică a taxelor pe aceste segmente, inevitabil, va duce la 
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creşterea colectării taxelor din aceste activităţi. Statul câştigă mai mulţi bani din colectare, prin lărgirea bazei de 
impozitare, în timp ce coşul zilnic, cea mai mare cheltuială a românilor, scade în preţ, considerabil. 

Este tardiv să plasăm vina situaţiei economice din timpul crizei pe măsurile considerate de unii optime la 
acea vreme. Ceea ce trebuie să facem este să ne trezim acum, la doi ani distanţă de la începerea procesului de 
redresare economică al României. Să aplicăm măsuri curajoase economico-fiscale care să pună România pe harta 
statelor cu cea mai mare dezvoltare din regiune şi, de ce nu, din Uniunea Europeană. Cu voinţă politică, aceste 
solicitări care vin din partea sectorului privat din România vor putea deveni realitate, fără să ţină cont de interese 
electorale ci numai cu un interes social şi economic bine definit: interesul naţional.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ioana Dumitru 

    
*** 

 
Bacalaureatul- un examen care relevă probleme învăţământului românesc 

 
Stimate domnule preşedinte, 
Dragi colegi, 

 
Încep prin a constata cu mâhnire că multe dintre intervenţiile mele în acest for referitoare la învăţământul 

românesc sunt într-o notă care din păcate nu este una pozitivă. Cadrele didactice, elevii şi studenţii români îmi sunt 
foarte dragi, însă nu pot trece cu vederea starea precară şi neregulile sistemului de învăţământ, având în vedere că şi 
unul dintre motivele pentru care mă aflu aici este acela de a lupta pentru repararea acestei situaţii. 

Acestea fiind spuse, vă reamintesc că în aceste săptămâni se desfăşoară, ca în fiecare an, examenul de 
Bacalaureat. Este o ocazie în plus care evidenţiază problemele cu care se confruntă învăţământul românesc şi aş dori 
să ne oprim puţin asupra acestora. 

În primul rând, conform cifrelor date publicităţii, anul acesta avem de-a face cu o situaţie inedită în ceea ce 
priveşte numărul celor înscrişi la acest examen: aproape un sfert dintre cei care au terminat clasa a XII-a absentează 
de la Bacalaureat. Există trei posibile explicaţii în acest caz: elevii care nu se consideră acum pregătiţi pentru trecerea 
examenului se pregătesc mai bine pentru o dată viitoare, poate în toamnă; diploma de Bac nu mai prezintă nici un 
interes, elevii îndreptându-se direct către cursuri şi specializări în diferite meserii sau, una dintre cele mai sumbre 
explicaţii vehiculate, în anumite şcoli directorii au „sfătuit” elevii mai slabi să nu se înscrie la examen pentru ca 
nivelul de promovare al şcolii să nu scadă. Prima explicaţie ar reprezenta într-un fel un semnal bun în şcolile din 
România, acela că elevii ştiu că nu mai pot fenta sistemul şi că este timpul să se pregătească cu adevărat pentru acest 
examen.  

Celelalte două posibilităţi sunt mai îngrijorătoare. Lipsa de interes a elevilor pentru diploma de Bacalaureat 
înseamnă aproape declinul final al încrederii în şcoala din România-tinerii români simt că nu au nici o valoare 
cunoştinţele acumulate în cei 12 ani de şcoală şi testarea acestora este inutilă. Diploma de Bac nu îi ajută în găsirea 
unei slujbe, iar cunoştinţele tehnice le lipsesc. Solicit Ministerului Educaţiei să investigheze această ipoteză a cărei 
veridicitate poate întări necesitatea reintroducerii şcolii profesionale. Atât eu cât şi partidul din care fac parte am 
susţinut  de-a lungul timpului nevoia reintroducerii acestei ramuri a sistemului de învăţământ românesc. Avem 
nevoie, ca societate, de constructori, mecanici auto, coafeze şi croitorese profesioniste şi trebuie să îi pregătim pe 
tineri pentru aceste meserii şi apoi să ne asigurăm că pot fi plătiţi decent pentru aceste munci. 

Cer de asemenea Ministerului Educaţiei investigarea celei de-a treia explicaţii. Îmi doresc ca şcoala 
românească să nu se mai bazeze pe forme fără fond şi pe obsesia menţinerii unei imagini pozitive. Trebuie să ne 
recunoaştem greşelile şi neajunsurile şi să le îndreptăm chiar de o facem în văzul lumii. 

Un alt aspect pus în evidenţă de Bacalaureatul din acest an pe care vreau să îl discut este nemulţumirea 
cadrelor didactice exprimată la început de iunie. Federaţiile din învăţământ au ameninţat cu boicotarea examenului, 
sătule fiind de sumele derizorii cu care sunt plătiţi profesorii în comisiile de examen. De asemenea, ei doresc şi 
acordarea integrală a drepturilor salariale obţinute prin sentinţe judecătoreşti. Premierul Ponta a promis rezolvarea 
situaţiei. Indiferent de ce va face sau nu Guvernul în această situaţie, este deja o tară asupra profesiei de educator în 
România acest şir nesfârşit de umiliri şi nemulţumiri şi promisiuni neîndeplinite la care sunt supuşi profesorii de 24 
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ani. Modul jignitor în care sunt remuneraţi profesorii români este unul din stâlpii principali ai problemelor şcolii 
româneşti: a lipsei de interes de care sunt acuzaţi de către părinţi, a preferinţei pe care unii dintre ei o arată acordării 
de meditaţii la domiciliu şi a „dezertării” din sistem a celor care în condiţii financiare normale ar dori să urmeze 
această carieră. 

În concluzie, îmi doresc ca, în cel mai rău caz, examenul de Bacalaureat din acest an să reprezinte punctul de 
plecare al conştientizării de către autorităţi a problemelor învăţământului românesc şi a soluţionării acestora. Este o 
speranţă pe care nu vreau să mi-o pierd şi pentru care voi lupta atât timp cât voi fi deputat şi după terminarea 
mandatului. 

 
Deputat 

Mihai Deaconu 
 

*** 
 
 Întrebări 
 
      
Adresată domnului Florin Jianu, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
 

Intenţia e lăudabilă… Direcţia e pentru alţii, nu pentru olteni! 
 

 Stimate Domnule Ministru, 
 

Mă adresez dumneavoastră, militant al creării aşa zisului „incubator de afaceri”, care să genereze profit 
investitorilor şi nu numai. Săptămâna trecută , în cadrul dezbaterii „Medierea în business” susţinută la Slatina,aţi 
făcut referire la schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii. 
În principiu sună frumos, nu şi pe marginea criteriului principal de acordare a investiţiilor, care este valoarea 

investiţiei.  Altfel spus, micii afacerişti şi chiar şi aceia care întreprind o activitate economică ce nu presupune o sumă 
cu aşa de multe zerouri în coadă, nu pot beneficia de ajutorul de minimis. Motivul, lesne de înţeles: neîncadrarea în 
plafonul de 500.000 de euro. Asta înseamnă că acel incubator despre care făceaţi referire,domnule ministru,s-ar putea 
adresa în viitorul apropiat numai străinilor, căci investiţii majore în derularea unui business cotat la sume apreciabile 
nu stă deocamdată la îndemâna unui slătinean de rând.  Altfel spus , iniţiativa este bună, există intenţii, numai că 
direcţiile nu sunt de găsit la noi... Poate în alte zări, la italieni, spanioli, nemţi, etc., care pot veni la noi să investească 
beneficiind apoi de ajutorul de minimis în dauna potenţialilor întreprinzători autohtoni.   Drept pentru care,vă 
întreb,domnule ministru, aveţi în vedere revizuirea acestei facilităţi pentru a putea beneficia de ea şi întreprinzătorii 
români?” Dacă da, cum, dacă nu, care ar fi argumentele răspunsului negativ. Vă mulţumesc!  
 Solicit răspuns în scris şi oral. 
 

Deputat 
Dumitru Niculescu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

„Electorata”, măsură echitabilă?! 
 
 Stimată Doamnă Ministru, 
 

Mă adresez dumneavoastră pe subiectul electoral din punctul meu de vedere,denumit inspirat şi deloc 
aleatoriu - „Electorata”. Consider că facilităţile acordate sunt unele cu dus-întors pentru români, pe care reuşiţi să-i 
divizaţi.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 18 - 2014  
săptămâna  23- 27 iunie  2014  

 

 

120

În timp ce aceia care vor beneficia la plata datoriei către bănci de un moment de respiro, ceilalţi, care sunt 
contribuabili oneşti către stat,cu plata integrală şi la zi a dărilor,care nu s-au împrumutat la bancă pentru a-şi 
achiziţiona o plasmă sau un dvd - player, nu beneficiază de ajutoare sociale şi nici de deduceri, sau de subvenţii la 
încălzire, sunt trataţi inechitabil. 
          Din aceste considerente, vă întreb, doamnă ministru, care sunt argumentele,altele decât cele în scop vădit 
electoral,pentru care aţi gândit o astfel de măsură, cele cuprinse în nota de fundamentare a măsurii respective fiind 
unele de suprafaţă, fără corespondentul garanţiei certe în realitate a creşterii consumului şi a creşterii economice. Ce 
le răspundeţi majorităţii salariaţilor oneşti, buni plătitori a taxelor către stat, care nu beneficiază de nimic altceva în 
afara dreptului la muncă şi a obligaţiilor contribuabile către bugetul de stat?! Vă mulţumesc! 
 Solicit răspuns în scris şi oral. 
 

Deputat 
Dumitru Niculescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Taxă de urgenţă 
 

Domnule ministru, 
 

Urgenţa rămăsese gratuită dar tatăl unui copil febril a fost pus să plătească 50 de lei chiar în serviciul de 
urgenţe. Familia este revoltată, considerând că nu este ,,normal sã se întâmple aşa ceva într-un spital de urgenţã” 

Sistemul de urgenţă a beneficiat, ani de zile, şi beneficiază de o finanţare preferenţială, din trei surse oficiale, 
pentru a se putea asigura gratuitatea serviciilor medicale de urgenţă. 

Cei care stau cu orele prin sălile de aşteptare mizere, cei plimbaţi între spitale sau morţi prin sălile de 
aşteptare, cei alungaţi de la urgenţe în funcţie de toanele vreunui şef pus politic, cei care văd în fiecare zi condiţiile 
inacceptabile în care sunt primiţi, investigaţi şi trataţi pacienţii se pot întreba oricând cum sunt folosite aceste fonduri. 
In plus, aberaţia desfiinţării de spitale a făcut ca aceste servicii de urgenţă să fie depăşite de numărul de cazuri, iar 
creşterea programului de lucru la 12 ore a medicilor de urgenţă a dus la scăderea eficienţei din sistem. 

Vă solicit anularea acestei taxe precum şi declansarea unei anchete la Spitalul Judeţean Vaslui şi sancţionarea 
celor vinovaţi de nerespectarea legii. 

Cine este responsabil de introducerea acestei taxe şi care este raţiunea pentru această taxă? Ce măsuri veţi 
lua? Cine şi cum va fi sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în vigoare? 
 Solicit răspunsul în scris. 

Cu aleasă consideraţie, 
 

Deputat 
Tudor Ciuhodaru 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 Declaraţii politice 
 

Ucraina are nevoie de stabilitate şi securitate 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
Ultimele semnale venite de la Kiev arată că Ucraina îşi redefineşte aspiraţiile europene, iar sfârşitul acestei 

săptămâni va constitui un punct de referinţă pentru relaţiile sale cu Uniunea Europeană. 
În urma unei întâlniri avute cu comisarul european pentru extindere şi politică de vecinătate, preşedintele nou 

ales, Petro Poroşenko a anunţat intenţia Kievului de a semna la data de 27 iunie, la Bruxelles, Acordul de Asociere a 
Ucrainei la UE. Mai exact, este vorba de semnarea părţii economice a Acordului de Asociere, inclusiv Acordul 
complet de liber-schimb, partea politică fiind deja semnată în luna martie, recunoscându-se astfel dorinţa poporului 
ucrainean de a trăi într-un stat care are la bază valori şi principii democratice şi care promovează drepturile omului şi 
libertăţile fundamentale. 

În acest context, alegerea noului Preşedinte, în cazul căruia opţiunea poporului ucrainean a fost exprimată în 
mod clar de o majoritate puternică, reprezintă, după cum era necesar, un prim pas către consolidarea fundamentelor 
democraţiei din statul vecin şi prieten. 

Vreau să reamintesc că în contextul geopolitic de la sfârşitul anului trecut, negocierile de apropiere a 
Ucrainei de Uniunea Europeană, şi mai exact întreruperea lor prin renunţarea în ultimul moment a preşedintelui 
ucrainean de la acea dată, Viktor Ianukovici, la semnarea Acordului de Asociere, a dus la declanşarea crizei de pe 
scena politică ucraineană, la tensionarea relaţiilor cu Moscova în urma anexării Crimeei la Federaţia Rusă şi la 
izbucnirii conflictului separatist din regiunile estice ale Ucrainei. 

Efectul de propagare a ceea ce s-a întâmplat în cazul Crimeei, în zone din imediata vecinătate a României şi 
perspectiva de conturare a unei serii de conflicte prelungite în regiune este de natură a îngrijora nu numai statele 
direct vizate, ci şi întreaga comunitate internaţională. 

Astfel, plecând de la evoluţiile înregistrate în ultimul timp pe segmentul de securitate al regiunii, consider 
mai mult decât necesară unitatea şi coerenţa comunităţii internaţionale în găsirea de răspunsuri care să ducă la 
restabilirea climatului de pace şi stabilitate. De asemenea, angajarea autorităţilor de la Kiev şi Moscova într-un dialog 
deschis şi constructiv constituie elementul cheie al formulei de soluţionare paşnică a actualei crize, prin acţiuni de 
bună-credinţă, în spiritul cooperării şi al respectării normelor de drept internaţional. 

Fac apel, şi pe această cale, la maturitate în luarea de decizii şi în punerea vieţilor omeneşti înaintea oricăror 
alte interese. Îmi exprim speranţa că vor fi depuse eforturi pentru dezescaladarea situaţiei şi că în cel mai scurt timp 
incidentele violente din estul Ucrainei, soldate cu distrugeri materiale, răniţi şi deseori cu pierderi de vieţi, chiar în 
rândul civililor, vor înceta. 

Pasul pe care-l va face Ucraina în această săptămână, la Bruxelles, alături de Republica Moldova şi Georgia, 
va transmite un mesaj clar de înscriere pe drumul european, de definire a poziţiei sale în contextul regional, de 
angajament şi responsabilitate faţă de aspiraţiile propriilor cetăţenii. Drumul ales nu va fi nici uşor şi nici de scurtă 
durată, dar este singurul care va oferi o viaţă mai bună cetăţenilor ucraineni. 

Închei prin a-mi exprima, în egală măsură, solidaritatea faţă de poporul ucrainean, precum şi susţinerea 
pentru perspectiva sa europeană. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Marocico 

 

*** 
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 Stimate domnule Preşedinte, 
 Distinși colegi și distinse colege, 
 
 În calitate de deputat ales din partea Uniunii Croaților în Parlamentul României, permiteți-mi să mă adresez 
de pe acestă tribună a Parlamentului României cu câteva cuvinte, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Croația, 
care mâine pe 25 iunie își serbează a 24-a aniversare ca stat independent, liber și democratic. 
 Mai mult decât atât, în curând pe 1 iulie 2014 se împlinește iată un an de la aderarea Croației în Uniunea 
Europeană, ca al 28-lea stat membru a marii familii din care și România este parte. Cunoscut este și faptul că limba 
croată este cea de-a 24-a limbă oficială a Uniunii Europeane, iar atât cetățenii croați, cât și cetățenii români de 
naționalitate croată se bucură de acest fapt. Poate că după un an de la aderarea Croației, mulți analiști și specialiști 
din diferite domenii privesc din diferite unghiuri de vedere referitor la situația și evoluția economico-financiară și 
politică a acestui stat. 
 Pot spune decât atât, mai ales fiind și președintele al Grupului de prietenie cu Republica Croația, că relațiile 
bilaterale dintre România și Croația, țări membre al UE, sunt la un nivel foarte bun, ceea ce nu lasă impresia că în 
viitor nu există posibilitatea de o și mai bună colaborare. 
 Sunt multe domenii în care se poate colabora, se pot învăța multe lucruri bazate pe schimburi de reciprocitate 
și se pot dezvolta diferite proiecte comune pe diverse strategii naționale existente. Croația, - o țără micuță, dar într-
adevăr foarte frumoasă, o oază a naturii și a turismului, precum și a multor alte lucruri, denumită și țara a o mie și 
una de insule, este un bun potențial partener de încredere și colaborare pe viitor pentru România. 
 Ca parlamentar român, doresc pe acestă cale și cu acestă ocazie, să transmit un mesaj de felicitare și să-i salut 
pe toți etnicii croați din România, cetățeni români aparținând minorităților naționale, ca și pe toți croații din Croația 
și întreaga lume, cu ocazia Zilei Naționale a Croației. Și tot cu acest prilej, doresc să transmit și multe gânduri bune, 
mai ales în zonele, acolo în Croația, unde au fost mari inundații și calamități naturale. 
 În final aș încheia acestă declarație politică mai spunând că minoritatea croată din România, este 
recunoscătoare Statului Român, bucurându-se de multe drepturi și sprijinul acordat de acesta, România fiind un 
exemplu și lider de urmat în acest sens pentru întreaga Europă. Bravo România și încă odată sincere felicitări 
Croației cu prilejul Zilei Naționale! 

Vă mulţumesc, 
 
 

Deputat 
Giureci-Slobodan Ghera 

 


