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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Parlamentului României şi şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 29 septembrie 
 
 

. Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, prin unanimitate de voturi, în şedinţa comună de luni, 29 
septembrie, un număr de patru proiecte de hotărâre, după cu urmează: 

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.23/2013 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie.  Prin acest act normativ se operează modificări în componenţa 
Grupurilor parlamentare de prietenie cu Franţa, Portugalia, Slovacia şi Kazahstan; 

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei.  Conform acestui document, doamna senator Florina Ruxandra Jipa (Grupul parlamentar al PSD), a devenit 
membru titular în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; 

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea 
componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO. Doamna senator Gabriela Creţu (Grupul parlamentar al PSD) a fost desemnată în calitatea de membru al 
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO; 

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi 
Parlamentul Republicii Moldova. Domnul senator Octavian Liviu Bumbu (Grupul parlamentar al PSD) a fost 
desemnat în calitatea de membru al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi 
Parlamentul Republicii Moldova. 

Parlamentul României a desemnat-o doamna Luminiţa Gheorghiu (cu 335 de voturi pentru şi 57 împotrivă) în 
calitatea de membru în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. De asemenea, cele 
două Camere ale Parlamentului l-au revocat din funcţia de membru al Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, pe domnul Corneliu Silviu Moldoveanu care a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte membru executiv al 
sectorului asigurărilor-reasigurărilor (380 voturi pentru, 12 împotrivă). 

 
*** 
 
În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a adoptat pe articole următoarele acte normative: 
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 48/2014); 
Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind raportarea şi transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare 
COM(2014) 40 (PH CD 49/2014); 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei instituţiilor de credit din Uniunea 
Europeană COM (2014) 43 (PH CD 50/2014); 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen 
lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa 
corporativă COM (2014) 213 (PH CD 51/2014); 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158 (PH CD 52/2014); 
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Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European şi a 
Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire şi 
descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221 (PH CD 53/2014); 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul 
justiţiei pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilităţii şi a creşterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144 şi la 
comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - O Europă deschisă şi sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154 (PH CD 54/2014); 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe (PL-x 437/2014) - lege organică; 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 
346/2013/2014) - lege ordinară. 

Documentele menţionate vor fi supuse procedurii votului final în şedinţa plenară de marţi, 30 septembrie. 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor şi şedinţa Parlamentului României de marţi, 30 septembrie 

 
 

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 30 septembrie, prin vot final, următoarele proiecte legislative: 
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 48/2014) – 322 voturi 
pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri; 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind raportarea şi transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare 
COM(2014) 40 (PH CD 49/2014) – 326 voturi pentru; 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei instituţiilor de credit din Uniunea 
Europeană COM (2014) 43 (PH CD 50/2014) – 326 voturi pentru, 1 împotrivă; 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen 
lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa 
corporativă COM (2014) 213 (PH CD 51/2014) – 330 voturi pentru; 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158 (PH CD 52/2014) – 
327 voturi pentru; 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European şi a 
Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire şi 
descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221 (PH CD 53/2014) – 326 voturi pentru, 2 abţineri; 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul 
justiţiei pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilităţii şi a creşterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144 şi la 
comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - O Europă deschisă şi sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154 (PH CD 54/2014) 
– 329 voturi pentru, 1 abţinere; 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 
346/2013/2014) - lege ordinară – 321 voturi pentru, 5 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 
Decembrie (PL-x 208/2014) - lege ordinară – 315 voturi pentru, 13 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 
privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale (PL-x 417/2014) - lege 
ordinară – 323 voturi pentru, 1 abţinere; 
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Proiectul de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale (PL-x 370/2014) - lege ordinară – 327 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri; 

Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare 
privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014 (PL-x 416/2014) - lege ordinară  - 323 voturi 
pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere; 

Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi 
semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 (PL-x 358/2014) - lege ordinară  - 327 voturi pentru, 1 
abţinere; 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi 
Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013 (PL-x 355/2014) - lege ordinară  - 329 voturi pentru; 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 
privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 (PL-x 410/2014) - lege 
ordinară  - 329 voturi pentru; 

Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea 
asistenţei medicale în centrele de permanenţă (PL-x 381/2014) - lege ordinară – 326 voturi pentru, 1 abţinere; 

Proiectul de Lege pentru modificarea Standardului Internaţional Lista interzisă pentru anul 2014 (PL-x 
438/2014) - lege ordinară – 329 voturi pentru,1  împotrivă; 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii 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 161/2014/17.09.2014) -lege ordinară – 287 
voturi pentru, 6 împotrivă, 38 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice (PL-x 73/2012) - lege ordinară – 329 voturi pentru, 3 abţineri; 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (PL-x 368/2014) - lege ordinară – 327 voturi pentru; 

Proiectul de Lege privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al 
Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association -TERENA) în scopul menţinerii participării 
Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme 
neguvernamentale (PL-x 346/2014) - lege ordinară – 329 voturi pentru; 

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 
urmaşilor celui decedat (PL-x 289/2014) - lege ordinară – 327 voturi pentru; 

Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 
89/2014) - lege ordinară – 290 voturi pentru, 2 împotrivă, 33 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace (PL-x 427/2014) - lege ordinară – 317 voturi pentru, 3 
împotrivă, 4 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe (PL-x 428/2014) - lege ordinară – 319 voturi pentru, 3 
împotrivă, 4 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 435/2014) - lege 
ordinară  - 228 voturi pentru, 11 împotrivă, 87 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii (PL-x 342/2014) - lege ordinară  - 292 voturi pentru, 35 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe (PL-x 437/2014) - lege organică  - 227 
voturi pentru, 8 împotrivă, 88 abţineri; 
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Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăţilor ale căror acţiuni se 
tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate (Pl-x 385/2013) - lege organică – 228 
voturi pentru, 3 împotrivă, 94 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL-x 333 /2013) - lege organică – 212 voturi pentru, 94 împotrivă, 13 abţineri; 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru abrogarea art.276 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal (PL-x 12/2014/22.09.2014) - lege organică – 261 voturi pentru, 4 împotrivă, 54 abţineri; 

Proiectul de Lege pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie (PL-x 340/2014) -
 lege organică  - 311 voturi pentru, 1 abţinere; 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport precum şi pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi 
traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc (PL-x 434/2014) - lege organică  - 316 voturi pentru, 1 
abţinere; 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 327/2014) 
- lege organică  - 219 voturi pentru, 2 împotrivă, 94 abţineri; 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale 
publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată (Pl-x 328/2014) - lege 
organică – 249 voturi pentru, 3 împotrivă, 66 abţineri; 

Moţiunea simplă iniţiată de 99 de deputaţi ai PNL şi PDL – 97 voturi pentru, 214 împotrivă, 4 abţineri. 
Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor 

(PL-x 281/2014) - lege organică, a fost adoptat tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final. 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru 

care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
străinătate (Pl-x 487/2013) - lege ordinară,  a fost retrimisă la Comisia pentru politică externă, în vederea redactării 
unui raport suplimentar. 

Deputatul Ovidiu Alexandru Raeţchi a părăsit Grupul parlamentar al PC-PLR, devenind membru al Grupului 
parlamentar al PNL, în timp ce deputatul Ion Şcheau a devenit membru al Grupului parlamentar al PNL, după ce a 
demisionat din cadrul Grupului parlamentar al PSD. 

În aceeaşi zi, deputaţii grupurilor parlamentare ale PDL şi PNL au depus moţiunea simplă intitulată „Guvernul 
Ponta îşi bate joc de milioanele de români din afara ţării”, dar aceasta a fost restituită semnatarilor pentru că nu 
respectă prevederile legale. 

 
*** 
 
Parlamentul României a numit, marţi, 30 septembrie, prin vot secret cu buletine, prim-vicepreşedintele 

Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în persoana domnului Cornel Coca Constantinescu, cu 315 voturi 
pentru şi 16 împotrivă. A fost numit, de asemenea, vicepreşedintele aceleiaşi autorităţi, membru executiv în sectorul 
asigurărilor-reasigurărilor, în persoana domnului Marius Vorniceanu (315 voturi pentru, 16 împotrivă), în timp ce 
domnul Daniel Ştefan Armeanu a devenit membru neexecutiv al instituţiei menţionate (315 voturi pentru, 16 
împotrivă) 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2014 
 

(Situaţia cuprinde datele la 3 octombrie 2014) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

975  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 350 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 111 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 209 

291 

– votate  291 

             din care: - înaintate la Senat        51 

                            - în procedura de promulgare   25 

                            - promulgate* 113 

                            - respinse definitiv   98 

                            - în reexaminare la Senat     2 

                            - sesizare neconstituţionalitate     2 

                            – la vot final 0 

2) Se află în proces legislativ 694 

a) pe ordinea de zi 238 

b) la comisii  438 

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 

5 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 34 

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

4) Desesizări 2 

5) Retrase de iniţiatori 2 

 
   cele 291 iniţiative legislative votate privesc: 

                      123 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         46  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    69  proiecte de legi  
                      168 propuneri legislative 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 127  legi. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2014 
 

(Situaţia cuprinde datele la 3 octombrie 2014) 
 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

736  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 625

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 111

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 30

46

– votate  46

             din care: - înaintate la Senat      16

                            - în procedura de promulgare 26

                            - promulgate*   4

                            - respinse definitiv   0

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 694

a) pe ordinea de zi 238

b) la comisii  438

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 

5

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 34

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare  
04) Retrase de iniţiatori 1

 
 

    cele 46 iniţiative legislative votate privesc: 
                       27 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
           6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    20  proiecte de legi  
                        19 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 127 legi. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

Camerei Deputaţilor 
 

 

Şedinţele din zilele de luni 29 şi marţi 30 septembrie 2014 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 275 

        din care: - în dezbatere 
275

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               20  

29  

   - votate 29
         din care: - 
 
 înaintate la Senat 

  9 

                        - la promulgare 20 
                        - respinse definitiv   0 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
 
cele 29 iniţiative legislative votate privesc: 
       17 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                   din care: 
    4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                        13  proiecte de legi 
  
       12 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în  
(săptămâna  29 septembrie  - 3 octombrie 2014) 

 
 
 
 

 

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

1.  PL-x 346/2013/2014 – Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

2.  PL-x 208/2014 - Lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a 
României - 1 Decembrie  
 

3.  PL-x 370/2014 - Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 
 

4.  PL-x 381/2014 - Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care 
asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă 
 

5.  PL-x 438/2014 - Lege pentru aprobarea Standardului Internaţional Lista interzisă pentru anul 2014 
 

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 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

7.  PL-x 73/2012 - Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice  
 

8.  PL-x 368/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 

9.  PL-x 346/2014 - Lege privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor 
de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security 
Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and 
Education Network Association -TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme 
neguvernamentale 
 

10.  PL-x 289/2014 - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 
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11.  PL-x 89/2014 - Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol 
 

12.  PL-x 427/2014 - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace 
 

13.  PL-x 428/2014 - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe 
 

14.  PL-x 435/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 
 

15.  PL-x 342/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 
 

16.  PL-x 437/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe 
 

17.  PL-x 385/2013 - Lege privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe 
Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate 
 

18.  PL-x 333/2013 -  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind 
unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

19.  PL-x 12/2014 - Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

20.  PL-x 434/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport precum şi pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi 
combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc 

                        
 
                                                   

 
 

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

1.  PL-x 417/2014 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz 
de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 
 

2.  PL-x 416/2014 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut 
pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 
iunie 2014 
 

3.  PL-x 358/2014 - Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, 
deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 
 

4.  PL-x 355/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între 
Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013 
 

5.  PL-x 410/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la 
Kiev la 10 martie 2014 
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6.  PL-x 340/2014 - Proiect de Lege pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de 
Justiţie 
 

7.  PL-x 281/2014 - Proiect de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind 
practica elevilor şi studenţilor 
 
(Se considera adoptata, in conditiile aart.75 alin. (2) teza a III-a din Constitutia Romaniei, 
republicata) 
 

8.  PL-x 327/2014 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale 
 
Se comunica respingerea proiectului 
 

9.  PL-x 328/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 
2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 
2011, actualizată  
 
Se comunica respingerea proiectului 
 

10.  PL-x 392/2014 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 
pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală 
 
(Se considera adoptata, in conditiile aart.75 alin. (2) teza a III-a din Constitutia Romaniei, 
republicata) 
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru a doua sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2014 
 

 (situaţie la data de 3 octombrie 2014) 
 

 
 

În şedinţa din data de 04 septembrie  2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 88 de 
proiecte de legi.  

Dintre cele 88 de proiecte,  73 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite 
etape ale procesului legislativ:  

 
 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE

Camera 
Deputaţilor - 
primă 
Cameră 
sesizată: 

8 -

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

0

0

0

- transmise la 
Senat: 
- la promulgare: 
- legi 
promulgate: 

6

2

 0

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

69 11

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

 
17

37

4

- în curs de 
promulgare: 
- legi 
promulgate: 

7

4
Total  11  58  19

Total general: 88 11 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  03 octombrie  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 
395/2014 

 
L 

376/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. (poz. b-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.49/2011, ca urmare a necesităţii clarificării cadrului 
legal referitor la declararea ariilor naturale protejate şi la 
încadrarea acestora în categorii specifice de management , 
care să asigure protecţia şi conservarea speciilor şi/sau 
habitatelor pentru care au fost instituite.   

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
MED 
 

 
 
 
Raport  
depus pe 
18.09.2014 
(445/R/2014) 

 

2 

PLx 
73/2014 

 
L 

9/2014 
 

Proiect de lege privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. 
(poz. b-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 - OZ Plen  
BUG şi MUN 

 
 
Raport depus pe 
22.09.2014  de 
adoptare, în 
forma adoptată 
de Senat  
(187/Rs/ 2014) 

3 

PLx 
366/2014  

 
L 

330/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care 
se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru 
modificarera art 2 din Legea nr.361/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată 

S  - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD - OZ Plen  
AGRI  

 
Raport de 
adoptare în 
forma prezentată 
de Senat, depus 
pe 25.09.2014 



 
2

Nr. 
crt 

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

complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură. (poz. b-28)
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

cu modificări şi completări prin Legea nr.139/2007, cu 
modificările ulterioare, în vederea implementării 
corespunzătoare a aquis-ului şi a angajamentelor ce revin 
României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, 
cu privire la aplicarea schemelor de ajutoare naţionale 
tranzitorii pentru agricultori în cadrul politicii agricole 
comune pentru anul 2014. 

 (460/R/ 2014) 

4 

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. b-49) 
- 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 - OZ Plen  
BUG 
  
 

 
 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente, 
depus pe 
25.09.2014 
(466/R/ 2014) 

5 

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. b-50) 
- 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 - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare, depus 
pe 25.09.2014 
(206/Rs/ 2014) 

6 

PLx 
421/2014 

 
L 

430/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale. (poz. a-25) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri fiscale, fiind vizate 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 
eşalonărilor de plată, aprobată prin Legea nr.15/2012. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 

CD - OZ Plen  
BUG 
 

Raport de 
adoptare, depus 
pe 25.09.2014 
(465/R/ 2014) 



 
3

Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
364/2014 

 
 

L 
241/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 
cadrului institutional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 
sera atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene. (poz. B-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României  la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea 
nr.163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul repartizării, pentru anul 2014, a unor sume obţinute 
din vînzarea la licitaţie a certificate de emisii de gaze cu 
efect de seră. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 

 
CD - OZ Plen  
BUG, ADMIN. �I 
MED 
  
 

 
 
 
 
 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente, 
depus pe 
25.09.2014 
(467/R/ 2014) 

8 

PLx  
319/2014 

 
L 

315/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind 
abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de 
urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locală.  
(poz. b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, 
în sensul abrogării alin.(9) al art.9 referitor la 
obligativitatea avizării obiectivelor de investiţii noi de către 
Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, ca măsură necesară 
pentru simplificarea procesului administrativ de avizare a 
proiectelor de investiţii locale. 

S - Adoptat pe 
10.06.2014 
 

CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 29.09.2014 
(477/R/ 2014) 

9 

PLx  
341/2014  

 
L 

293/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind 
unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre.  
(poz. b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementează unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre. 

S - Adoptat pe 
18.06.2014 
 

CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 29.09.2014 
(478/R/ 2014) 



 
4

Nr. 
crt 

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

10 

PLx 
240/2014 

 
 

L 
231/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
acordării unei reduceri a nivelului accizelor faţă de nivelul 
standard pentru motorina utilizată drept carburant pentru 
transportul rutier de mărfuri şi de persoane, exclusiv 
transportul public local de călători. 

S - Adoptat pe 
28.04.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare cu un 
amendament 
admis, depus pe 
30.09.2014 
(481/R/ 2014) 

11 

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. 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  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012  

12 

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. 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  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012 

13 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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. 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  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 



 
5

Nr. 
crt 

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

14 

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. 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  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

15 

PLx  
186/2014 

 
L 

699/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii, cu modificările şi completările ulterioare în sensul 
egalizării vîrstei standard de pensionare pentru femei şi 
bărbaţi,  prin creşterea vîrstei de penionare 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 
respingere  a 
cererii de 
rexaminare 
(351/R  2014) 

16 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 

Proiect 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.  (poz. 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  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

17 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii 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.  (poz. c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

18 

PLx  
335/2014 

 
L 

14/2014 

Proiect de Lege privind economia socială.  
(poz. b-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului 
general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor care 
desfăşoară activităţi în acest domeniu, stabilirea măsurilor 
de promovare a economiei sociale, precum şi stabilirea 
competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale în domeniu. 

S  - Adoptată pe 
18.06.2014 
 
CD - ECON, 
IND, MUN 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
04.09.2014 
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19 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitare a activităţii operatorilor economici 
cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie şi prin preluarea unor activităţi de 
la Departamentul pentru Energie şi Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, 
pentru asigurarea finanţării activităţii Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
pentru eficientizarea activităţii de privatizare,  în vederea  
dezvoltării  activităţii economice cu capital majoritar de stat 
în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - ECON şi  
IND 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
01.10.2014 

20 

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. b-47) 
- Procedură de urgenţă: da 
- 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 

21 

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. b-26) 
- 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 
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22 

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. b-48) 
- 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 

23 

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. b-8) 
- 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 

24 

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. b-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 ASF prin OUG nr. 
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
TDR: 
18.03.2014 
 

25 

Plx  
663/2013 

 
L 

567/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: doi deputaţi 
- Cameră decizională: CD 

Completarea  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu un 
nou articol, art. 74¹, articol potrivit căruia persoanele fizice 
ale căror culturi au fost calamitate în proporţie de peste50% 
în anul 2013, să nu plătească impozitul agricol. 

S -  Respins  pe 
16.12.2013 
 
CD - BUG  
 pt. raport  

 
 

 
TDR: 
27.02.2014 
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26 

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. b-27) 
- 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 
 

27 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. b-
53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - BUG  
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
20.03.2014 
 

28 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi 
alte măsuri fiscal-bugetare. (poz. b-51) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative dintre care 
amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
 

29 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele 
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale 
unor operatori economici din industria de apărare 
şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor 
bugetare înregistrate de unii operatori economici din 
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale 
principale şi accesorii datorate bugetului general 
consolidat, precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-
bugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni a 
obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la care 
statul este acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.09.2014 
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30 

PLx 
396/2014 

 
L 

377/14 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru 
modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din parte Uniunii 
Europene.  
(poz. b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 
pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistenţşă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene, astfel încât să 
fie asigurat fluxul necesar continuării contractelor în 
derulare. 

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 

CD -BUG 
pt.raport 

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
17.09.2014 
 

31 
PLx 

413/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014. (poz. c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, în sensul 
diminuării veniturilor cu suma de 375,8 milioane lei şi 
majorării cheltuielilor cu suma de 517,2 milioane lei, iar 
deficitul bugetar se majorează cu suma de 893, 0 milioane 
lei. 

 
CD +S 
- BUG  
pt. raport 
comun 

TDR: 
14.09.2014 

 
32 

PLx 
414/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. 
(poz. c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014. 

 
CD +S 
- BUG 
pt. raport 
comun 

TDR: 
14.11.2014 

33 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. a-24) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 

CD - BUG 
pt.raport 

 

 
 
 
TDR: 
25.09.2014 
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34 

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 
 

35 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de schimb.  
(poz. b-43) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung  
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, precum şi  la ăncheierea şi executarea contractelor 
de schimb. 

S  - Adoptat pe  
18.04.2011 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
11.05.2011 

36 

PLx 
656/2011 

 
 

L 
531/2011 

 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. b-42) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere, 
respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009  al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile 
care trebuie îndeplinite pentru pentru exercitarea ocupaţiei 
de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) 
nr.1072/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri  
şi ale Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a 
serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de 
modificarea Regulamentului (CE) nr.561/2006 în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea 
sa de stat membru al UE. 

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

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
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Nr. 
crt 

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

37 

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. b-35) 
- 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 
 

38 

PLx 
398/2013 

 
 

L 
300/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie. 
(poz. b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciarenr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare 
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se, printre 
altele stabilirea unor măsuri de limitarea modalităţii de 
transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate 
în domeniul privat al statului numai la folosinţa gratuită, 
precum şi a unor măsuri destinate  menţinerii în stare de 
funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate 
în domeniul privat al statuluii. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
 
CD – IND, 
AGRI şi MED 
pt. raport 
comun 

 

 
TDR: 
13.03.2014 

39 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 



 
12

Nr. 
crt 

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

40 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. b-52) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării 
preţurilor în cadrul pieţei concurenţiale de formare a 
preţurilor în cadrul pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 
CD - IND. pt. 
raport  

 

 
TDR: 
19.05.2014 

41 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor. (poz. b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor, în vederea 
clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura o 
transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  a Directivelor 
97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale Parlamentului 
European şi ale  Consiliului şi a Regulamentului (CE) 
nr.2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale neloiale”) , din 
perspectiva consolidării acestor reglementări, în raport cu 
răspunderile care revin României în calitate de stat membru 
al Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe  
03.06.2014 
 
CD - IND. 
raport  

 
 
TDR: 
24.06.2014 

42 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere a 
licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de 
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de 
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli 
privind fixarea încărcăturii în vehicule. 

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

TDR: 
23.12.2010 
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Nr. 
crt 

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

 
43 

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 
 

44 

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. b-46) 
- 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  - Respins  pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP şi 
JUR  pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
20.03.2014 

45 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. b-15)   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Sstabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
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 
SĂN   
pt. raport comun

 

 
TDR: 
29.11.2012 

46 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice. (poz-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- 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 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

47 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. (poz. a-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a face 
posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora în 
toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au 
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor de 
comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca parazăpezi 
biologice. 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 
CD - AGRI şi 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
01.10.2014 
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Nr. 
crt 

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

48 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. b-44) 
- 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 

49 

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. b-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: 
08.09.2014 

 

50 

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. b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea uni nou program naţional de dezvoltare localaă 
în scopul implementării unor proiecte de importanţă 
naţională care susţin dezvoltarea regională prin realizarea 
unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi 
socio-educativă în mediul rural şi urban. 

S - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
10.09.2014 

51 

PLx  
440/2014 

 
L 

374/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală.  
(poz. a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările 
ulterioare.351 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 

CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
01.10.2014 
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Nr. 
crt 

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

52 

PLx  
69/2014 

 
L 

698/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. (poz. b-10) 
- 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 

53 

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. b-40) 
- 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, 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, schimbarea procedurii de evaluare a 
institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui 
mecanism de finanţare pe trei nivele.  

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

 

TDR: 
10.04.2012 

54 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (poz. 
b-45) 
- 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 
24.02.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
17.03.2014 

55 

BPi 
674/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii.  
(poz. a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - 

 
 
 
 
 
Pt. trimitere la 
comisii  
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56 

BPi 
690/2014 

 
L 

429/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea preţului mediu 
al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. 
(poz. a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
  
CD - 

Pt. trimitere la 
comisii  

57 

BPi 
691/2014 

 
L 

456/2014 

Proiect de Lege privind transferul, cu title gratuit 
al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la 
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional 
Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea 
privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului 
Timiş. (poz. a-23) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - 

Pt. trimitere la 
comisii  

58 

BPi 
697/2014 

 
L 

486/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012. (poz. a-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - 

 
 
Pt. trimitere la 
comisii 
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Nr. 
crt 

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

1 

Plx  
84/2014 

 
L 

195/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru 
aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale. (poz. a-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a 
întregii structuri şi a atribuţiilor Autorităţii de 
Management POS CE de la Ministerul Economiei. 

CD - Adoptat pe 
25.03.2014 
 
S  - Adoptată pe 
17.09.2014 

 
 

La promulgare 
24.09.2014 

2 

PLx  
351/2014 

 
L 

583/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. b-37) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completare unor prevederi din Legea 
35/1997  privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului, republicată, completarea 
Ordonanţei de urgenţă 34/2009, cu privire la 
rectiificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea 
227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2012, privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea 16/2013. 

 

CD - Adoptat  pe 
17.09.2014 
 
S  - Jur 

Înscris pe 
ordinea de zi 

 

3 

Plx  
124/2014 

 
L 

245/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în scopul asigurării 
funcţionării imediate a Guvernului în noua sa structură, 
astfel cu a fost modificată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1/2014 

CD - Adoptată pe 
15.04.2014 
 
S  - OZ Plen 

 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

4 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor. (poz. a-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- 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 
Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării 
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii 
Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 
Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), 
precum şi obligaţiile asumate de către cele două 
instituţii în proiectele strategice cu finanţare 
nerambursabilă din fonduri europene. 

CD - Adoptată pe 
17.05.2011 
 
S  - OZ Plen 

 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 

5 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. a-19) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD - Adoptată pe 
18.10.2011 
 
S - ÎNV 
pt.  raport suplimentar 
 
 

 
 
TDR: 
29.05.2012 

6 

PLx  
356/2014 

 
L 

581/2014 

Proiect de Lege pentru aderarea României la 
Tratatul între Regatul Spaniei, Republica 
Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor 
de Jos şi Republica Portugheză privind crearea 
Forţei de Jandarmerie Europeană, 
EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 
octombrie 2007. (poz. b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Modul de îndeplinire a procedurilor interne necesare 
pentru aderarea României  la Tratatul Forţei de 
Jandarmerie Europene. 

 

CD - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 

 
- 

7 PLx 
355/2014  

Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în 
domeniul securităţii sociale între Guvernul 
României şi Guvernul Quebecului, semnată la 
Quebec, la 19 noiembrie 2013. (poz. b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea de către România a Înţelegerii în domeniul 
securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul 
Quebecului. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S  - 

- 
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8 PLx 
358/2014 

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei 
Minamata cu privire la mercur, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Kumamoto, 
la 10 octombrie 2013. (poz. b-38) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, 
adoptată  la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013, 
semnată de România la aceeaşi dată. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S  -  

- 

9 

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. b-13) 
- 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 - Adoptat pe 
30.09.2014 

La SG 
30.09.2014  

10 

PLx  
438/2014 

 
L 

454/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Standardului Internaţional Lista interzisă pentru 
anul 2014. (poz. a-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Standardului internaţional Lista interzisă 
pentru anul 2014, aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale Anti - Doping nr.283/2013, în 
vederea aplicării unitare a dispoziţiilor privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport de către 
România, ca parte semnatară a Convenţiei 
internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în 
cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 
octombrie 2005, precum şi ca semnatară a Codului 
Mondial Anti – Doping. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

La SG 
30.09.2014 

11 

PLx 
368/2014 

 
 

L 
349/2014 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.29/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă.  
(poz. b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţ,aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
în vederea adoptării unor măsuri pentru optimizarea 
fluxurilor financiare din cadrul programelor 
operaţionale finanţate din insrumente structurale. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

La SG 
30.09.2014 
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12 

PLx  
346/2014  

 
 

L 
375/2014 

 

Proiect de Lege privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică (Forum of Incident Response and 
Security Teams - FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din 
domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network 
Association - TERENA) în scopul menţinerii 
participării Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO 
la aceste două organisme non-guvernamentale. 
(poz. b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional 
al Echipelor de Răspuns la Incidentele de Securitate 
Cibernetică(Forum of Incident Response and Security 
Teams – FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Esteuropene a 
Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network Association 
– TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-
guvernamentale. 

S - Adoptat pe 
23.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
  
 

La SG 
30.09.2014 

13 

PLx 
89/2014 

 
L 

8/2014 
 

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol. (poz. b-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, a 
produselor agicole proprii şi de exercitare a comerţului 
cu aceste produse. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

La SG 
30.09.2014 

14 

PLx 
342/2014 

 
L 

314/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii. (poz. b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea implementării 
corespunzătoare a aquis-ului comunitar şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat 
membru al UE, cu privire la transparenţa măsurilor care 
reglementează includerea medicamentelor în domeniul 
de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de 
sănătate, în concordanţă cu prevederile Directivei 
nr.89/105/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988 
privind transparenţa măsurilor ce reglementează 
stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi 
includerea acestora  în domeniul de aplicare al 
sistemelor naţionale de asigurări de sănătate. 

S  - Adoptată pe 
23.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

La SG 
30.09.2014 
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15 

PLx  
434/2014 

 
L 

452/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
precum şi pentru modificarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
producerii şi traficului ilicit de substanţe 
dopante cu grad mare de risc. (poz. a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, 
precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind 
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

La SG 
30.09.2014 

16 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al 
art.8 din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 
(poz. a-17) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că 
funcţia de inspector general al Inspectoratului General 
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de 
stat. 

S - APAR  
pt. raport 
 
 
CD - 

 
 
TDR: 
22.09.2014 

17 L 
488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov. (poz. a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ADMIN şi TRSP 
pt. raport comun 
 
 
CD - 

 
 
 
TDR: 
24.09.2014 

 

18 L 
494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ECON, TRSP 
 
CD - 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 
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19 L 
453/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
(poz. a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - 

 
 
 
Trimis la CD 
pt.dezbatere 

 

20 L 
455/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
accelerarea şi finalizarea procesului de 
soluţionare a cererilor formulate în temeiul 
Legii 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 al Legii 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 şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
 
CD - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimis la CD 
pt.dezbatere 
 
 

 

21 L 
461/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea 
Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului. (poz. a-16) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - 

 
 
 
Trimis la CD 
pt.dezbatere 
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22 
 
 

L 
378/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al 
art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
64/2008 privind funcţionarea în condiţii de 
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil. (poz. a-21) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
CD - 

Trimis la CD 
pt.dezbatere 
 

23 L 
403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind 
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
CD - 

Trimis la CD 
pt.dezbatere 
 

24 L 
234/2014 

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată. (poz. a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - BUG 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
10.09.2014 

25 L 
414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. a-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - AGRIC 
  
 
CD - 

Înscris pe 
ordinea de zi 
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26 L 
404/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din 
Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat. (poz. a-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - 

Trimis la CD pt. 
dezbatere  

27 

PLx  
347/2014  

 
L 

425/2014 

Legea pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. b-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, în 
sensul reducerii cotei de contribuţie de asigurări sociale 
datorată de angajator. 

S  - Adoptată pe 
25.08.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014  

 
 

Legea nr. 
123/2014 

28 

PLx  
390/2014  

 
L 

451/2014 

Proiect de Lege privind scutirea de la plată a 
unor debite provenite din pensii. (poz. b-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Scutirea de la plata unor debite provenite din pensii, 

constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina 

pensionarilor aflaţi în evidenţia sistemului public de 

pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

reprezentând sume încasate necuvenit, prin derogarea 

de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

Legea nr. 
125/2014 
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29 

PLx  
389/2014  

 
L 

450/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
complearea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
prcum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea recuperării debitelor înregistrate cu 
titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului. 
(poz. b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia pentru creşterea copiilor, astfel încât, pe 

perioada concediului pentru creşterea copilului, să se 

permită părinţilor primirea/realizarea unor venituri 

suplimentare. În acest sens, pe lângă sumele deja 

reglementate ca excepţie de la suspendarea acordării 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se propune şi 

exceptarea de la suspendare pentru părinţii care 

realizează efectiv venituri de până la 1500 lei anual. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

 
Legea nr. 
126/2014 

30 

PLx 
369/2014 

 
L 

449/14 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012, a Legii petrolului 
nr.238/2004, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 
privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar 
al statului la Compania Naţională de Transport 
al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. şi la 
Societatea Naţională de Transport Gaza 
Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. b-4) 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, modificarea şi completarea 
Legii petrolului nr.238/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obliigaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al 
statului la Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”- SA şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz”- SA  
Mediaş pentru modificarea unor acte normative. 

S  - Respins  pe  
25.08.2014 
 

CD - Adoptat pe 
17.07.2014 
 

Legea nr. 
127/2014 
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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: 
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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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

( la data de  3 octombrie 2014) 
 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 14 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus  30  avize. 

Cele 14 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 11  

  3 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     4 
     0 

10  
 

     Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 423 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   60  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  37  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2014.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1374 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 483 

 rapoarte suplimentare 134 96 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 24 

TOTAL     771 603 

 
 
 
 
 
 



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  29 septembrie - 03 octombrie 2014 

 
 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN cu privire la audierea candidaţilor pentru  
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară – raport comun cu 
comisia pentru buget 

 30.09.2014 
Raport de adoptare 

(22/RC din 30.09.2014) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.370/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea 
nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 
– raport comun cu comisia juridică 

37 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(476/R din 29.09.2014)  

2 

 
Plx.385/2013 

Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al 
societăţilor ale căror acţiuni se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau 
pe piaţa valorilor mobiliare necotate 

28 parlam. 
respinsă 
de Senat 

29.09.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(480/R din 30.09.2014) 

3 

 
PLx.240/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
29.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(481/R din 30.09.2014) 

4 

 
Plx.204/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc 

13 parlam. 
respinsă 
de Senat  

29.09.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(482/R din 30.09.2014) 



5 

 
 

RAPORT COMUN cu privire la audierea candidaţilor pentru  
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară – raport comun cu 
comisia pentru politică economică 

 30.09.2014 
Raport de adoptare 

(22/RC din 30.09.2014) 

 
III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.319/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.09.2014 

Raport de adoptare 
(477/R din 29.09.2014) 

2 

 
PLx.341/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea 
nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre – prioritate legislativă  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.09.2014 

Raport de adoptare 
(478/R din 29.09.2014) 

3 

 
Plx.152/2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua 

Persoanelor Vârstnice – raport comun cu comisia pentru cultură 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

17.09.2014 
Raport de respingere 

(479/R din 29.09.2014) 

4 

 
Plx.582/2013 

Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul public al comunei Manasia, Judeţul Ialomiţa, şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, Judeţul 
Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

01.10.2014 
Raport de respingere 

(35/RS din 02.10.2014) 

 
IV. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.73/2012 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.09.2013 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(439/RS din 
29.09.2014) 

 
 
 
 
 



 
V. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.161/2014 

Reexaminare – 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 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

 

29.09.2014 

Raport de adoptare a 
cererii de 

reexaminare 
(450/RS din 
29.09.2014) 

 
VI. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.152/2014 

Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua 
Persoanelor Vârstnice – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

12.05.2014 
Raport de respingere 

(479/R din 29.09.2014) 

 
VII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.437/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative conexe 

20 parlam. 
adoptat de 

Senat 

22 şi 
23.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(475/R din 29.09.2014) 

2 

 
PLx.370/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea 
nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 
– raport comun cu comisia pentru buget 

37 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(476/R din 29.09.2014)  

3 

 
PLx.12/2014 

Reexaminare – Lege pentru abrogarea art.276 din legea nr.286/2009 
privind Codul Penal 

120 
parlam. 
adoptată 
de Senat 

23.09.2014 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(463/RS din 
29.09.2014) 

 
 
 



 
VIII. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.426/2014 Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi 

17 parlam. 
adoptat de 

Senat 
01.10.2014 

Raport de adoptare 
(483/R din 02.10.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

Moţiunile, un drept democratic suprautilizat! 
 

 
Stimaţi colegi, 
 
Am constatat în ultima perioadă, cu ocazia dezbaterii în Parlament a moţiunilor de tot felul, că pârghiile 

democraţiei funcţionează în România, garantându-ne astfel distanţa faţă de totalitarism. Dar nu am cum să nu mă 
întreb cât de bine ar fi mers totuşi lucrurile, dacă timpul alocat dezbaterii (şi respingerii) atâtor moţiuni iniţiate de 
opoziţie ar fi fost folosit pentru a dezbate şi îmbunătăţi proiectele de lege cu adevărat importante şi stringente care ne 
aşteaptă girul. 

Dincolo de semnul de întrebare care umbreşte gradul de seriozitate cu care sunt abordate aceste moţiuni, dat 
fiind faptul că nici măcar cei care le-au semnat nu le-au votat, de motivele invocate, considerate, unele dintre ele, 
chiar de Curtea Constituţională ca fiind nefondate, de jocul politic deja străveziu chiar şi pentru ochi mai puţin 
avizaţi, ar trebui să rămână ca piatră de temelie rolul nostru, al parlamentarilor, acelaşi şi pentru putere şi pentru 
opoziţie: actul legiuitor fezabil pe termen lung. 

Ultima moţiune de cenzură iniţiată de ACL şi respinsă pe 22 septembrie 2014 a vizat OUG 45/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii pentru alegerea preşedintelui României şi OUG 55/2014 privind migraţia aleşilor 
locali. Deşi s-au folosit expresii menite a avea un impact puternic ("statul de drept în pericol”, ”fraudarea 
alegerilor”), opozitia nu a reuşit să atingă cele 288 de voturi necesare pentru demiterea Guvernului Ponta, strângând, 
cu greu, 154 de voturi, în condiţiile în care au fost 171 de semnături. Ca şi în mai 2014, de altfel, pentru că ştim că 
nici atunci nu au fost prezenţi la şedinţă toţi semnatarii moţiunii.  

Tocmai pentru că nu este o noutate folosirea moţiunilor de cenzură în campaniile electorale, mă refer la 
exemplul clar de la alegerile europarlamentare din primăvară, vreau să atrag atenţia prin această declaraţie că, 
risipindu-ne în urmărirea unor interese de moment, ne îndepărtăm de la menirea noastră principală.  

Pentru că până acum declaraţiile mele politice s-au înscris în sfera generală a Educaţiei şi Cercetării, precizez 
că prezenţa la microfonul Camerei cu prezenta declaraţie se bazează doar pe ”victima” ultimei moţiuni, dezbătută pe 
23 septembrie şi încă nevotată, cea care îl vizează, aşa cum ştim, pe Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale. 

Nu neg importanţa utilizării tuturor pârghiilor necesare apărării democraţiei, doar îmi pun întrebări cu privire 
la demonetizarea aceloraşi instrumente prin folosirea lor în exces. 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 
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Eliminarea impozitului pe câştigul din dobânzile bancare 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
 
Măsurile guvernamentale implementate sau în curs de implmentare, precum reducerea CAS,  majorarea 

salariului minim pe economie sau anularea a mai multe taxe şi impozite descriu logica relaxării fiscale propuse de 
Ministerul Finanţelor Publice. Noua logică economică reflectă diferenţele dintre două moduri de gândire: cel al 
austerităţii, al cărui obiectiv este încadrarea în cifrele de deficit şi cel al dezvoltării multi-anuale, bazat pe o viziune 
macro-economică, prin care se creşte potenţialul economiei, sunt stimulate investiţiile şi consumul, şi, în consecinţă 
se crează premisele pentru noi locuri de muncă. 

Pentru a completa această viziune curajoasă este nevoie însă şi de corectarea unor măsuri mai puţin 
competitive, printre care şi impozitarea de 16% pe dobânda la depozitele bancare. În acest moment, impozitul pe 
dobânda la depozitele bancare face ca economisirea să fie supra-impozitată iar acumularea de capital să fie 
împiedicată. Impozitarea dobânzilor are ca efect şi alungarea investiţiilor din ţara noastră şi retragerea capitalului din 
băncile româneşti.  

Renunţarea la impozitul pe dobânda la depozitele bancare nu stimulează doar economisirea în bănci ci şi 
crearea unei baze de credit. La rândul său, dinamizarea creditării va avea ca efect stimularea consumului şi, în cele 
din urmă, repornirea economiei.  

Măsura susţinută şi de BNR nu vine doar în întâmpinarea nevoilor băncilor, ci poate aduce beneficii şi 
consumatorilor de rând, care nu se vor mai feri să îşi economisească banii în bănci. Marii investitori vor avea 
posibilitatea să aducă capital în România fără riscul ca 16% din acesta să revină statului român. La rândul său, statul 
român va beneficia de pe urma investiţiilor, provocând astfel o reacţie în lanţ benefică pe termen lung.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

 
Victor Ponta consolidează statul de drept! 

 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 
 Moţiunea dezbatută în decursul săptămânii trecute este redactată în tradiţionalul stil al formelor fără fond 

care i-a consacrat pe democrat-liberali şi pe care naţional-liberalii, cu entuziasm, l-au îmbrăţişat. Cu alte cuvinte, 
eminenţele cenuşii ale celor două partide prietene au elaborat un text care nu transmite nici o informaţie 
semnificativă, acest fapt fiind reflexia cugetărilor lor adânci, ce împreună formează mulţimea vidă.  

 În condiţiile în care Curtea Constituţională a decis ca Ordonanţa de Urgenţă 45 din 2014 privind alegerile 
prezidenţiale este în totalitate constituţională, iar Ordonanţa de Urgenţă 55 din 2014 nu a fost aprobată de către plenul 
Camerei Deputaţilor, moţiunea depusă de către aceşti demnitari a rămas fără obiect. 

 Cu toate acestea, am constatat faptul că Traian Băsescu a afirmat, în august, faptul că această Ordonaţa 
contravine recomandărilor Comisiei de la Veneţia, urmând ca la scurt timp să fie citat cu exactitate de către noul şi 
credinciosul său adept, Klaus Iohannis, pentru ca şi în această moţiune membrii ACL să repete, ca după dictare, 
cuvintele întocmai rostite de către marele clasic în viata, mai sus amintit. Pot afirma cu tărie că această moţiune este 
rezultatul colaborării fructuoase dintre ACL şi tătucul de la Cotroceni. 

Plecând de la această ipoteză, deodată, şi faptul că PNL este vizibil afectat de faptul că PDL nu mai deţine 
majoritatea în Consiliul de Administraţie al Curţii de Conturi, capătă sens! 
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În anul 2011, anul de teroare guvernamentală sub tutela democrat-liberală, PDL avea un număr de 6 consilieri 
în cadrul Curţii de Conturi, pe când PSD avea 3 numiţi din 2008, în timp ce restul proveneau din PNL, PC şi restul 
partidelor. Dacă atunci majoritatea PDL din această instituţie importantă nu constituia un atentat asupra statului de 
drept, de ce acum este considerată în acest fel?  

Motivul pentru care ACL a creat acea diversiune de prost gust cu calomnii, acuzaţii nefondate şi semnalmente 
false, este acela că cele două partide sunt conduse de frică. 

 De asemenea, “planul operativ al Guvernului PSD” este diametral opus faţă de cel descris de către Opoziţie 
şi îl voi descrie succint în cele ce urmează: 

 1. Nu “înarmarea”, ci “dezarmarea”. 
Guvernul Ponta, prin acţiunile sale, a dezarmat baronii PDL, smulgându-le mâinile din bugetul statului. A 

reorganizat companiile de stat, a negociat contractele cu traderii pentru a opri furtul din banul public şi imbogatirea 
baronilor, şi a listat o cotă parte din acţiuni la bursă pentru a menţine companiile departe de proximitatea corupţiei.  

Corpul de Control a descoperit multiplele fraude şi surse de înfruptare a baronilor PDL şi a sesizat organele de 
cercetare pentru a face dreptate. 

Guvernul a întreprins o serie de scheme de ajutor pentru ca investiţiile provenite din bugetul local, cât şi din 
fondurile europene să ajungă direct şi nemijlocit în proiectele tinerilor întreprinzători, dar şi ale marilor companii cu 
perspective de extindere a producţiei şi, automat, a forţei de muncă. 

Acestea sunt doar câteva dintre metodele prin care baronii locali au fost definitiv deconectaţi de la sursele de 
venit pe care le-ar fi folosit în avantajul lor.   

 2. Nu “organizarea logisticii pentru atac în vederea fraudării”, ci “organizarea logisticii pentru defensivă în 
vederea abolirii regimului băsist”. 

Aşa cum afirmam şi mai devreme, OUG 45 din 2014 este constituţională. Singurul motiv pentru care Traian 
Băsescu a ordonat ca haosul şi galagia politică să fie create, este acela că doamna din Pleşcoi, neavând un grup 
parlamentar, nu şi-a câştigat dreptul de a avea reprezentanţi în secţiile de votare precum PSD, PNL, PDL etc.  

Și dacă tot am ajuns în punctul în care discutăm această ordonanţă, voci din PNL au solicitat demisia lui Liviu 
Dragnea în cazul în care Curtea Constituţională ar fi atestat neconstituţionalitatea ordonanţei. Acum îi intreb şi eu pe 
cei care au lansat această solicitare, dacă îşi dau ei demisia pentru eroarea pe care au comis-o, deoarece OUG este 
constituţională. 

 Pasul 3. Nu “recrutarea”, ci “reorganizarea”. 
Fiecare ales local va ocupa locul pe care cetăţeanul, prin votul sau, l-a amplasat. Atunci când primarii şi 

consilierii PNL au candidat sub sigla USL, au promis oamenilor realizarea unui număr finit de proiecte, iar acum ei 
trebuie să rămână pe poziţiile lor până la îndeplinirea acestor obiective, independent de dorinţele călăilor politici de la 
centru. 

 Dacă un primar este pus în faţa unei alegeri dintre culoarea politică şi nevoile imperioase ale oamenilor, iar 
acesta alege varianta din urmă, primarul este demn de respect şi nu de batjocură.  

 Înţeleg argumentele cu privire la cei care îşi schimbă ideologia politică, dar mai presus de albastru sau 
portocaliu, aleşii locali au dat prioritate intereselor oamenilor. Membrii ACL sunt foarte revoltaţi cu privire la 
“trădătorii” de partid, dar aş dori să ştiu care este opinia lor cu privire la trădătorii celor 7 milioane de români care au 
scandat “jos Băsescu” şi “jos mafia PDL”. 

 Prin înfrăţirea PNL cu PDL, naţional-liberalii ne arată faţa hâdă a caracterelor şi perfidia promisiunilor lor. 
Cei care încearcă sa menţină viu regimul lui Bşsescu, sunt  trădătorii şi adevaratele ameninţări la adresa statului de 
drept! 
 

Deputat 
Mircea Dobre 

 
*** 

 
De ziua senectuţii 

 
Conform unei rezoluţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite, pe 1 octombrie sărbătorim Ziua Internaţională a 

Persoanelor Vârstnice. Dincolo de momentul aniversar, această zi reprezintă o dovadă a preţuirii sincere şi a 
respectului pe care cu toţii le datorăm persoanelor aflate la vârsta senectuţii, pentru toate eforturile, sacrificiile şi 
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realizările lor, înregistrate de-a lungul timpului, pentru consecvenţa şi ataşamentul lor faţă de valorile şi principiile pe 
care se bazează societatea. 

Fără îndoială, fiecare vârstă reprezintă un prag, dar în fapt vârsta nu este un hotar. Existenţa noastră,. a 
fiecăruia, este unică. În mod evident, tinereţea reprezintă forţă şi dinamism, maturitatea generează echilibru, iar 
bătrâneţea aduce experienţă. Îndrăznelii şi uneori impetuozităţii începuturilor le urmează judecata măsurată şi matură 
a vârstei a doua, iar în ultima parte a vieţii  înţelepciunea şi îndelungata experienţă a senectuţii completează ciclul 
nostru existenţial. Îmbătrânirea conduce la îmbogăţire spirituală, dar, din păcate, poate fi apăsată uneori de 
precaritatea stării de sănătate sau a condiţiilor economico-sociale. 

Dinamica demografică a secolelor trecute era diferită faţă de prezent, speranţa de viaţă era mai mică, iar 
populaţia lumii nu avea un procent semnificativ de bătrîni. Noile achiziţii ştiinţifice privind terapiile medicale şi 
chirurgicale, tehnologiile de implant, transplant de organe sau utilizarea de celule stem conduc la creşterea speranţei 
de viaţă pe mapamond.  

Studii statistice din Franţa indică faptul că în 1950 erau aproximativ 200 de centenari, iar în 1990 erau deja 
4000. Se preconizează că în 2050 vor fi 150.000 de centenari francezi. Datele statistice existente şi în ţara noastră, 
dar şi prognozele de la nivel mondial cer măsuri urgente, sociale şi medicale, privind populaţia vârstnică. Există zone 
geografice în care speranţa medie de viaţă a ajuns la 82 de ani (Japonia), populaţia de peste 80 de ani se va mări de 
patru ori până în 2020, iar mediana vârstelor se apropie de 50 de ani. 

Conceptul prin care senectutea era considerată ca o dezangajare socială este azi înlocuit de teoria 
activismului, care încearcă să valorizeze social vârsta a treia şi să beneficieze de experienţa acesteia, cu atât mai mult 
cu cât dinamica demografică o face din ce în ce mai reprezentativă. Deplasarea medianei vârstelor către vârsta 
senectuţii impune modificarea politicilor sociale, cu reconsiderarea vârstelor în cadrul funcţiilor sociale. Se 
reconsideră utilitatea vârstnicilor, folosind ca argument faptul că marile realizări din artă, ştiinţă şi cultură aparţin 
senectuţii. Se aprofundează temele privind relaţia vîrstnicului cu societatea.  

În fond, ce aşteaptă societatea de la vârstnic şi ce aşteaptă vârstnicul de la societate? Se poate spune că 
vârstnicul aşteaptă respect şi ascultare, stabilitate şi conformare, iar societatea aşteaptă cumpătare, înţelepciune, 
echilibru, dar şi dependenţă şi comunicare. 

Cei mai mulţi dintre noi vrem să trăim mai mult, dar numai dacă  ne bucurăm de o bună stare de sănătate şi 
de standarde economico-sociale corespunzătoare. Îmbătrânirea demnă şi decentă este susţinută de activităţi privind 
stilul de viaţă sănătos. Întreţinerea sănătăţii şi profilaxia timpurie a bolilor cronice poate reduce riscul de declin 
cognitiv, depresie, boală Alzheimer, alte forme de demenţă sau patologie de involuţie. 

O campanie naţională de încurajare a îmbătrânirii sănătoase ar reduce costurile de îngrijire a vârstnicilor şi ar 
oferi un suport îmbătrânirii pozitive, îmbunătăţind calitatea vieţii şi bunăstarea psihologică a seniorilor.  

Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate vizează 
creşterea cu 2 ani a speranţei de viaţă sănătoasă a europenilor, până în 2020, prin: îmbunătăţirea stării de sănătate şi a 
calităţii vieţii (acordându-se o atenţie specială persoanelor vârstnice) şi asigurarea durabilităţii şi eficienţei pe termen 
lung a sistemelor de sănătate şi asistenţă socială.  

Parteneriatul presupune cooperarea dintre Comisia Europeană, statele membre, regiunile acestora, angajaţii 
sistemelor de sănătate şi asistenţă socială, întreprinderi, organizaţii reprezentând persoanele vârstnice şi pacienţii etc. 
Atingerea obiectivului privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate reprezintă o provocare pentru toate 
ţările europene, un fapt pe care România îl poate valorifica.  

Această abordare va putea îmbunătăţi viaţa cetăţenilor în vârstă, îi va ajuta să joace un rol activ în societate şi 
va reduce presiunea asupra sistemelor de sănătate şi asistenţă socială, contribuind astfel la o creştere economică 
durabilă. 

În încheiere, doresc să transmit felicitările mele sincere tuturor persoanelor aflate în această etapă a vieţii 
numită senectute. Sunt convinsă că întreaga societate românească doreşte îmbunătăţirea condiţiei vîrstnicului în ţara 
noastră, iar Guvernul României va continua politicile de suport pentru această categorie de persoane.  

Un vechi proverb românesc spune că cine nu are bătrâni trebuie să şi-i cumpere! Sper să nu fie nevoie să 
facem asta, dar trebuie să luptăm pentru ca vârstnicii noştri să îmbătrânească frumos şi demn. La mulţi ani tuturor! 

 
Deputat 

Sonia Maria Drăghici 
 

*** 
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Reguli noi, amenzi noi, civilizaţie pe şosele 

 
 Declaraţia mea politică de astăzi, aşa cum v-am obişnuit, aduce în plenul Camerei chestiuni importante 
pentru cetăţeni, lucruri care trebuie ştiute şi asupra cărora trebuie să aducem lămuriri, ca reprezentanţi ai acestora în 
Parlament. 
 Astăzi mă voi referi la noul Cod Rutier, intrat în vigoare duminică, şi voi porni de la o situaţie de viaţă: sunt 
întrebat cum am putut să adoptăm un Cod rutier atât de dur? �i vreau să explic, din punct de vedere al 
parlamentarului, dar mai ales din punct de vedere al şoferului care circulă mult pe drumurile publice din România.  
 Suntem în topurile negre din cauza numărului uriaş de accidente rutiere, suntem pe harta neagră a Europei 
din cauza lipsei de civilizaţie în trafic. Toate acestea persistă şi victime cad în special şoferii neexperimentaţi şi, mai 
ales, pasagerii sau pietonii nevinovaţi, din cauza faptului că teribiliştilor de la volan nu le-a fost frică de rigorile legii.  
 Consider că discuţia asupra noilor reguli de circulaţie începe, în mod greşit, de la amenzile mari aplicate 
pentru nerespectarea legii, la volan. Sumele care apar astăzi în Codul rutier sunt mari, într-adevăr, însă acestea 
corespund gravităţii faptelor noastre în calitate de conducători auto.  
 Suntem impresionaţi, în momentul în care ajungem în străinătate, de modul în care se circulă, de civilizaţia 
de pe şosele, de felul în care eşti respectat în trafic şi de faptul că toţi respectă regulile de circulaţie. Ei bine, toate 
acestea au fost obţinute în timp, şi acolo, pe baza unor coduri rutiere restrictive şi a unor amenzi care să descurajeze 
încălcarea legii. 
 Noul Cod Rutier are drept scop impunerea ordinii pe şosele. Vrem, cu toţii, să ne ştim copiii în siguranţă – 
atunci să le punem centura de siguranţă. Vrem să fie pedepsiţi cei care fac victime pe şosele – noul Cod prevede să li 
se anuleze permisul de conducere. Vrem să respecte regulile de circulaţie şi cei care până acum nu şi-au plătit 
amenzile de circulaţie – noul Cod prevede să li se suspende permisul de conducere. 
 Este important, aşadar, să studiem noua legislaţie în domeniu şi să o respectăm. Numai în felul acesta vom 
limita numărul accidentelor rutiere, al victimelor omeneşti şi chiar nivelul de stres şi nervi în trafic. 
 Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 

 
Scoţienii au ales familia britanică, dând semnalul unităţii şi  dincolo de graniţele Regatului Unit 

 
 

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Referendumul privind independenţa Scoţiei a generat în acest an multe discuţii şi analogii mai mult sau mai 

puţin potrivite, dar rezultatul său a spulberat numeroase temeri şi a adus în prim-plan triumful unităţii într-un stat mai 
puternic.  

La 10 zile de la aflarea rezultatelor, spiritele s-au calmat, teama de dezbinare s-a risipit, dezbaterile s-au mai 
domolit, iar încrâncenarea şi-a pierdut din sens. Scoţienii au ales familia britanică şi au dat semnalul unităţii şi  
dincolo de graniţele Regatului Unit.  

Fără a ascunde temerile care au marcat ultimele zile dinaintea referendumului, dar având în vedere evoluţia 
sondajelor pe parcursul ultimelor luni, am putea spune că escaladările anterioare referendumului reprezintă avântul 
unui copil spre a lua viaţa în piept şi a tăia orice dependenţă de familia sa. Momentul zero, în schimb, 18 septembrie 
2014, ne-a arătat încă o dată că indiferent de neînţelegeri şi ambiţii, familia este nucleul existenţei omeneşti, iar 
Regatul Unit arată ca o familie întărită şi mai solidă după disputele dintre membrii săi. Copilul şi-a cerut drepturile, 
dar tot el a ajuns la concluzia că rădăcinile de sute de ani nu pot fi rupte şi îngropate într-un moment de defulare.  

Poporul scoţian s-a exprimat oferind un rezultat clar, de păstrare a celor patru naţiuni împreună. Poporul 
scoţian a respins desprinderea monetară, dezbinarea forţelor armate construite de secole, impunerea frontierelor de 
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trecere, desprinderea de NATO şi îndepărtarea de UE. Sute de mii de scoţieni care lucrează şi traiesc în diferite părţi 
ale Regatului Unit nu şi-au dorit să trăiască într-o ţară străină ci doar într-o altă parte a familiei Regatului Unit. 
Viitorul Scoţiei, pe care ei însuşi l-au ales prin referendum, este alături de Marea Britanie, ca parte a unui stat 
puternic atât în Europa cât şi la nivel mondial. 

Faptul că scoţienii au trecut peste ambiţii personale atunci când au ales rămânerea în Regat sunt convins că 
nu reprezintă un act de laşitate ci o conştientizare a greutăţii statutului său ca parte a uneia din marile puteri ale lumii. 
Ambiţiile separatiste au fost copleşite de dorinţa de stabilitate economică şi oportunităţile pe care le oferă 
consolidarea unei naţiuni unite. În acelaşi timp, prezenţa la vot, o prezenţă istorică de 84,5%, nu doar legitimează un 
rezultat îmbrăţişat şi dincolo de graniţele Marii Britanii, ci este un exemplu de implicare civică, de preocupare 
politică şi de asumare a apartenenţei la structurile societăţii actuale.  

Domanelor şi domnilor, 
Într-un moment în care în numeroase părţi ale Europei există germeni ai separatismului, şi fac aici referire la 

Ţara Bascilor şi Catalonia în Spania, Flandra în Ţările de Jos, Padania, şi Veneto în Italia, sau Corsica şi Bretania în 
Franţa, mesajul pe care Scoţia îl transmite bătrânului continent este mesajul viitorului, este mesajul care stă la baza 
constituirii Uniunii Europene şi este mesajul înţelegerii, al respectului şi al viziunii comune.  

O dată în plus, Maria Britanie oferă un exemplu întregii Europe, printr-un referendum încuviinţat de ambele 
părţi, cu atât mai greu de digerat în condiţiile unui context geopolitic tot mai imprevizibil, dublat de criza din 
Ucraina. Este de admirat decizia grea a Guvernului de la Londra de a permite scoţienilor să îşi decidă singuri soarta, 
cu toate avantajele şi dezavantajele sale. Pe de altă parte, nu ar trebui ca această decizie să stea drept precedent pentru 
orice voce care sub inspiraţia momentului proclamă dezbinarea şi desprinderea spre necunoscut.  

Pentru că inevitabil, referendumul Scoţiei asupra viitorului său a stârnit discuţii privind implicaţiile pe care 
poate să le aibă asupra ţării noastre, menţionez lipsa elementelor de similitudine cu situaţia din Transilvania, dar ţin 
să subliniez importanţa toleranţei, a înţelegerii şi puterea pe care o are unitatea oamenilor în sânul unei naţiuni. 
Interesele de bunăstare sunt aceleaşi pentru toată lumea, iar sorţii de izbândă sunt favorabili unei naţiuni susţinute de 
toţi membrii săi. 

Într-o eră în care dinamica conexiunilor interumane este tot mai accentuată şi deschiderea la globalizare 
capătă valori uriase, refuz să cred că paradigma integrării europene, ca simbol al unităţii în diversitate, şi-a atins 
limitele politice, economice şi culturale. 18 septembrie 2014 trebuie să reprezinte un punct de turnură pentru toate 
popoarele lumii în căutarea liniştii, a păcii şi regăsirea dorinţei de convieţuire dincolo de diferenţe etnice. Sper ca 
acest semnal venit dinspre Marea Britanie să stingă din dorinţele de secesiune şi să inspire la buna convieţuire nu 
doar între cetăţenii aceluiaşi stat, ci şi între state. 

Vă mulţumesc!  
 

Deputat 
Andrei Valentin Sava 

 
*** 

 
1 octombrie 2014 – un bilanţ pozitiv  în Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 

 
În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie ca zi internaţională a 

persoanelor în vârstă, iar câteva luni mai târziu, pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 
46/91 cu titlul “Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în 
anii câştigaţi”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi îngrijire 
medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi de a participa în 
activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei. 

În România, persoanele vârstnice sunt beneficiare ale măsurilor de protecţie socială susţinute de două 
sisteme: sistemul de asigurări sociale care acoperă riscul de bătrâneţe prin pensii, şi măsuri de asistenţă socială pentru 
situaţii de dificultate sau vulnerabilitate individuală, ca dizabilitatea, situaţiile de dependenţă, sărăcia. 

De la preluarea puterii politice în decembrie 2012, Partidul Social Democrat a fost consecvent în a acorda o 
atenţie cu totul specială reparării nedreptăţilor pe care pensionarii le-au îndurat în precedenta guvernare. 
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Prima rectificare pozitivă în ceea ce priveşte veniturile pensionarilor a fost făcută în decembrie 2013, când, 
prin modul în care a fost proiectat Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2014, au fost majorate pensiile în  
anul 2014 cu 3,76%. 

O altă decizie importantă care a afectat la fel de pozitiv şi pensionarii a fost reducerea TVA la pâine, măsură 
care s-a dovedit a fi un real succes aşa cum o arată bilanţurile întocmite ulterior şi a avut de asemenea ca şi 
consecinţă directă reducerea evaziunii fiscale în panificaţie. Practic, preţul pâinii a scăzut în perioada septembrie 
2013 - iulie 2014 cu 10,25% , s-au generat la consumatori economii de 136 milioane de euro, iar evaziunea fiscală s-a 
redus cu 20%. 

Intenţia Guvernului Victor Ponta este de a aplica aceeaşi metodă în anul 2015 şi în cazul reducerii TVA la 
carne. 

Parlamentul României şi-a adus propria contribuţie legislativă la ameliorarea vieţii persoanelor vârstnice prin 
legiferarea posibilităţii de a cumula liber pensia cu salariul în cazul angajaţilor de la stat. Camera Deputaţilor a 
adoptat astfel propunerea legislativă a unor parlamentari PSD, PC şi de la minorităţi, prin care se permite cumulul 
pensiei cu salariul şi în cazul angajaţilor din sistemul public. Camera este forul decizional, iar legea merge la 
promulgare. 

Şi nu în ultimul rând, premierul Victor Ponta a anunţat intenţia Guvernului României de continua cu măsurile 
reparatorii,  în aşa fel încât de la 1 ianuarie 2015 pensia să fie majorată, conform legii, cu 5%. Acţiunile legate de 
pensii fac parte dintr-un pachet de măsuri reparatorii prin care Guvernul doreşte să reechilibreze anumite decizii 
considerate nedrepte luate de Guvernul condus de Emil Boc. 

Toate acestea sunt rezultatul unei viziuni coerente în care respectarea persoanelor vârstnice, îmbunătăţirea 
calităţii vieţii lor, diminuarea setimentului de vulnerabilitate pe care îl au, sunt valori autentice ale unei autentice 
politici social-democrate. O politică pe care Partidul Social Democrat şi-a asumat-o ca promisiune electorală la 
alegerile din noiembrie 2012 şi pe care acum se străduieşte cu seriozitate să o onoreze. Prin fapte – nu prin vorbe.  

                                                    
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

Corina Creţu – înca un pas european 
 

Examenul pe care îl va susţine Corina Creţu pe 1 octombrie este şi un examen pentru România. Nu va fi cu 
certitudine o  simplă formalitate.  De-a de-a lungul timpului, audierile din comisii s-au dovedit hotărâtoare, anumiţi 
europarlamentari-desemnaţi fiind nevoiţi să se retragă din Comisia Europeană în care urmau să fie numiţi, ca urmare 
a unei evaluări negative din comisia europarlamentară în care au fost audiaţi. 

În săptămâna precedentă, Corina Creţu a trecut cu brio un prim test de diplomaţie şi competenţă politică în 
cadrul audierii din Parlamentul României. 

Dialogul extrem de pozitiv şi de util privind priorităţile noii Comisii Europene în domeniul Politicii 
Regionale a fost un semn îmbucurător al maturităţii politice. S-a vorbit mult despre despre însemnătatea Politicii 
Regionale pentru Uniunea Europeană, care este una dintre politicile de succes ale Uniunii şi este practic politică care 
are cele mai multe rezultate în ceea ce priveşte modul în care Uniunea Europena se poate cu adevărat apropia de viaţa 
oamenilor.  

Acum, Corina Creţu, comisarul român desemnat pentru Politica Regională, urmează să treacă şi prin al doilea 
examen de evaluare. Ea va fi audiată pe 1 octormbrie de Comisia REGI a Parlamentului European. Mai sunt câteva 
zile până la acest examen important atât pentru politicianul Corina Creţu, cât şi pentru România. 

Va fi un adevărat maraton de întrebări şi răspunsuri, audierea urmând să dureze trei ore. Membrii Comisiei 
de Dezvoltare Regională vor dori să afle părerea Corinei Creţu despre reforma politicii regionale, pentru că este un 
domeniu în care s-au făcut schimbări majore şi s-au modificat multe dintre mecanismele de acordare a banilor 
europeni. 

Unul dintre punctele de interes pentru membrii Comisiei de Dezvoltare Regională se referă şi la viziunea 
comisarului-desemnat, Corina Creţu, asupra rolului pe care Politica Regională îl are în creşterea economică şi crearea 
de locuri de muncă. 
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Nu va fi deloc uşor. Dar Corina Creţu a avut până acum o carieră politică excepţională cu rezultate pe 
măsură. Nu am nicio îndoială că va reuşi să convingă încă o dată că este politicianul şi omul cel mai potrivit să 
devină comisar european pentru România şi nu ne va dezamăgi în niciun fel. 

Să îi urăm, din toată inima, mult succes! 
                                                    

Deputat 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 

 
Organizaţia Naţiunilor Unite – forul tutelar al păcii mondiale 

 
Pacea şi stabilitatea în estul Europei sunt în pericol permanent câtă vreme conflictul de la graniţa Ucrainei cu 

Federaţia Rusă nu capătă o soluţie paşnică de durată. Şi nicio soluţie paşnică nu poate fi de durată dacă ea nu include 
respectarea principiului suveranităţii şi al integrităţii teritoriale al tuturor ţărilor, care este în acelaşi timp unul dintre 
principiile de bază ale organizaţiei mondiale. 

Acesta a fost mesajul pe care premierul Victor Ponta l-a transmis lumii întregi, vorbind în plenul Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), în faţa a 140 de şefi de stat şi de guvern. 

România se află într-o zonă care trăieşte acum sub spectrul mai multor focare de conflict, şi mă refer aici nu 
numai la ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei, dar şi la  tensiunile create în cazul Republicii Moldova, al 
Transnistriei, al Abhaziei. România şi-a asumat, prin vocea premierului Ponta, responsabilitatea pentru obţinerea 
păcii în această parte a Europei. Dar nu vedem altă modalitate de a ajunge din nou la stabilitate şi pace decât 
respingând orice formă de presiune externă asupra statelor, în contextul crizei din Ucraina, şi sprijinind cu fermitate 
integritatea şi suveranitatea Ucrainei. 

În acelaşi timp România susţine în continuare procesul de integrare europeană atât al Ucrainei, cât şi al  
Republicii Moldova şi Georgiei. 

De asemenea România consideră necesar ca ONU să se implice şi să sprijine acţiunile OSCE, mai ales în 
zona Mării Negre a cărei securitate este acum în pericol şi impune o monitorizare permanentă a situaţiei din teren. 

Ceea de a doua temă importantă aflată pe agenda Adunării Generale a ONU a fost combaterea terorismului.   
Legat de aceasta, Victor Ponta a reiterat implicarea ţării noastre în parteneriatul strategic cu SUA, ţinând cont de 
provocările privind securitatea în Orientul Mijlociu şi a afirmat cu fermitate că România va fi solidară cu partenerii 
săi nord-atlantici în lupta pentru combaterea grupărilor Statului Islamic. 

În acest sens, România a susţinut, alături de tot ceilalţi şefi de stat şi guvern prezenţi la reuniune, Rezoluţia 
prin care se impune statelor, sub pedeapsa sancţiunilor, să îi împiedice pe cetăţenii lor să se înroleze în organizaţii 
extremiste cum ar fi Statul Islamic. 

Trăim într-o interdependenţă globală. Conflictele şi războaiele se răspândesc prin lume la fel uşor ca o 
epidemie virală. Avem responsabilitatea de a ne implica mereu, constant, activ în procesul de menţinere a păcii. 
Avem resposabilitatea de a lăsa generaţiilor care vin, o lume mai bună. 
 

Deputat 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 

 
România şi China - 65 de ani de relaţii diplomatice bilaterale 

 
România şi China vor aniversa, la 3 octombrie a.c., 65 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale, 

România fiind una dintre primele ţări ale lumii care au recunoscut Republica Populară Chineză. 
Cele două ţări împărtăşesc o prietenie tradiţională profundă, România deschizând acum 65 de ani un capitol 

de cooperare şi prietenie stabile de-a lungul atâtor decenii. Cele două naţiuni au fost mereu alături în momentele 
critice, de exemplu atunci când China şi-a reluat locul legitim în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, dar şi în faţa 
dezastrelor naturale majore. 
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După o perioadă de regres şi stagnare la sfârşitul secolului trecut, relaţiile bilaterale dintre  cele două ţări au 
cunoscut din nou o dezvoltare accelerată, contactele la nivel înalt fiind apropiate şi consolidate nu doar în ceea ce 
priveşte încrederea politică reciprocă, dar, de asemenea, avansând în mod eficient într-o cooperare pragmatică. 
Schimbul de vizite ale premierilor Li Keqiang şi Victor Ponta, din ultimul an, au confirmat pe deplin dorinţa de 
dezvoltare la nivel înalt a relaţiilor. 

China este cel mai mare partener comercial al României din Asia, cu precizarea că relaţiile de cooperare 
dintre cele două ţări au culminat în urma vizitei premierului Li. Vizita a stimulat potenţialul schimburilor şi 
cooperărilor în diferite domenii şi la diferite niveluri între cele două ţări. Comerţul bilateral şi relaţiile economice au 
au crescut si s-au dezvoltat rapid şi  profund, astfel că s-a ajuns la un nivel de peste 4 miliarde dolari, în 2013, şi a 
crescut cu aproape 30% în prima jumătate a anului 2014. China şi România au în continuare o dorinţă puternică de 
cooperare, iar proiectele lor de cooperare avansează în mod constant în domenii precum infrastructura, energia şi 
agricultura. 

Ultimul eveniment important în agenda relaţiilor bilaterale româno-chineze  a fost vizita de săptămâna 
trecută a vicepremierului  Zhang Gaoli care a ţinut să pună accentul pe faptul că diplomaţia bilaterală se bucură de o 
bază politică solidă. De asemenea Zhang a subliniat că liderii români şi-au exprimat speranţa de a aprofunda, în 
continuare, cooperarea cu China în domeniul energiei, comunicării, agriculturii şi educaţiei, promiţând că România 
va juca un rol activ în stimularea relaţiilor Europa-China, precum şi în cooperarea dintre  ţările Europei Centrale şi de 
Est şi China. 

Nu în ultimul rând, reamintim buna colaborare între legislativele chinez şi român, ca o coordonată 
indispensabilă dezvoltării pe mai departe a legăturilor politice dintre China şi România, care trebuie să îşi aducă o 
mai mare contribuţie la dezvoltarea relaţiilor bilaterale de prietenie şi cooperare comercială şi economică. 

Suntem convinşi că relaţiile româno-chineze nu şi-au atins potenţialul maxim şi avem deplină încredere că 
obiectivul acesta va fi atins printr-o implicare neabătută şi consecvenţă a tuturor instituţiilor responsabile de 
realizarea lui. 

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

Principiile de unitate care stau la baza unui competiţii democratice  
 
 
 

Stimate colege,  
Stimaţi colegi,  
 
În declaraţia mea politică de astăzi aş dori să vă vorbesc despre necesitatea unui nou mod de a face politică în 

campania electorală, despre principiile de unitate care trebuie să stea la baza unui competiţii democratice.  
Societatea românească se apropie de un moment extrem de important în parcursul său democratic şi european.  
Este momentul în care arătăm cu ce valori păşim în viitor, care sunt principiile pe baza cărora înaintăm spre 

viitor, care este modelul de preşedinte pe care-l susţinem în Europa şi în lume.   
Democraţia permite dreptul de a alege acest model de preşedinte, dar vine şi cu obligaţia unui pact, a unui 

contract social între români şi cei care îi reprezintă. Campania electorală în care intrăm reprezintă un concurs 
democratic pentru clasa politică, o şansă să ne promovăm ideile şi principiile prin care dorim ca România să se 
dezvolte şi românii să găsească bunăstare. Indiferent de partidul sau familia politică din care facem parte, 
responsabilitatea noastră nu este numai de reprezentare a voinţei populare, dar şi de a fi un exemplu pentru generaţia 
noastră. Nu-mi doresc ca dezbinarea şi ura să mai mânjească paginile de istorie ale acestor ani.   

Când privim istoria românilor, cele mai puternice puncte de lumină de pe firmamentul acestui neam au fost 
atunci când ne-am unit în faţa provocărilor, momentele în care am construit, acolo unde alţii doreau să dărâme, 
momentele în care ne-am dat seama că împreună avem încă o şansă. Momentul Marii Uniri este dovada supremă a 
voinţei naţionale, a dreptului inalienabil al românilor de a-şi construi un drum spre viitor. Este şi momentul în care 
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clasa politică a reprezentat cu cinste săvârşirea unui vis comun, în care a sădit în minţile şi în sufletele oamenilor 
mândria de a fi român. 

Stimate colege, stimaţi colegi,  
La aproape un centenar de la Marea Unire, România este o ţară dezbinată, în care ura şi lupta au luat locul 

unităţii. Bineînţeles, întotdeauna vor exista opinii diferite într-un stat democratic, dar s-a atins un punct critic în 
istoria ultimilor ani. Este de datoria fiecăruia să apere dreptul celuilalt la liberă exprimare într-o dezbatere civilizată, 
politică. Dar tocmai în acest drept care defineşte statul democratic rezidă puterea noastră, a politicienilor de a regăsi 
elementele comune, de bază, care să asigure un dialog naţional civilizat.   

Contextul regional extrem de complex, provocările care se anunţă în afara graniţelor noastre şi obligaţiile pe 
care le avem în comunitatea euro-atlantică reprezintă motive serioase pentru care dezvoltarea economică pe care o 
susţinem şi societatea pe care o construim prin eforturile noastre să fie rezultate ale unor proiecte comune. Sunt 
referinţe pe baza cărora putem găsi unitate şi scop, în beneficiul tuturor românilor.   

Principiile care stau la baza unei Românii puternice sunt valabile pentru toţi românii, indiferent de preferinţe 
politice. Nu văd de ce ar trebui ca noi, reprezentanţii clasei politice, să gândim diferit faţă de cei ce ne-au ales.  

Nu trebuie să lăsăm conflictul ultimilor ani să ne întunece gândirea şi să ne depărteze de scopul şi principiile 
unui stat democratic, unitar şi european. Trebuie să ne ridicăm deasupra unor reguli impuse de cei care se hrănesc din 
dezbinare şi ură şi să ne amintim că bătălia politică nu este o luptă pentru supravieţuire, ci ar trebui să fie un dialog 
care îşi găseşte cea mai clară exprimare şi cel mai puternic mesaj în timpul campaniei electorale.  

Este speranţa mea că putem aduce o schimbare autentică, în deplin respect faţă de istoria acestui neam şi de 
momentele de uniune naţională pe care românii le-au consacrat prin voinţă democratică, o schimbare în care 
scandalul şi războiul politic din ultimii 10 ani să nu îşi mai facă loc la vârful statului. Primul pas este acela de a 
îmbrăţişa civilitatea în dezbaterea politică, de a înlătura ura şi dezbinarea din discursul public, de a veni în faţa 
electoratului cu idei şi proiecte al căror scop unic este în beneficiul tuturor românilor. 

Este momentul să regăsim în noi ceea ce românii cer de 10 ani de zile. La temelia acestui popor au stat mari 
acte politice duse la bun sfârşit prin fapte, nu vorbe.  

Este acum vremea noastră! Trebuie să oprim scandalul, să punem capăt stării de conflict din societatea 
românească şi să orientăm toate resursele pe care le avem spre construcţie, spre dezvoltare, spre bunăstare. Avem 
capacitatea să unim un popor dezbinat şi să le povestim copiilor noştri cum am înfăptuit o a doua Mare Unire pentru 
români.  

Marea Unire înseamnă ştergerea frontierelor dintre noi, dintre cei de stânga şi cei de dreapta, dintre cei 
implicaţi şi cei neimplicaţi, dintre cei care au nevoie de ajutorul statului şi cei care se descurcă singuri, dintre cei 
performanţi şi cei mai puţin performanţi. Sunt principii care se aplică şi nouă, membri ai unei clase politice mult prea 
obişnuite cu lupta, în locul consensului.  

Apelul meu către dumneavoastră este să respectăm această perioadă de campanie electorală în care intrăm, să 
păşim civilizat pe terenul de luptă politică şi să ieşim cu demnitate dintr-o competiţie democratică şi europeană.  

Stimate colege, stimaţi colegi, 
Personal, consider că aşa cum România a avut nevoie de un alt model economic şi social, un proiect naţional 

concret şi pragmatic promovat de Guvernul condus de Victor Ponta, un proiect care susţine economia şi locurile de 
muncă prin reducerea taxelor, prin stimularea mediului de afaceri şi prin direcţionarea creşterii economice către 
populaţie, o Românie Puternică în Europa şi în lume are nevoie de un alt model de preşedinte.  

Un nou model de preşedinte înseamnă egalitate de şanse în societate, un stat care uneşte şi construieşte, care 
asigură creşterea veniturilor, diminuarea cheltuielilor, creşterea investiţiilor şi facilităţi pentru angajatori care să 
genereze locuri de muncă, care să ajute la dezvoltarea clasei de mijloc, motorul economiei româneşti! 

Un nou model de preşedinte înseamnă un stat euro-atlantic puternic, ca factor de stabilitate politică şi 
economică în regiune, cu obiective economice şi de dezvoltare extrem de ambiţioase pentru o economie de top a 
Europei de Est, care investeşte în tineri, în educaţie, în familie, în viitor.  

Un nou model de preşedinte înseamnă politici de stimulare a performanţelor, de consolidare a reperelor 
societăţii româneşti, de conservare şi promovare a culturii şi identităţii româneşti. 

Nu vă ascund că din aceste motive, susţin noul model de preşedinte promovat de Victor Ponta. Dar în lupta 
mea, a partidului din care fac parte şi a aliaţilor săi, am încrederea nu numai că promovăm un alt model de preşedinte, 
dar şi un alt mod de a face politică. Este apelul meu către dumneavoastră, stimate colege şi stimaţi colegi, să ne unim 
în principiile care stau la baza discursului politic civilizat, pentru a reprezenta cu mândrie toţi românii. A venit 
momentul pentru a doua Mare Unire a românilor! 
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Vă rog să consemnaţi depunerea şi în scris a unei alte declaraţii politice intitulate „ Măsuri de stopare a 
fenomenului brain-drain”. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
Măsuri de stopare a fenomenului brain-drain 

 
 

Declaraţia politică de astăzi se referă la un fenomen foarte răspândit o dată cu procesul de globalizare, care 
afectează România şi viitorul acesteia, exodul creierelor sau aşa-numitul brain-drain. 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
Migrarea creierelor (aşa-numitul "brain drain") este considerată o problemă extrem de importantă cu care se 

confruntă numeroase state în curs de dezvoltare, printre care şi România. Majoritatea studiilor efectuate pe această 
temă sugerează că fenomenul are două efecte negative distincte. “Contează dacă oamenii inteligenţi pleacă în număr 
aşa de mare? Pentru lumea luată ca întreg, este bine ca cei mai înţelepţi să îşi exercite abilităţile acolo unde obţin 
recompensa cea mai mare. Dar acest lucru nu este adevărat pentru ţările individuale care pierd o parte importantă din 
clasa de mijloc educată... Pe lângă pierderea producţiei potenţiale, adăugaţi pierderea fiscală cauzată de migraţie. 
Contribuabilii din ţările în dezvoltare au plătit pentru educaţia multora din cei care pleacă... Şi migraţia lasă în urmă 
mai puţini lucrători care să suporte costul îngrijirii celor vârstnici.” (The Economist, Outward Bound (Special Report 
Emigration), 28 September 2002.) 

Analiştii români preocupaţi de fenomenul emigraţiei în special a forţei de muncă educată ajung la o concluzie 
asemănătoare: "La nivelul societăţii, migraţia tinerilor români reprezintă o problemă importantă. Migraţia reprezintă 
o pierdere importantă pentru ţară, prin potenţialul intelectual, ştiinţific şi economic pe care îl reprezintă aceştia, şi 
prin pierderea investiţiei făcute în educarea lor."( Florian, R, "Migraţia tinerilor cercetători români", Ad Astra 3(2), 
2004).  

În momentul în care un tânăr  pleacă în altă ţară, România pierde atât banii cheltuiţi cu educarea lui în anii de 
şcoală (iar aici discutăm de peste 1.000 euro pe an), cât şi veniturile viitoare pe care acesta ar fi putut să le genereze 
dacă ar fi rămas în ţară. Astfel, un calcul sumar arată că plecarea a doar 5-6.000 de tineri determină din start pierderi 
de circa 100 milioane euro, iar dacă adăugăm şi pierderile economice înregistrate pe termen lung ajungem la sume 
absolut uriaşe şi extrem  de îngrijorătoare..  

În acest context, vin în faţa dumneavoastră stimate colege şi stimaţi colegi, pentru a vă spune că este necesar 
să găsim soluţii pentru a ne conserva valorile, iar capitalul uman este cel mai de seamă dintre ele.  

Nu putem rămâne indiferenţi la faptul că medicii, IT-iştii, inginerii şi alţi tineri bine pregătiţi aleg să nu se 
mai întoarcă de la studii sau să plece, urmând sfaturile nefericite ale unor politicieni ca Traian Băsescu. Ştim cu toţii 
derapajele domnului preşedinte care spunea că românii care muncesc în străinătate vor reveni în România "când va fi 
momentul", ca o trimitere la vorba românească ancestrală "când va fi să fie", rudă de gradul întâi cu "când o da 
Dumnezeu". De parcă vremurile bune sunt fenomene ale naturii, ca ploaia, curcubeul sau crivăţul, şi nu efecte ale 
unor decizii politice sănătoase! 

Este de datoria noastră să creăm aici, acasă, toate condiţiile pentru ca aceşti tineri să nu mai fie nevoiţi să 
plece la sfârşitul studiilor pentru că nu găsesc un loc de muncă sau să fie determinaţi să se întoarcă, convinşi fiind că 
România are nevoie de ei. Salut pe această cale eforturile pe care guvernul Ponta le face pentru crearea locurilor de 
muncă, facilităţile oferite pentru tinerii care vor să îşi deschidă o afacere în ţară, creşterea salariilor pentru medicii 
rezidenţi şi personalul medical, avantajele oferite tinerilor fermieri, angajarea tuturor absolvenţilor de şcoli militare 
imediat după terminarea studiilor,  precum şi alte măsuri menite să valorifice imensul potenţial uman pe care îl are 
România. 

Consider însă că ne revine şi fiecăruia dintre noi, politicienii din Parlamentul României, o responsabilitate 
faţă de acest exod al talentului românesc. Numai prin strategii coerente de creştere a nivelului de educaţie, de creare a 
unor noi locuri de muncă, de creştere a prestigiului României pe plan internaţional vom reuşi să ne convingem 
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valorile că se pot realiza din punct de vedere personal şi profesional în ţara lor. Nu trebuie să fim nepăsători faţă de 
acest fenomen al migrării creierelor pentru că cea mai de preţ avuţie a unei naţiuni este capitalul ei uman. Vom avea 
un viitor mai bun ca ţară şi ca popor numai dacă vom şti să ne preţuim valorile, atât cele trecute, cât şi cele viitoare şi 
dacă le vom crea toate condiţiile pentru a se împlini, personal şi profesional, aici, acasă.  

Urmând exemplul altor state, cum este Israelul, putem dezvolta politici de atragere a celor care acum produc 
plus valoare în alte colţuri ale lumii, putem promova politici de conservare şi păstrare a capitalului uman autohton. 
Sunt convinsă, stimate colege şi stimaţi colegi, că prin reducerea fenomenului brain-drain putem oferi un viitor mai 
bun copiilor noştri pe termen mediu şi României, ca stat, pe termen lung. Viitorul nostru depinde de capacitatea de a 
lucra împreună pentru generaţiile care vin, pentru a le crea condiţiile de a se afirma şi de a se simţi doriţi şi sprijiniţi 
acasă, în România. Numai trecând peste disputele mărunte şi interesele imediate, copiii noştri pot avea o şansă aici, în 
locul în care s-au născut, iar darurile făcute de Dumnezeu prin ei să rodească în Grădina Maicii Domnului. Atunci 
când în joc este viitorul nostru ca naţiune, este nevoie de o a doua Mare Unire a românilor! 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
 

Alegeri prezidentiale 2014 (30 septembrie 2014) 
 

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
Doamnelor şi domnilor,  
Stimaţi colegi, 
 
Avem 14 candidaţi care şi-au depus candidatura pentru Cotroceni, dintre care două femei candidând pentru 

funcţia supremă în stat. Aproape 1/3 dintre candidaţi reprezintă politicieni care şi-au mai încercat sansa şi la alte 
alegeri prezidenţiale. 

România este un stat de drept, democratic şi social, care se afla intr-o perioadă în care colţii crizei economice 
globale taie adânc în vistieria economiilor mondiale, în zilele în care mii de oameni rămân fără loc de muncă sau, mai 
grav, sunt scoşi silit din propriile case din cauza datoriilor acumulate din credite bancare. Este tot mai evidentă 
nevoia urgenta de o autoritate responsabilă şi competentă, care să poată lua în mâinile sale destinele milioanelor de 
cetateni. 

Consider că Preşedintele României trebuie sa fie roman nu doar in acte si sa dispuna de viziune, integritate, 
devotament, aprecierea meritelor si modestie. (Klaus Werner Iohannis, Hunor Kelemen, Zsolt Szilagyi) 

O campanie redusa la o idee vulgara, in care nu conteazţ cat de bun esti ci de cati bani dispui bazandu-te pe 
sustinerea actualului Presedinte, nu face altceva decat sa te descalifice in cursa pentru acest titlu, creand in ochii 
cetăţenilor impresia că totul poate fi cumparat şi că România nu mai este o ţară gurvernată de niciun principiu moral, 
etic sau politic. (Elena Udrea) 

Preşedintele ar trebui să aibă minime cunoştinţe de Drept, mai ales în zona principiilor şi, legat de aceasta, să se 
poată poziţiona asupra problemelor conflictuale într-un mod abstract, fără să se implice afectiv si sa nu sustina politic 
anumite persoane din aceste considerente atunci cand nu este cazul. (Klaus Werner Iohannis, Elena Udrea). 
Preşedintele trebuie să aibă capacitatea de a renunţa la gândirea afectivă atunci când este cazul şi să se raporteze strict 
la sistemul instituţional. 

Preşedintele are un rol important în zona diplomatică. Diplomaţia implică răbdare, politeţe, respect, şi bună-
cuviinţă. De asemenea, are un rol important în problemele legate de armată, starea de război, structură de comandă, 
geostrategie, probleme legate de apărarea ţării şi orice constituie o stare de urgenţă, cunostinte pe care din pacate 
multi dintre actualii candidati nu le stăpanesc. (Monica Macovei, Elena Udrea, Klaus Iohannis, William Brinza, Dan 
Diaconescu) Aici ar fi necesare calităţi precum calmul (non-spaimă), promptitudinea şi capacitatea de a găsi rapid 
cele mai bune soluţii, de aceea consider ca avem nevoie de un Preşedinte tanar, România are nevoie de forta. 
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Preşedintele ar trebui să nu aibă dorinţa de a capta puterea Premierului, a Parlamentului şi a Justiţiei, deci să nu 

fie dominat de dorinţa de putere. Trebuie sa fie un foarte bun cunoscator al politicii internationale.(Klaus Werner 
Iohannis, Zsolt Szilagyi, William Brinza, Hunor Kelemen) Presedintele trebuie sa aiba contacte personale in lumea 
diplomatica, sa fie pragmatic in relatiile internationale dar sa nu abdice de la interesele strategice ale tarii. 

Să nu fie ahtiat de puterea absolută, să înţeleagă foarte bine fenomenul economic şi pe cel financiar, mai exact, 
să creadă în principiile economiei de piaţă. Extrem de important consider ca Preşedintele trebuie sa fi dovedit, in 
prealabil, ca are aceste calitati in diverse functii publice. 

Preşedintele va trebui sa dispuna de o buna relatie cu Prim-ministrul, pentru a avea o evolutie eficienta, si o 
relatie buna cu Parlamentul, pentru a-si finaliza toate proiectele din programa electorala. Presedintele nu trebuie sa fie 
intr-o lupta politica continua cu opozitia, nu acesta este scopul si activitatea pe care trebuie sa le urmeze Presedintele. 

Când lansarea unui candidat este facuta in prezenta a peste 70 de mii de cetateni din toate clasele sociale, care 
si-au pus toate sperantele si increderea intr-un singur om, iar ura dezlantuita vine din partea celorlalti candidati, 
atunci inseamna ca esti asezat acolo unde trebuie sa fii si cu siguranta esti un om bun in respectivul loc. 

Cercetarea intreprinsa de Institutul Român pentru Evaluare si Strategie – IRES arata că românii îşi doresc un 
Preşedinte care să insumeze un conglomerat de atribute care tin partial de imaginea „omului cumsecade” (bun roman, 
familist, cu credinta in Dumnezeu, care isi recunoaste greselile) si partial de imaginea unui conducator care sa 
impuna respect si sa aiba calitati (educat, bun organizator, cu experienta in politica si sa lupte impotriva coruptiei). 

Stimaţi colegi, acestea fiind spuse, nu putem decat sa tragem concluziile pertinente si sa le urez succes tuturor 
candidatilor din aceasta toamna! 

Secretul lui Polichinelle din curtea serviciilor secrete 
Simaţi colegi, domnilor miniştri, 
Mai întâi trebuie să fac precizarea că respectul datorat serviciilor de informaţii trebuie să rămână neafectat de 

derapajele provocate de indivizi aflaţi în simbria unor aşa-zişi oameni politici, de prim rang, unii, care au pus la 
îndoială - prin presiuni, şantaj, cumpărare de suflete - chiar autoritatea şi prestigiul instituţiilor abilitate să garanteze 
siguranţa statului şi securitatea românilor. 

Cea mai bună dovadă a încrederii, respectului şi importanţei acordate de Guvernul Ponta serviciilor de 
informaţii - SRI, SIE, DIA, SPP, DGIPI - este propunerea ca la următoarea rectificare de buget să le fie suplimentate 
bugetele.  

Naiv să fii, de rea-credinţă ori fără discernământ, fie el şi numai politic - şi mă refer la degrab clevetitorii care 
au şi făcut comparaţii între instituţii care au ţinte şi priorităţi total diferite în conjunctura sfârşitului de an 2014 – ca să 
nu realizezi că situaţia din estul României, de gravitate extremă, impune soluţii pe măsură. Bine spunea cineva zilele 
trecute: neromân sau antiromân ar putea fi catalogaţi cei care minimalizează rolul serviciilor secrete când ţara este 
sub aşa ameninţare.  

Sub lupa acestor clarificări, vă invit la un recurs la memoria ultimilor 20 şi de ani, zdruncinaţi în momente 
cheie, neapărat şi în alegeri, de scandaluri, provocări, false probleme ce ţin, ca artă a manipulării opiniei publice, de 
înalta şcoală a serviciilor de informaţii. Putem crede orice, dar că nu sunt specialişti - nu.  

În timp ce unii dintre noi au avut capacitatea şi inteligenţa de a arunca la groapa istoriei acest balast, învăţând 
să separe oamenii de sisteme, alţii fac figuraţie în rolul lui Polichinelle, mimând secrete numai de ei ştiute, aruncând 
pe piaţă scenarii ce nu-şi mai găsesc demult spectatori.  

Altfel spus, s-au deconspirat înainte de a-şi juca rolul. �coala veche, confirmată la Anvers, nu ţine cont că 
bileţele roz, plicuri surpriză, ameninţări mai mult sau mai puţin voalate, personaje jalnice lovite de delir mistic când 
sunt lansate pe piaţa publică în haine de ofiţeri …acoperiţi nu mai sunt compatibile cu societatea care s-a maturizat, a 
evoluat.  

Amestecul unor astfel de indivizi în lupta politică ar putea compromite statutul serviciilor secrete din România, 
încrederea românilor în specialiştii care au jurat credinţă ţării. Fără a fi mai patrioţi, mai mari iubitori de ţară decât 
fiecare român care îşi face datoria faţă de sine, familia sa, comunitatea din care face parte, contribuind, astfel, la 
binele, credibilitatea şi securitatea ţării. 

Dar, disperarea ori interese obscure lasă încă loc public unor astfel de indivizi Polichinelle, care se cred ori se 
declară deţinătorii unor mari secrete.  

Mă inspiră refugiul protestatarilor-candidaţi la o berărie, împreună cu Miţa Baston - biciclista, paraşutista, liber 
schimbista ce-şi înjură foştii colegi de partid -  pentru a cita un proverb românesc în spiritul celor de mai sus:”Nu ştie 
bărbatul ce ştie tot satul”.  
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Ar putea fi comic, dacă nu ar fi periculos.  
Noroc că serviciile veghează. 
 

Deputat 
Liviu Harbuz 

 
*** 

 
Necesitatea dialogului între Clasa Politică şi Societatea Civilă 

 
Domnule preşedinte, 

       Stimaţi colegi, 
 
         În România, rolul societăţii civile este încă minor în ceea ce priveşte influenţarea deciziilor politice, economice 
şi de interes public. Lunga perioadă de tranziţie a României a fost însoţită de inerţia sau subdezvoltarea acestei laturi. 
În Europa de Vest şi în special în ţările cu  puternică tradiţie democratică, organizaţiile societăţii civile participă 
efectiv la dezbateri publice pe teme precum: măsurile de protecţie a persoanelor defavorizate, a mediului 
înconjurător, politica de imigraţie, mergând până la aspecte relativ abstracte, care ţin de starea "morală" a societăţii. 
         Nicolae Manolescu definea Societatea civilă drept ansamblul formelor de organizare care asigură "o solidaritate 
şi o capacitate de reacţie spontană a indivizilor şi a grupurilor de indivizi faţă de deciziile statului şi, mai în general, 
faţă de tot ce se petrece în viaţa de zi cu zi a ţării." 
Adică, pe scurt un întreg sistem de structuri, care implică cetăţeanul în diferitele sale ipostaze de membru într-o 
organizaţie neguvernamentală, într-un sindicat sau într-o organizaţie patronală. 
De aceea cercurile politice şi structurile economice trebuie să conştientizeze şi să anticipeze beneficiul unei societăţi 
civile active. Un beneficiu de lungă durată, care rezultă din prezenţa unei societăţi civile active este faptul că există 
un mecanism independent de alertă pentru situaţiile în care sistemul democratic tinde să derapeze. 
           Clasa politică se plânge de multe ori, retoric, de fisuri în ceea ce priveşte formele şi punţile de comunicare cu 
populaţia României. Iar reciproca este şi ea valabilă. Nu este suficient să apari la un talk-show, ca parlamentar sau 
reprezentant al unei instituţii centralizate a statului pentru a explica sau dezbate teme de interes naţional, de multe ori 
vitale pentru existenţa compatrioţilor noştri. Ce reprezintă un proiect politic, economic, social sau cultural fără un 
dialog direct? Pe de altă parte, la nivelul cetăţenilor ţării, nici atitudinea de tipul „Nu mă implic în viaţa cetăţii pentru 
că deciziile se iau oricum peste capul meu” nu este o atitudine sănătoasă sau constructivă. 
          Sistemul de democraţie parlamentară este bazat pe principiul conform căruia autoritatea în stat aparţine 
poporului, statului (vox populi — vocea poporului).  

Electoratul însă nu asigură totdeauna reflectarea perfectă a societăţii civile, la fel cum şi societatea civilă nu 
înseamnă automat electoratul. Deci, consultarea societăţii civile, poziţiei diferitor organizaţii şi asociaţii, asigură 
desfăşurarea unui proces democratic cât mai larg. 
Personal, consider că nici un proiect iniţiat, dezvoltat de mine la nivel naţional, regional sau local nu a primit un 
contur realist până nu am apucat să mă consult în cadrul unor dezbateri publice cu membrii societăţii civile.Fie că a 
fost vorba despre iniţiativa mea parlamentară „Producem româneşte, mâncăm româneşte!” sau despre mari teme 
naţionale, de interes public cum ar fi „Reducerea CAS” nu am ezitat şi nu voi ezita niciodată să mă îndrept către 
organizaţiile sociale, civice şi patronale pentru dialog. Evident că aceste structuri au, de cele mai multe, ori în 
componenţa lor specialişti de certă valoare în domenii variate de activitate iar nivelul lor de expertiză poate fi vital 
pentru conturarea coerentă a unui proiect de anvergură. 
        Vă pot asigura că în judeţul Arad, în colegiul meu deputaţial am întâlnit oameni cu viziune, expertiză şi păreri 
extrem de fundamentate. 
          Iar acest lucru cred că este valabil pentru societatea civilă românească în ansamblul ei.  

Consider că marile teme naţionale, fie că este vorba despre independenţa energetică, despre procesul de 
apropiere de Republica Moldova sub cupola UE sau chiar de sănătatea alimentară a cetăţenilor ţării nu pot fi tranşate 
fără consultări publice extinse. 
          

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2014  
săptămâna  29 septembrie  - 3 octombrie 2014  

 

  

28

 
Prin esenţa ei societatea civilă nu vizează consolidarea unor personalităţi şi grupuri ci promovarea intereselor 

cetăţenilor. 
 

Deputat  
Dorel Căprar 

 
*** 

 
Licenţiaţii în sistem Bologna au aceleaşi drepturi ca şi absolvenţii învăţământului superior de lungă durată 

 
               Stimaţi colegi, 
 

Am primit răspuns la interpelarea adresată ministrului Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, care a avut ca 
obiect eventuala discriminare existentă între profesorii debutanţi. Demersul meu a avut la bază realitatea conform 
căreia la concursurile de titularizare organizate în anii trecuţi de inspectoratele şcolare din România au participat, 
pentru prima dată, absolvenţi ai sistemului Bologna, alături de absolvenţi ai sistemului clasic. Deşi au dat exact 
acelaşi examen, ceea ce înseamnă automat că profesorii corectori au avut pretenţii similare de la ei ca şi de la 
licenţiaţii cu studii de  patru ani, când s-a pus problema alegerii şcolii la care urma să predea absolvenţii Bologna nu 
au avut voie să opteze pentru locurile libere de la licee. Fără o fundamentare prealabilă, acestora li s-a spus că asta e 
regula, însă nu li s-au oferit explicaţii lămuritoare. Din păcate, odată admişi în învăţământul preuniversitar, fie şi pe 
posturi numai din ciclul gimnazial sau de la şcolile de arte şi meserii, problemele celor care formează generaţia 
Bologna nu se termină aici. Ei sunt încadraţi pe postul de profesor II, specific absolvenţilor de studii de scurtă durată, 
şi implicit vor avea salarii mai mici decât colegii lor care au făcut patru ani de facultate – astfel mi-am argumentat 
intervenţia.  
 În răspunsul său, ministrul Remus Pricopie a precizat că Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare prevede că „absolvenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă sau masterat pot ocupa posturi 
didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de 
studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea 
personalului didactic”. De asemenea, ministrul Educaţiei a făcut trimitere şi la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
care prevede că învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul primar, învăţământul 
gimnazial şi primii doi ani ai învăţământului secundar superior.  
 „În consecinţă, a mai arătat ministrul Pricopie în răspunsul trimis, în prezent un absolvent al ciclului I de 
studii universitare de licenţă în sistem Bologna, în funcţie de specializarea dobândită prin studii, poate preda atât în 
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesoral, cât şi în palatele şi cluburile elevilor şi în învăţământul liceal, 
numai la clasele a IX-a şi a X-a. De asemenea, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă în sistem 
Bologna pot preda instruirea practică la orice nivel de învăţământ: gimnazial, profesional sau liceal”.  
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
România are nevoie de investiţii majore în infrastructura rutieră  

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
 Din nefericire, infrastructura rutieră a României continuă să fie depăşită de evenimente, în ciuda eforturilor 
depuse în ultima perioadă pentru ameliorarea situaţiei. Pe această temă, m-am adresat viceprim-ministrului Gabriel 
Oprea, ministrul Afacerilor Interne, cu o interpelare pe tema evoluţiei accidentelor grave de circulaţie din ultima 
perioadă. Am subliniat în documentul trimis conducerii MAI că zeci de oameni şi-au pierdut viaţa şi sute au fost 
răniţi în urma accidentelor de circulaţie petrecute anul trecut în judeţul Bacău. Acest bilanţ sumbru a relevat că 
arterele cu cele mai multe accidente rămân în continuare Drumul Naţional 2, dar şi DN 11. De asemenea, principalele 
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cauze ale accidentelor sunt viteza excesivă, indisciplina pietonilor, dar şi neacordarea de prioritate la trecerile de 
pietoni. 
 În răspunsul formulat, vicepremierul Gabriel Oprea a precizat că traficul rutier al României din ultimii ani a 
fost caracterizat de creşterea parcului auto şi a numărului posesorilor de permis de conducere, recunoscând că 
„infrastructura, deşi modernizată, nu a cunoscut o dezvoltare suficientă pentru asigurarea condiţiilor moderne de 
trafic”. Oprea a remarcat că în perioada 2008-2013 s-a constatat un trend descendent al riscului rutier la nivel 
naţional, „reducerile faţă de 2008, an de vârf în ceea ce priveşte numărul şi consecinţele evenimentelor de acest gen, 
fiind de 20,6% la accidentele grave, de 39, 4% la numărul de persoane decedate şi de 8,12% la numărul răniţilor 
grav.  
 Referitor la dinamica rutieră din judeţul Bacău, ministrul de Interne a afirmat că în 2013 au fost înregistrate 
252 de accidente grave, statistic fiind cu 23 mai puţine decât în anul precedent, dar care s-au soldat cu decesul a 50 de 
persoane şi rănirea gravă a 242 de oameni. „Analizând dinamica se observă un trend descendent al numărului 
accidentelor de circulaţie şi al victimelor, în cei şase ani reuşindu-se o scădere a numărului de accidente grave cu 
136, respectiv mai puţin cu 35,5%, cu 49 a numărului de persoane decedate (mai puţin cu 49,5%), şi cu 105 a 
numărului persoanelor rănite grav (o scădere de 30,25%)”, a subliniat viceprim-ministrul Gabriel Oprea. 
 Potrivit documentului primit, ministrul Afacerilor Interne a mai adăugat că Poliţia Rutieră îşi propune 
atingerea obiectivului european, „şi anume reducerea cu 50%, până în anul 2020, a numărului de persoane decedate 
în accidente rutiere, activitatea specifică axându-se pe creşterea gradului de educaţie rutieră şi eficientizarea 
acţiunilor de impunere a legii. În final, vicepremierul Oprea spune răspicat: „Apreciem însă că, pentru o mai bună 
siguranţă rutieră, se impune efortul conjugat al tuturor instituţiilor implicate, cu acţiuni şi măsuri precise. În acest 
sens, precizăm că efectul măsurilor dispuse de către Poliţia Română este mult diminuat de lipsa unui aport adecvat al 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu, dar şi din cauza infrastructurii rutere necorespunzătoare actualelor valori de trafic 
şi standarde internaţionale”. 
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
De ce nu un muzeu al demagogiei, la Palatul Cotroceni? 

 
Prezent, în mod neconstituţional, la o reuniune politică de partid, încă-preşedintele Traian Băsescu s-a plâns 

că n-a reuşit să convingă pe nimeni să organizeze un „muzeu al comunismului” la Palatul Parlamentului. 
Amănuntul ar putea fi trecut cu vederea, dacă n-ar emana de la cel care a montat campaniile „cei 322” şi, 

respectiv „dau întâlnire poporului în Piaţa Universităţii”, îndreptate direct împotriva Parlamentului României şi a 
parlamentarismului. Aşa, însă, este extrem de grav că tocmai acela care se prezintă drept exponentul luptei împotriva 
comunismului desconsideră Parlamentul, depozitarul suveranităţii naţiunii şi, totodată, scutul de apărare al acesteia 
împotriva tendinţelor totalitare. 

Tema unui muzeu al comunismului este controversată, nu numai în România. Comunismul este o temă gravă, 
căci a fost un coşmar care a ţinut peste patru decenii, a produs transformări ireversibile la nivelul tuturor straturilor 
societăţii şi, în cele din urmă, a avut o complexitate care desfide tendinţele de simplificare şi etichetare.  

Pentru oamenii care înţeleg ce este acela un muzeu, chestiunea este mult mai delicată decât pare. Există mari 
diferenţe între un institut (care cercetează), un memorial (care are o funcţie pedagogică şi morală) şi un muzeu (care 
în primul rând expune). Comunismul se cere, mai întâi, cercetat şi există, slavă Domnului, câteva institute care o fac, 
de la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, al Academiei Române, la IICMEER şi CNSAS. Muzeele cel 
mai adesea celebrează, nu comemorează: cine şi-ar putea dori, deci, să celebreze comunismul, la 25 de ani de la 
prăbuşirea lui?  

Mă îngrijorează şi demagogia făţişă a încă-preşedintelui României, care are chiar în curtea sa un muzeu: 
Muzeul Cotroceni. Legat inevitabil de Administraţia Prezidenţială, Muzeul Cotroceni putea găzdui la fel de bine, 
dacă nu un muzeu al comunismului, atunci măcar o secţie. Palatul Cotroceni, în sine, este tot atât de reprezentativ 
pentru comunism ca şi Palatul Parlamentului, întrucât 1) a fost naţionalizat şi a găzduit, decenii bune, Palatul 
Pionierilor, şi 2) biserica fostei Mănăstiri Cotroceni a fost demolată, ca şi alte clădiri istorice şi ecleziastice, în cadrul 
programului comunist de rescriere a istoriei, fiind reclădită şi inaugurată de-abia în timpul celui de-al doilea mandat 
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al dlui Ion Iliescu, în 2004. Ce demersuri a făcut Administraţia Prezidenţială a lui Traian Băsescu pentru deschiderea 
unei secţii dedicate comunismului la Muzeul Cotroceni? Niciunul. 

Totuşi, în România există (spre deosebire de alte ţări foste comuniste) o instituţie excepţională, care 
păstrează ceea ce trebuie să constituie un memento pentru noi toţi. �i anume, memoria represiunii comuniste. Este 
vorba de Memorialul Sighet, organizat de Ana Blandiana şi Romulus Rusan. Memorial, nu muzeu, căci păstrează, 
pentru educaţia celor de azi şi de mâine, imaginea ororilor şi a crimelor comise de fostul regim totalitar. Memorialul 
Sighet are o filială şi la Bucureşti, în care, în ciuda spaţiului meschin, vizitatorul are parte de o experienţă la fel de 
densă şi de zguduitoare ca la Sighet. De câte ori a vizitat Traian Băsescu această filială a Memorialului Sighet, aflată 
pe strada Jean-Louis Caldéron? Dacă nu a vizitat-o niciodată, cum de îndrăzneşte să vorbească despre „muzeele 
comunismului”? 

Propun, în contrapartidă, viitorului preşedinte al României să organizeze la Palatul Cotroceni un mic muzeu 
al minciunii şi demagogiei politice la români, de la Alexandru Lăpuşneanu la Traian Băsescu. În care acestuia din 
urmă să i se rezerve o sală specială, lângă ieşire, în amintirea neuitatei sale plecări în cinci minute. 
 

Deputat 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 

 
Medicii veterinari din Bacău au contracte ferme privind înregistrarea animalelor 

 
Stimaţi colegi,  

 
 Lucrurile bune trebuie salutate! În acest context, trebuie spus că ministrul Agriculturii m-a asigurat că 
întreaga activitate care vizează medicina veterinară din judeţul Bacău funcţionează ireproşabil. Astfel, am  primit 
răspuns la interpelarea parlamentară adresată domnului vicepremier Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, pe tema situaţiei contractelor pentru înregistrarea animalelor. I-am adresat rugămintea de a da un 
răspuns medicilor veterinari concesionari din judeţul Bacău, care au venit cu solicitarea de a fi informaţi asupra 
cauzelor pentru care nu le-au fost reînnoite contractele pentru serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor în 
Baza Naţionala de Date.  
 În răspunsul său, viceprim-ministrul Daniel Constantin a precizat că în judeţul Bacău îşi desfăşoară 
activitatea, în baza contractelor încheiate conform prevederilor legale, un număr de 82 de medici veterinari de liberă 
practică, pentru 92 de circumscripţii sanitare veterinare. De asemenea, există cinci medici care au în derulare 
contracte pentru câte două circumscripţii sanitare veterinare.  
 Pentru toate circumscripţiile sanitare veterinare au fost încheiate contracte pentru desfăşurarea activităţii de 
identificare şi înregistrare a animalelor, contracte care au fost prelungite anual, prin acte adiţionale, a arătat 
vicepremierul Daniel Constantin.  

În consecinţă, nu pot decât să fiu mulţumit de răspunsul ministrului Agriculturii, în condiţiile în care 
activitatea veterinară din Bacău este conformă cu aşteptările. Totodată însă, voi răspunde şi în viitor doleanţelor 
oamenilor din Bacău, şi din Colegiul uninominal nr. 7, pentru a-i reprezenta în raporturile lor cu instituţiile statului şi 
a-i ajuta să-şi rezolve problemele. 
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Politica energetică a Uniunii Europene 

 
 

Este foarte important pentru economia, industria şi cetăţenii din Uniunea Europenă să dispună de energie 
sigură, sustenabilă şi competitivă, acesta fiind şi un obiectiv central al politicii europene.Pentru a atinge acest 
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obiectiv, Uniunea Europenă are nevoie de instrumente adecvate pentru a putea acţiona în cadrul Uniunii Europene şi 
pentru a promova interesele sale în raport cu ţările terţe. 

Politica externă a Uniunii Europene în domeniul energiei este esenţială pentru finalizarea pieţei interne a 
energiei. Experienţa de până acum a demonstrat că existenţa unor relaţii bilaterale în materia de energie între statele 
membre şi ţări terţe furnizoare sau de tranzit poate duce la o fragmentare a pieţei interne, şi nu la consolidarea 
aprovizionării cu energie a Uniunii Europene şi la sporirea competitivităţii sale. Cadrul de reglementare instituit 
treptat la nivelul Uniunii Europene are consecinţe importante pentru ţările partenere. Dat fiind că 2014 este termenul 
limită stabilit la Consiliul European pentru finalizarea pieţei interne a energiei electrice şi a gazelor, este imperativ să 
se dezvolte la maximum dimensiunea externă a acesteia. 

Energia este o afacere de talie mondială. Uniunea Europeană importă peste 60% din gazele naturale şi peste 
80% din petrolul pe care îl consumă şi se confruntă cu o concurenţă din ce în ce mai mare pentru resursele de 
combustibili fosili, inclusiv din partea ţărilor emergente şi a producătorilor de energie înşişi. Populaţia în creştere şi 
standardele de viaţă tot mai înalte ar putea sport cererea de energie la nivel mondial cu până la 40% până în 2030. 
Producţia şi utilizarea energiei constituie o ameninţare pentru sistemele climatice, dar şi pentru mediul înconjurător şi 
sănătatea oamenilor. Ca urmare a cererii tot mai mari de energie, preţurile la nivel global cresc, iar acest lucru îi 
aduce pe mulţi într-o stare de sărăcie energetică şi are consecinţe dezastruoase în ţările în care predomină subvenţiile 
pentru combustibili fosili. 

În această realitate complexă, Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziţie puternică, eficiente şi echitabilă 
la nivel internaţional pentru a asigura energia de care are nevoie, promovând totodată pieţele energetice libere şi 
transparente şi contribuind la sporirea securităţii şi a sustenabilităţii producţiei şi consumului de energie. Sunt de 
asemenea necesare soluţii internaţionale în sectorul energetic pentru a se atinge obiectivele Uniunii Europene şi 
obiectivele mondiale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global. 

 
Deputat 

Radu Babuş 
 

*** 
 

Ministerul Turismului nu poate interveni pentru plafonarea preţurilor mari din turismul românesc 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Am încercat să aflu, la cererea operatorilor din turismul băcăuan, un răspuns la cererea acestora conform 
cărora statul să intervină în plafonarea preţurilor din domeniu. Pe acest subiect, am trimis o interpelare ministrului 
delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, Florin Nicolae Jianu. I-am transmit faptul că 
predecesorii domniei sale au afirmat nu demult că este „un noroc pentru România că poate să folosească bani 
europeni pentru a se promova atât pe piaţă externă, cât şi pe piaţa internă”, evident cu referire la turism. Din păcate, 
piaţa de 20 de milioane de turişti ce „ar trebui reînvăţaţi să-şi viziteze ţara”, pe care s-a scontat, nu s-a dovedit viabilă 
în ultimii ani, tot mai mulţi români preferând să renunţe la concedii pentru a-şi asigura traiul de zi cu zi. În 
consecinţă, l-am întrebat pe Jianu de nu sunt adaptate preţurile turismului românesc cu piaţa şi cu posibilităţile 
românilor, şi, de asemenea, de ce nu intervine Ministerul Turismului în preţurile extrem de mari practicate de unii 
hotelieri români. 
 În răspunsul formulat, ministrul Turismului a recunoscut că în alte ţări cu tradiţie în domeniul turismului sunt 
prevăzute facilităţi fiscale pentru turism, cum ar fi „o primă de incoming pentru fiecare turist cazat; scutiri/reduceri, 
de TVA şi impozitul pe profitul reinvestit; scutiri de taxe şi impozite la investiţiile mai mari de 5, 10 sau mai multe 
milioane de euro, etc.”. Jianu a mai spus că ministerul pe care îl conduce a înaintat şi promovat o serie de acte 
normative prin care să se acorde facilităţi turismului, precum „uniformizarea cotei de TVA, cu aplicarea cotei reduse 
de 9% pentru toate serviciile turistice, legea privind acordarea tichetelor de vacanţă pentru salariaţi, prin care se 
stimulează activitatea turistică şi petrecerea concediilor de odihnă în staţiunile din ţară, etc.”.  
 „Referitor la tarifele practicate în structurile de primire turistice, acestea se află în administrarea unor 
operatori economici privaţi, care funcţionează în baza principiilor liberei concurenţe şi a cererii şi ofertei. Autoritatea 
publică centrală responsabilă de domeniul turismului nu poate impune tarife, neavând posibilitatea aplicării unor 
măsuri administrative cu repercursiuni asupra activităţii comerciale operatorilor economici privaţi cu activitate de 
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turism. Referitor la o evidenţă a tarifelor practicate  de operatorii turistici vă comunicăm că nu există o asemenea 
evidenţă, analizele pe care le efectuăm bazându-se pe datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică”, a precizat 
ministrul Jianu.   
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Statul, Parlamentul, în particular, şi Biserica - împreună în misiunea lor pentru pace 

 
În istoriografia recentă, etnogeneza poporului român este asociată cu încreştinarea sa. Se constituie aproape 

ca o paradigmă folosirea frazei ”poporul român s-a născut creştin”.  
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.  

Acum 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. 

Istoria ne-a demonstrat 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. 

Pacea se defineşte nu doar ca lipsa războiului, ci ca “permanent eroism al omenirii”, ca angajare la maxim a 
forţelor pozitive, creatoare, pentru realizarea, pe toate planurile, a unei vieţi mai bune. Pacea ţine de permanentul 
dinamism al vieţii şi constituie nu doar un “nu” spus războiului, ci un mare “da” spus vieţii, în “necontenita sa 
tensiune creatoare spre desăvârşire” . 

Pacea are un profund temei religios, fiind pusă în legătură cu Dumnezeu. Ea ar trebui să fie căutată, aşadar, 
de toţi, motiv pentru care, în Biblie, urarea, salutul cel mai frecvent este “pace ţie!”, “mergi în pace!”, “”har şi pace!”. 
Pacea este un element constitutiv al Evangheliei lui Hristos: termenul e întâlnit în Noul Testament de 86 de ori; Iisus 
Hristos este “rege al păcii”, “Dumnezeu al păcii”, Evanghelia Sa este “Evanghelia păcii”, iar Împărăţia lui Dumnezeu 
este “dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”. 

Iubirea creştină este temelia păcii, pentru că ea înglobează ideile libertăţii, egalităţii, dreptăţii şi fraternităţii.  
Dacă din iubirea creştină izvorăsc toate virtuţile, din ea izvorăşte şi pacea: pacea cu Dumnezeu, pacea 

sufletească, pacea cu semenii, pacea între popoare, pacea cosmică, pentru că iubirea este forţa spirituală care ne 
uneşte cu Dumnezeu, ne uneşte cu semenii, uneşte popoarele într-o mare familie. 

Popoarele trebuie să conlucreze, fiecare în felul său, la progresul omenirii, să convieţuiască în pace, să se 
ajute, să se sprijine unele pe altele. 

Popoarele sunt o realitate istorică, instituită după voia lui Dumnezeu, Care vrea ca omenirea să apară ca o 
mare familie de popoare, fiecare având specificul său şi rostul său. 

Dacă în sufletul oamenilor va învinge binele, dacă virtuţile creştine îşi fac prezanţa văzută atunci şi societatea 
va fi una pozitivă, iar statul, ca o chintesenţă a puterii în societate, va fi unul orientat în aceeaşi direcţie. 

Biserica creştină se remarcă prin spirit paşnic şi este biserica iubirii şi a păcii. Un rol de seamă în lupta pentru 
pace îl joacă diversele organizaţii creştine mondiale: Conferinţa creştină pentru pace, Consiliul mondial al bisericilor, 
Consiliul mondial al păcii, etc. Principiul teologic călăuzitor este dezarmărea, înlăturarea definitivă a oricărui război. 

Se remarcă şi încercările bisericilor creştine române, care luptă atât pe plan internaţional, cât şi intern pentru 
instaurarea păcii, prin întărirea colaborării dintre cultele creştine, sprijinirea mişcării creştine pentru pace, cultivarea 
spiritului de prietenie între popoare, infuzarea în sufletele credincioşilor a învăţăturii creştine pentru pace, difuzarea 
prin predici, cuvântări, publicaţii a rezultatelor luptei pentru pace. 

Stimaţi colegi, deşi viaţa bisericească nu este separată de viaţa de zi cu zi, nu trebuie să ne poziţionăm la 
extreme şi să considerăm că Biserica trebuie să se substituie Statului, în formularea şi susţinerea programelor sociale, 
politice, economice, culturale, etc.  Biserica are rolul ei specific: acela de a vesti Evanghelia mântuitoare, şi nu 
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reprezintă factorul principal al dezvoltării sociale. Totuşi, datorită faptului că fiecare creştin este activ din punct de 
vedere socio-economic şi că principiile şi dogmele moral-creştine au o orientare socială, Biserica va sprijini progresul 
societăţii, orientându-se spre aplicarea învăţăturilor sale. 

Prezenţa în societate a unor convingeri politice sau de orice natură diferite, opuse, interese contrastante 
determină lupte, purtate prin metode legale, morale, cât şi prin metode care contrazic normele juridice şi ale 
moralităţii creştine. În faţa diferenţelor, contradicţiilor, luptelor, Biserica propovăduieşte pacea şi conlucrarea între 
oamenii diferiţi, cu atitudini şi opinii diferite.  

Societatea este o realitate dinamică, iar, în acest context, Biserica trebuie să conlucreze cu Statul pentru a 
pune bazele unei stări cât mai apropiată de societatea ideală a Împărăţiei lui Dumnezeu, atât cât este posibil pentru 
fiecare generaţie. 

Parlamentul României, în particular, are obligaţia de a crea legi bune pentru ţară şi de a promova şi aplica 
schimbarea pozitivă de conduită a oamenilor politici, îmbrăţişarea eticii acţiunilor politice, corectitudinea, bunul-
simţ, acţiunile transparente, adevărul, buna-credinţă, responsabilitatea, profesionalismul, care să genereze exemple şi 
efecte pozitive pentru societate.  

În apropierea campaniei electorale, lansez un îndemn la echitate, echilibru, decenţă şi corectitudine în lupta 
politică! Fie ca Dumnezeu să ne ajute să alegem în pace şi bună-înţelegere un conducător bun, care gândeşte pozitiv, 
un adevărat creştin, care respectă poporul şi se implică în cunoştinţă de cauză, la modul concret, pentru binele ţării! 

 
Deputat 

Dorel Covaci 
 

*** 
 
 

Stimaţi colegi,  
 
 
România are nevoie de creştere economică, dar şi de combaterea activă a sărăciei, de creşterea nivelului de 

trai pentru toţi românii, de investiţii pentru reducerea diferenţelor de dezvoltare între regiuni şi între diversele 
categorii sociale. România nu poate progresa cu adevărat câtă vreme aproape jumătate din populaţia sa se luptă cu 
sărăcia, iar foarte mulţi români sunt departe de un nivel de trai decent.  

Prea mult timp, milioane de români au fost ţinta unor politici de austeritate aplicate prost în perioada 2010 
– 2012.  Cred ca sărăcia a fost cea mai mare nedreptate care i s-a putut întâmpla acestui popor, însă de doi ani de zile 
lucrurile merg intr-o direcţie bună şi sunt ferm convins că lucrurile vor progresa şi mai mult din decembrie 2014. 

De ce spun acest lucru. Ieri, Institutul Naţional de Statistică a dat publicităţii un raport din care reiese că 
rata de ocupare a populaţiei cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani a ajuns la 61,2% în cel de-al doilea trimestru din 
2014, în creştere cu 1,7 puncte procentuale faţă de trimestrul anterior. Printre motive se numără scăderea şomajului, 
dar şi a numărului de locuitori, fapt ce a dus la îmbunătăţirea situaţiei pieţei muncii.  

Cu alte cuvinte, a crescut numărul angajărilor în România iar piaţa înregistrează o creştere a cererii, ceea ce 
a dus la o scădere a ratei şomajului de la 7,2% în primul trimestru la 6,7% în al doilea trimestru. Ceea ce este şi mai 
îmbucurător e faptul că a crescut şi rata de ocupare în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani la 
21,8%.  

Scăderea şomajului este dovada construirii unei economii sănătoase, o economie pe care guvernul Victor 
Ponta şi-a dorit-o şi a susţinut-o.  

România este aşadar pe o pantă ascendentă.Conform ţintei stabilite în contextul Strategiei Europa 2020, 
România trebuie să ajungă în următorii şase ani la o rată de ocupare a populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de 
ani de 70%, iar în prezent procentul este de 66%, fapt ce demonstrează că ţara noastră este pe drumul cel bun. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 
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Sprijinirea capitalului românesc la export 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
Odată cu relansarea economiei şi ieşirea din logica păguboasă a austerităţii şi adoptarea unei serii de măsuri 

pentru relaxarea fiscală, domeniul exporturilor a prins avânt. Spre sfârşitul anului trecut şi la începutul anului în curs, 
exporturile româneşti atingeau niveluri record. În octombrie 2013, exporturile au însumat 4,7 miliarde de euro, 
înregistrându-se o creştere de 12% faţă de luna octombrie a anului 2012.  

Cu toate acestea, mediul de afaceri şi experţii financiari trag un semnal de alarmă privind prezenţa capitalului 
românesc la exporturi. Deşi anul trecut exporturile au atins cifra totală de 50 de miliarde de euro, o sumă infimă din 
acest total reprezintă capitalul românesc exportat. În acest moment, potrivit datelor statistice, doar două firme 
româneşti se află printre cei 100 cei mai activi exportatori. Astfel, nu mai puţin de 80% din capitalul exportat este 
străin.  

Analizând toate aceste date, se profilează nevoia de a elabora şi implementa un plan prin care capitalul 
românesc la export să fie sprijinit. Există numeroase firme româneşti care sunt competitive pe piaţa noastră dar care 
trebuie să îşi dezvolte potenţialul de export şi pătrundere pe piaţa europeană şi, în cele din urmă pe pieţele din 
întreaga lume.  

De aceea, consider că este necesar ca instituţiile româneşti, sub umbrela unui parteneriat între Ministerul 
Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Exim Bank, împreună cu experţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, 
să elaboreze un plan integrat pentru stimularea exportului de capital românesc. O posibilă măsură ce ar putea fi 
integrată într-un asemenea plan ar fi ca exportatorii să beneficieze de plata TVA cu control ulterior, în aşa fel încât 
firmele şi companiile să îşi poată desfăşura activitatea fără a mai aştepta procesarea unor sume importante de către 
ANAF. Un alt punct de plecare îl reprezintă şi extinderea activităţii Exim Bank pentru susţinerea exporturilor printr-
un sistem de garanţii şi de asigurări.  

Semnele bune din economie din ultimii ani ne îndeamnă să credem că firmele şi companiile româneşti devin 
din ce în ce mai competitive. Însă, cred că această competitivitate trebuie să se reflecte şi în creşterea capitalului 
românesc la export. Măsurile de stimulare nu pot fi discriminatorii, însă o mai mare atenţie către companiile 
româneşti poate avea un efect benefic pe termen mediu şi lung.   

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
Klaus Iohannis, candidatul care aduce schimbarea 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 
 În ultimii doi ani România s-a stabilizat din punct de vedere economic. Salariile au crescut usor, comerţul a 
crescut de asemenea, absorbţia fondurilor europene a atins un nivel ridicat, iar actualul Guvern aplică legile în 
favoarea cetăţenilor. Guvernul Ponta câştigă popularitate şi încredere, iar PNL a declarat război acestui trend pozitiv.  
In primă instanţă l-a retras pe ministrul de Finanţe din funcţie pentru a împiedica realizarea proiectului de reducere a 
CAS. Ulterior s-a aliat cu duşmanul declarat, Partidul Democrat Liberal, iar liderii celor două formaţiuni şi-au dat 
mâna şi au promis să repună în funcţii oamenii care au tăiat pensiile şi salariile bugetarilor în anii precedenţi.  
Din alianţa nou înfiinţată a ieşit la liman candidatul care va aduce schimbarea. Omul care va pune capăt speranţei de 
evoluţie economică a României şi va frâna alinierea statului român ţărilor moderne europene, Klaus Iohannis.  
 Inceputul său, este foarte promiţător. Candidatul ACL, Klaus Iohannis, s-a propulsat  la conducerea PNL-ului 
încălcând legile propriului partid, ceea ce arată vădit faptul că va acţiona la fel şi în cazul legilor statului. Acelaşi 
candidat şi-a făcut iniţierea în frăţia lui Traian Băsescu făcând pact cu Vasile Blaga şi luând decizia ca, alături de alţi 
membri ai celor doua partide, să boicoteze amnistia fiscală, o lege care vine în ajutorul a sute de români.  
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Proaspăt primit sub aripa ocrotitoare a preşedintelui ţării, Klaus Iohannis a insistat să arate şi alte trucuri pe care le-a 
prins din zbor de la domnia sa şi guvernarea PDL. �i anume, trucul prin care a formulat o plângere penală împotriva 
vicepremierului Liviu Dragnea în legatura cu Ordonanţa de Urgenţă care permite migraţia primarilor aleşi. Asadar, 
candidatul ACL la preşedinţia României deja a iniţiat tentativa de a folosi justiţia pentru a-şi rezolva divergenţele 
politice. 
 Şi următorul truc care a stârnit gelozia tuturor membrilor PDL pe ingeniozitatea de care Iohannis a dat 
dovadă, este cel prin care intimidează primarii PNL şi ameninţă aleşii locali cu dosare penale dacă vor migra către 
alte partide.  
 Dragi colegi, cu Klaus Iohannis la Cotroceni, viitorul sună ca trecutul. Am mai avut parte, în 2009, de o 
conducere construită pe intimidare şi egocentrism. Nu mai vrem un preşedinte cu excese dictatoriale şi cu siguranţă 
nu mai vrem un Guvern format din membri PDL.   
In loc de epilog, aş dori să transmit un gând care mă frământa de o vreme încoace. De ce ar renunţa domnul Iohannis 
la meseria de profesor, meserie care i-a îngăduit să achiziţioneze, cu bani gheaţă, 6 imobile cu o dimensiune totală de 
peste 1000 mp? Oare nimeni nu i-a spus că îndemnizaţia de preşedinte se ridică la o modestă valoare de 6700 de lei? 
 

Deputat 
Martin Eduard Stelian 

 
*** 

 
Minţile mici discută oamenii 

  
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Noţiunea de Opoziţie într-un stat democratic ne duce cu gândul la acele grupuri parlamentare care veghează 
asupra nevoilor cetăţenilor şi se asigură că guvernanţii reprezintă interesele celor guvernaţi. Dar nu şi în România. 
Aici, Opoziţia acţionează după propria-i cutumă şi de cele mai multe ori trădeaza dorinţele şi bunăstarea celor care i-
au acordat voturile de încredere. 
 Declaraţiile celor din ACL au umplut, zile întregi, paginile ziarelor, declaraţii conform cărora măsura 
reducerii CAS-ului este o măsură electorală fără precedent. Măsura neimpozitării profitului reinvestit a fost, de 
asemenea, o măsură scandalos de electorală în cercurile Opoziţiei. 
 Amnistierea mamelor, a pensionarilor şi a bugetarilor victime ale unor greşeli de calcul a fost considerat, nu 
un demers logic pentru repararea acestor daune, ci tot o măsură electorală. 
 Salariile plătite din fondul de rezervă al Guvernului salvamarilor care au salvat vieţi pe toată durata sezonului 
estival a încins, în aceeaşi manieră, spiritele opozanţilor. Doar PDL a făcut notă discordantă, în timpul guvernării lor, 
in 2010, atunci când în loc să aloce bani din fondul de rezervă pentru plata arieratelor spitalelor sau plata salariilor 
care tocmai fuseseră tăiate cu 25%, a decis să dăruiască 11 milioane de euro primăriilor democrat-liberale, în prag de 
sărbători. 
 Astăzi Opoziţia ne critică virulent din cauza faptului că Guvernul a îndrăznit ca printr-o OUG să repună în 
drepturi artiştii, academicienii şi sportivii ale căror drepturi speciale au fost sistate de Boc şi PDL în 2009. 
 Doamnelor şi domnilor din Opoziţie, următorul citat oglindeşte întreaga dumneavoastră activitate şi am 
speranţa că vă va determina să reflectaţi asupra ideilor pe care le abordaţi: Minţile luminate discută idei; minţile 
mediocre discută evenimente; minţile mici discută oamenii. (A. E. Roosevelt) 

 
 

Deputat 
Martin Eduard Stelian 

 
*** 
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Relaxarea fiscală promisă de guvernul Ponta o certitudine 

 
 Începând cu 1 octombrie 2014, intră în vigoare reducerea C.A.S.- ului cu 5 puncte procentuale la angajator, 
lucru care încurajează mediul de afaceri, crearea de noi locuri de muncă precum şi reducerea muncii la negru. 
 Actualul guvern a deschis o nouă etapă pentru economie prin reducerea T.V.A. la pâine, scutirea impozitului 
pe profitul reinvestit, luând în calcul reducerea T.V.A. şi la alte categorii de produse – legume, fructe şi carne, lucru 
bun pentru consumatori şi producători şi foarte benefic în reducerea evaziunii fiscale, fenomen foarte des întâlnit în 
diferite domenii. 
 În 2015, guvernul va continua cu relaxarea fiscală, eliminând anumite taxe, diminuând şi comasând altele, 
scăderea impozitului pe construcţii speciale până la 1% şi taxa pe construcţii va fi redusă cu 33 de procente.  

Măsurile de relaxare fiscală pe care guvernul Ponta le-a realizat şi urmează să le realizeze şi în viitor, fac din 
România o ţară stabilă economic şi financiar, atractivă pentru investitorii străini, în care să poată să aibă încredere. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Weber 

 
*** 

 
Cerşetoria, un fenomen ignorat 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 
 Astăzi voi aborda o problemă cu care ne confruntăm la nivel naţional şi care, în ciuda eforturilor noastre, 
continuă să ia amploare: cerşitul. 
Conform unei statistici realizate în decursul anului trecut 70.000 de copii cerşesc la nivelul întregii ţări, un număr de 
5000 doar la nivelul Capitalei, iar în Bistriţa, în luna octombrie a anului trecut au fost identificaţi 399 de cerşetori 
dintre care 17 erau minori. 
 Desigur, legislaţia în domeniu permite autorităţilor locale să  aplice amenzi celor care întreprind acest gen de 
activităţi, dar rezultatul este unul mai degrabă trist decât îmbucurător. Persoanele în cauză, în majoritatea cazurilor, 
nu deţin bunuri şi nu au interesul de a achita amenzile primite. O idee foarte utilă a fost aceea ca amenzile, prin ordin 
judecătoresc, să fie înlocuite cu ore de muncă în folosul comunităţii, dar nici aceste prevederi nu au avut efectul 
scontat. Cetăţeanul nu poate fi obligat să presteze aceste servicii pentru comunitate, caz în care sancţiunea va fi 
preschimbată, din nou, în amendă.  
 Daca legislaţia este primul impediment în estomparea acestui fenomen, spaţiile de cazare reprezintă cel de-al 
doilea factor care face ca cerşetoria să fie o problemă greu de eliminat. 
La descinderile în teritoriu poliţia locală nu are posibilitatea de a-i duce într-un centru de urgenţă sau plasament 
pentru a împiedica cerşetorii să revină pe străzi, deoarece, aceste facilităţi sunt extrem de reduse la nivel naţional. 
 Astăzi, aflaţi în  faţa acestei probleme şi în apropierea sezonlui rece, ţinând cont de mulţimea oamenilor care 
dorm pe străzi sau în locuinţe improvizate în păduri, trebuie să ne mobilizăm pentru a-i proteja de pericolele la care 
se supun pe ei, dar şi pe restul cetăţenilor.  
 Trebuie să luam în dezbatere situaţia cerşetoriei în România şi să împiedicăm formarea reţelelor, exploatarea 
sau abuzurile care survin în această categorie defavorizată de oameni. 
 

Deputat 
Vasile Daniel Suciu 

 
*** 
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Corectarea legii pensiilor pentru acordarea majorărilor la grupele I şi II 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
 
Numeroasele modificări şi amendamente aduse la legea pensiilor de-a lungul anilor au creat situaţii incerte şi 

confuzii în aplicarea legislaţiei la nivelul caselor de pensii judeţene. În acest moment, aceleaşi articole de lege sunt 
aplicate în mod diferit în judeţele ţării, ceea ce crează inegalităţi şi nedreptăţi în rândul pensionarilor.  

Un astfel de caz mi-a fost adus la cunoştinţă spre finalul ultimei sesiuni parlamentare de către pensionarii 
Asociaţiei ”Dreptate şi Adevăr” din Turnu-Măgurele, pensionari ce au muncit în condiţii deosebit de grele de la 
Combinatul Chimic din oraş. Astfel, persoanele încadrate în grupele I şi II de muncă, care şi-au primit dreptul la 
pensionare în perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, în baza legii 3/ 1977 susţin că, în prezent, nu primesc 
beneficiile acordate prin noua lege a pensiilor, legea 263/2010.  

Conform noii Legi a pensiilor nr. 263/2010, persoanele care au lucrat în condiţii speciale sau deosebite de 
muncă au dreptul la o majorare de 25%, respectiv 50% a punctajului anual pe baza căruia se calculează pensiile. Până 
în prezent însă, casele de pensii nu au acordat aceste majorări pe considerentul că persoanele din grupa I şi a II-a s-au 
pensionat în baza unor prevederi legale speciale. Cu toate acestea, mai multe decizii judecătoreşti, reunite sub decizia 
Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie, dau dreptate pensionarilor în cauză, întrucât legea 3/1977 nu este una specială, ci 
generală.  

În consecinţă, în urma discuţiilor cu membrii Asociaţiei pensionarilor din Turnu-Măgurele, dar şi cu factori 
din cadrul Ministerului Muncii am început lucrul la un proiect de lege ce are ca scop corectarea acestor anomalii 
legislative.  

De aceea, vă solicit sprijinul şi expertiza pe această cale, pentru a avansa un proiect necesar, complet şi 
corect, care să vină în întâmpinarea problemelor pensionarilor care îşi pierd ani de zile prin tribunale pentru a-şi 
câştiga drepturile.  

Vă mulţumesc.  
  

Deputat 
Cătălina Elena Ştefănescu 

 
*** 

 
Aşezările Umane o problemă majoră a omenirii 

 
 Stimaţi colegi, în anul 1985, la recomandarea Comisiei pentru Aşezări Umane, Adunarea Generală a 
desemnat prima zi din luna octombrie ca Zi mondială a locuirii (rezoluţia 40/202 A). Prin sărbătorirea pentru prima 
dată a acestei Zile, în 1986 s-a marcat cea de-a zecea aniversare a primei Conferinţe internaţioanle Habitat, 
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru aşezări umane (Vancouver, Canada, 1976). 
  Ziua mondială a locuirii este dedicată, unor  teme de mare actualitate cum ar fi schimbarea oraşelor şi 
crearea de oportunităţi, temă prin care Organizaţia Naţiunilor Unite atrage atenţia asupra importanţei şi necesităţii 
unei mai bune planificări teritoriale şi urbane, în vederea stopării dezvoltărilor urbane haotice şi a expansiunii urbane 
necontrolate. 
 Schimbarea oraşelor printr-o mai bună planificare are impact nu numai în prezent, ci şi asupra generaţiilor 
viitoare. 1,6 miliarde de oameni trăiesc în locuinţe sub standard şi 100 milioane nu au nici un adăpost, conform 
statisticilor Naţiunilor Unite, iar majoritatea acestor persoane trăiesc în mediul urban. În ţările în curs de dezvoltare, 
în fiecare săptămână mai mult de 1 milion de oameni se nasc sau se relocă în oraşe. Astăzi 32% din populaţia urbană 
trăieşte în aglomerări suburbane în care condiţiile de locuire sunt extrem de precare. Dacă societatea nu acţionează, 
Naţiunile Unite apreciază că numărul persoanelor care locuiesc astfel va creşte rapid la cca. 2 miliarde de oameni. 
 În România, conform estimărilor curente ale Habitat for Humanity, un număr de cel puţin 500.000 de 
persoane trăiesc în condiţii mizere, lipsite de cele mai elementare standarde de locuire. Lipsa unui adăpost adecvat se 
răsfrânge asupra sănătăţii membrilor familiei (copiii din aceste familii au un risc de 10 ori mai mare de creştere 
încetinită, meningită, probleme respiratorii şi astm), educaţiei copiilor (cu risc crescut de a nu absolvi şcoala sau 
liceul) şi longevităţii (mai mult de 10 milioane persoane mor anual în lume datorită locuirii precare şi substandard). 
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 Oraşele din România se confruntă deja cu expansiunea urbană, fenomen strâns corelat cu mărimea 
demografică şi importanţa economică a oraşelor. În absenţa unei planificări a dezvoltării coordonate, acest fenomen a 
generat zone de locuire izolate sau în care nu toate echipările edilitare moderne sunt prezente. 
 Stimaţi colegi, sărbătorirea de către ONU a Zilei mondiale a locuirii, confirmă importanţa asumării 
responsabilităţii colective în vederea asigurării viitorului aşezărilor umane şi se angajează să continue politicile şi 
programele specifice, astfel încât calitatea locuirii în oraşele şi satele României să se amelioreze. 
 Stimaţi colegi, o bună planificare a oraşelor ne poate duce către viitorul pe care ni-l dorim: oraşe în care 
fiecare individ are un adăpost adecvat, acces la apă, sănătate şi alte servicii de bază; oraşe cu acces la educaţie şi piaţa 
muncii; oraşe cu clădiri eficiente energetic şi sisteme de transport public eficiente; oraşe cu spaţii verzi şi spaţii 
publice armonioase; oraşe în care fiecare locuitor se simte acasă. 
 

Deputat 
Ion Călin 

 
*** 

  
 Întrebări 

              
 

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

Situţia creşterii puterii de cumpărare a românilor în ultimii doi ani 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
  

 În vara acestui an au apărut în dezbateri publice mai multe controverse privind evoluţia bunăstării românilor. 
Sunt analişti şi jurnalişti care nu contenesc să susţina ca românii o duc mai rău in ultimii ani. Pe de altă parte, alţii 
specialisti argumentează, în baza datelor Eurostat, că puterea de cumpărare a românilor a crescut în urma măsurilor 
sociale adoptate de Guvernul Ponta. Date fiind aceste dispute vă solicit doamna ministru un punct de vedere oficial 
privind creşterea puterii de cumpărare în ţara noastra, în anii 2013-2014. 
 Aşteptam răspunsul in  scris la Camera Deputatilor. 
             Cu deosebită consideraţie, 
  

Deputat 
Camelia Khraibani 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 

În declaraţia de astăzi voi expune o problemă punctuală apărută în colegiul în care am fost ales. Este vorba 
despre evacuarea unor persoane dintr-un imobil naţionalizat retrocedat proprietarilor de drept, care nu au unde să 
locuiască şi stau, deja de câteva săptămâni în corturi, în condiţii de igienă precare. Repunerea în drepturi a 
proprietarilor caselor naţionalizate de la adresa respectivă s-a realizat conform legii, iar scopul acestei declaraţii nu 
este de a contesta acest act. 

Această problemă nu are culoare politică. De aceea, vă rog să vă alăturaţi demersului meu de soluţionare a ei 
şi pentru faptul că ea afectează cetăţeni din colegiul pe care îl reprezint în Parlament, dar şi pentru faptul că, mult mai 
grav, această problemă există la un nivel mult mai amplu şi în Sectorul 3, şi în toate celelalte sectoare ale capitalei – 
zone pentru care am primit date concrete – şi, cred că, din păcate, şi în judeţele ţării. De asemenea, există numeroase 
persoane, în afara celor evacuate în urma retrocedărilor, care, din diverse motive, şi-au pierdut locuinţa şi stau pe 
străzi sau se înghesuie pe la rude şi prieteni, locuind în condiţii care, în niciun caz nu sunt demne de o societate 
civilizată a secolului XXI. 

Astfel, având în vedere că problema lipsei de locuinţe pentru cazurile sociale afectează un număr mare de 
cetăţeni, consider că este necesară iniţierea unor discuţii la care să participle membri ai Parlamentului şi ai 
ministerelor care se pot implica în găsirea unor soluţii: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Dezvoltării, Administraţiei şi Internelor. 

Aşadar, în calitate de parlamentar al Colegiului 10 din municipiul Bucureşti, am luat cunoştinţă de problema 
cetăţenilor care au fost evacuaţi din imobilele de pe strada Vulturilor nr. 50. Cele 27 de familii, care însumează peste 
100 de membri, locuiesc acum în corturi oferite de organizaţiile neguvernamentale, în condiţii precare de igienă. 
Printre aceste persoane se află copii şi persoane bolnave, unele dintre ele chiar în stare gravă. Pe măsura trecerii 
timpului, situaţia lor se degradează din ce în ce mai mult. Ploile au început deja, în curând vor veni frigul şi ninsorile. 
Pentru persoanele angajate creşte riscul pierderii locului de muncă, iar pentru copii creşte riscul abandonului şcolar. 
De asemenea, sporeşte, pe zi ce trece şi riscul de îmbolnăvire.  

Primăria Municipiului Bucureşti, care are atribuţii în privinţa spaţiului locative, a fost înştiinţată de această 
problemă printr-o scrisoare adresată primarului general, Sorin Oprescu, semnată de peste 50 de organizaţii 
neguvernamentale. În documentul respectiv se prezintă situaţia persoanelor evacuate şi se solicită o audienţă în 
vederea identificării unor modalităţi de rezolvare a problemei.  

Având în vedere faptul că, până în momentul de faţă, semnatarii scrisorii nu au primit niciun răspuns, în 
calitate de parlamentar reprezentant al cetăţenilor bucureşteni, m-am simţit obligat să solicit primarului general să 
stabilească de urgenţă data şi ora la care este disponibil pentru a se întâlni cu o delegaţie a celor 50 de organizaţii 
neguvernamentale care s-au implicat în vederea soluţionării acestei probleme.  

Astăzi, vă solicit şi dumneavoastră să luaţi în considerare această problemă şi să vă alăturaţi încercării mele 
de a găsi, împreună cu instituţiile abilitate, atât de la nivel local, cât şi de la nivel central, o modalitate cât mai 
grabnică de rezolvare. 

 
Deputat 

Florin Alexandru Alexe 
 

*** 
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Stimaţi colegi, 
Săptămâna trecută mi-a fost atrasă atenţia, ca nouă, tuturor, probabil, de intenţia guvernului de a  adopta a 

doua rectificare bugetară pe 2014. O rectificare este evident negativă, în ciuda faptului că premierul Victor Ponta a 
prezentat-o săptămâna trecută ca pe o rectificare pozitivă. 

Această nouă rectificare bugetară profund atipică are loc la două luni de la cea precedentă, care a coincis, 
deloc întâmplător, cu prima lansare electorală a lui Victor Ponta în cursa prezidenţială. 

Mi-aş dori foarte mult, şi cred că sunt mulţi cei care vor asta, să ni se explice de ce a tăiat Guvernul nu mai 
puţin de patru miliarde de lei din cheltuielile destinate proiectelor finanţate cu fonduri europene pe care îi 
redirecţionează, în prag de campanie electorală, către autorităţile locale, prin intermediul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

Se pare că, din aceste fonduri, aproape un miliard de lei merge, în plină campanie, spre drumuri comunale şi 
judeţene şi pentru „echilibrarea bugetelor locale“. 

Ce putem înţelege din asta? Nu cumva Guvernul demonstrează că nu are nici cel mai mic interes să 
investească în infrastructură sau în crearea locurilor de muncă, ci vizează un singur obiectiv: direcţionarea banilor 
către pomeni electorale şi către baronii locali? 

Consider că, din păcate, ne confruntăm cu dovada că actuala conducere a ţării nu este capabilă să 
administreze, ci doar să încerce abuziv, să cumpere bunăvoinţa primarilor cu fonduri guvernamentale. 

Cu un program de ţară lipsit de consistenţă, partidul care s-ar vrea unic nu poate câştiga alegerile 
prezidenţiale prin propriile puteri şi atunci încearcă, prin orice mijloace, să fraudeze scrutinul din această toamnă. 

După Ordonanţa de Urgenţă care permite migraţia aleşilor locali, această nouă rectificare nu face decât să 
întărească efectele produse de legalizarea traseismului politic.  Dacă luăm în calcul şi actul normativ din 2013, care 
oferă posibilitatea unora de a dispune discreţionar de fondul de rezervă al guvernului, avem tabloul complet al 
schemei prin care Victor Ponta şi PSD speră să câştige alegerile prezidenţiale. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Thuma Hubert Petru Ştefan 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  
 
Vreau să vă aduc astăzi în atenţie păroiectul de modificare şi completare a legii 241/2006 - Legea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare. Alături de colegii mei iniţiatori consider că ar trebui să dăm cetăţenilor 
posibilitatea de a se branşa şi a beneficia de contorizare individuală la sistemul de alimentare cu apă. În momentul de 
faţă, singurii care pot cere încheierea de convenţii individuale sunt operatorii. Prin această prevedere, se încalcă 
dreptul consumatorului de a decide modul în care doreşte să beneficieze de serviciile oferite de respectivii operatori, 
pentru că, în mod real, aceştia nu încheie convenţii individuale, iar asociaţiile de proprietari sunt private de această 
opţiune. În mod normal, la cererea persoanelor fizice sau juridice, membri în asociaţia de proprietari, se pot încheia 
contracte individuale de prestări servicii privind furnizarea apei reci şi de canalizare, direct cu furnizorul de servicii. 
În aceste condiţii, operatorul va putea factura individual persoanelor fizice şi juridice din cadrul asociaţiei de 
proprietari cu care s-au încheiat respectivele contracte. 

De asemenea, din actuala formă a legii se înţelege că hotărârile adoptate de autorităţile legale se referă la 
toate spaţiile, inclusiv spaţiile locative private, ceea ce este ilegal. Un consiliul local sau judeţean nu poate decide 
asupra unui spaţiu proprietate privată fără consimţământul scris al proprietarului, drept urmare am propus 
modificarea legii.  

Am mai propus, de asemenea, introducerea unui nou paragraf care să permită ca membrii asociaţiilor de 
proprietari să beneficieze de serviciul de apă şi canalizare în afara asociaţiei de proprietari. Astfel, ar putea fi 
eliminate problemele care apar din cauza acelor membri ai asociaţiei de proprietari care sunt răuplatnici, aceştia fiind 
singurii care ar urma să fie deconectaţi de la alimentarea cu apă, şi nu întregul imobil - cum se petrece acum. 
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Aş vrea să închei prin a vă spune, aşa cum am precizat şi în expunerea de motive care însoţeşte acest proiect 
legislativ, că suntem ferm convinşi, în calitate de iniţiatori, că această lege modificată va îmbunătăţi relaţia beneficiar 
- operator, în condiţiile în care ambele părţi vor avea un control mai bun asupra serviciului de furnizare apă. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
Guvernul Ponta a hotărât: Investiţii ba, pomeni şi mită electorală, da 

 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 
Politica de investiţii a Cabinetului Ponta 3  a intrat de câteva luni în logica electorală. 
Pentru premierul Victor Ponta şi echipa sa ministerială, actul de guvernare s-a transformat într-o pârghie ce 

deserveşte interesele clientelei politice şi prin care se ţintesc, în mod parşiv, categorii socio-profesionale vulnerabile, 
cu scopul de a le strânge voturile pentru prezidenţiabilul PSD.  

Este un calcul pe termen scurt pentru PSD şi aliaţii săi guvernamentali, iar ce se dă acum cu o mână, va fi 
taxat cu două  anul viitor.  

Concentrat peste măsură pe obiectivul de a câştiga  alegerile prezidenţiale din această toamnă, Guvernul a 
devenit agent electoral al candidatului Victor Ponta şi sacrifică investiţiile publice.  

Astfel, o analiză realizată de către economiştii revistei Capital ne dezvăluie dimensiunea contraperformanţei 
guvernamentale. Investiţiile de la buget au fost tăiate cu circa 2,3 miliarde lei şi au fost cu o treime mai mici decât în 
primul semestru al anului trecut. Din acest motiv s-au redus şi lucrările de construcţii cu 10%.Tăierea arbitară a 
investiţiilor publice reprezintă cauza principală a intrării României în recesiune tehnică. 

Prin ultima rectificare bugetară din acest an se adânceşte şi mai mult prăbuşirea economică prefigurată după 
primul semestru. Se propun tăieri importante de fonduri din zone care ar fi trebuit susţinute.  

 Este un act de sabotaj naţional să diminuezi din cofinanţarea proiectelor care beneficiază de finanţări 
europene nerambursabile sau să tai fonduri alocate pentru mari proiecte de infrastructură, cu atât mai mult cu cât te 
pregăteşti să lansezi, după un an şi opt luni de întârzieri, un Masterplan General pe Transporturi. 

În timp ce proiectele de infrastructură stagnează, cum este şi cazul lucrărilor la autostrada ce leagă Deva de 
Sibiu, fondurile guvernamentale sunt direcţionate spre zone care nu aduc valoare adăugată economiei româneşti. 

Drept dovadă, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a devenit din cel mai 
mare furnizor de lucrări de infrastructură, o instituţie inertă, care plimbă hârtii şi care ţine fondurile blocate, fapt ce 
compromite dezvoltarea unui sector startegic cum este cel al construcţiilor de drumuri.  

În schimb, vedem aministii fiscale adoptate recent printr-o serie de  acte normative, precum şi măsura 
„electoratei” care au fost gândite pentru a-i crea un avantaj competitiv candidatului Victor Ponta şi nicidecum pentru 
a veni sincer în sprijinul categoriilor vizate.  

O astfel de filosofie guvernamentală este periculoasă şi falimentară  deoarece crează mari dezechilibre în 
economie. 

Guvernul Ponta nu generează proiecte de investiţii şi nu este în stare să le continue nici pe cele începute! Din 
păcate  nu reuşeşte să colecteze nici bani la buget prin care să asigure continuitate pentru măsurile electorale luate. 

Avalanşa de aministii este doar o amăgire pe care premierul o serveşte cetăţenilor, vânzându-le iluzia de mai 
bine. 

Am certitudinea că românii aşteaptă o cu totul altă abordare a problemelor cu care ne confruntăm. 
Preocupările Cabinetului Ponta ar fi trebuit să vizeze cu totul alt gen de acţiuni.  
Domnule Ponta, prin şirul lung de pomeni electorale  încurajaţi nemunca, asta în timp ce economia are 

nevoie de politici active şi sustenabile prin care să fie create noi locuri de muncă. Crearea de locuri de muncă a fost 
principala promsiune pentru care aţi fost votat. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2014  
săptămâna  29 septembrie  - 3 octombrie 2014  

 

  

42

Domnule Ponta, un ministru tânăr din Guvernul dumneavoastră, doamna Ioana Petrescu, ne explica convinsă 
fiind că treaba Guvernului nu este să creeze locuri de muncă, deci în consecinţă  nu creaţi nici măcar cadrul 
stimulativ pentru mediul de afaceri care să genereze apoi, în mod natural, aceste locuri de muncă. 

Domnule Ponta, despre autostrăzi şi alte proiecte de infrastructură numai de bine, asta la nivel de declaraţii, 
pentru că realitatea din teren este îngrijorătoare. În acest an, nu a fost inaugurat niciun kilometru de autostradă, doar 
amânări şi promisiuni.  

Domnule Ponta, investiţia în educaţia tinerilor acestei ţări se face tot cu măsuri populiste. În loc să promovaţi 
competiţia, îi demotivaţi pe  cei performanţi  şi le arătaţi că şi fără Bacalaureat se poate face o facultate în 
România.Cum putem oare, astfel, să ţinem în ţară elevii olimpici şi medaliaţi dacă performanţa lor nu este 
recunoscută şi răsplătită? În aceste condiţii, exodul materiei tinere cenuşii spre ţări cu standarde înalte este iminent.   

În concluzie, domnule Victor Ponta,  aţi primit votul românilor ca să adoptaţi măsuri pentru crearea de noi 
locuri de muncă, nu pentru  amnistii şi alte pomeni electorale. 

Aţi primit votul românilor ca să acţionaţi pentru încurajarea investiţiilor publice, nu să tăiaţi fondurile 
bugetare şi să compromiteţi creşterea economică. 

Aţi primit votul românilor ca să vă preocupaţi de  creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, nu  de 
organizarea a trei sesiuni de bacalaureat pe an. 

În schimb, asistăm la adoptarea unui set de măsuri populiste girate de un Guvern pentru care servirea 
interesului personal al premierului Victor Ponta, de a deveni preşedintele acestei ţări, s-a transformat în prioritate 
guvernamentală zero.  

Vă mulţumesc,  
 

Deputat 
Bogdan Ţîmpău 

 
*** 

 
Câţi oameni mai trebuie să moară pe DN1 ca să reacţionaţi, stimaţi guvernanţi? 

 
  
 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi, 
 

Declaraţia mea politică de astăzi este un strigăt de revoltă adresat autorităţilor statului, pentru că despre un apel 
nici nu poate fi vorba. 

Pasivitatea autorităţilor statului, în frunte cu Guvernul Ponta nu mai poate fi tolerată când vine vorba despre 
pierderi de vieţi omeneşti, aşa cum s-a întâmplat  sâmbătă, 27 septembrie, pe Valea Prahovei, când în urma 
accidentului tragic de pe DN1 şase oameni şi-au găsit sfârşitul. Un adevărat carnagiu care ar fi putut fi evitat dacă se 
luau din timp toate măsurile pentru realizarea amenajărilor rutiere necesare. 

În primul rând, în calitate de locuitor al Văii Prahovei, şi apoi de parlamentar condamn lipsa implicării 
autorităţilor centrale, de la Ministerul Transporturilor la Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi, care deşi 
sesizate în nenumăarte rânduri asupra pericolelor  din trafic pe DN1, nu au reacţionat în niciun fel. 

Am semnalat aceste aspecte printr-o serie de intervenţii susţinute în Camera Deputaţilor şi am clamat nevoia de 
realizare a lucrărilor de infrastructură în zonele cu potenţial crescut de risc, adevărate ameninţăr la adresa siguranţei 
rutiere pe DN1. Dacă oficialii CNADNR ar fi conştienţi de rolul lor în asigurarea unui cadru stabil şi sigur pentru toţi 
cei aflaţi în trafic, de la conducători auto la pietoni, ar fi  realizat aceste lucrări de intervenţie prin montarea de 
separatoare de viteză sau construcţii de sensuri giratorii, şi astfel s-ar fi putut evita acest ultim accident cumplit.  

În schimb, doar tăcere din partea guvernanţilor.  
Numai o tragedie le mai smulge, din când în când, câte un cuvânt, o reacţie slabă, pentru ca apoi să se aştearnă 

din nou tăcerea. Contabilizăm de la lună la lună, de la an la an, victime după victime într-un bilant negru al 
accidentelor înregistrate pe DN1. 

Din păcate, aceste decese rămân cifre într-o statistică rece, fără ca ele să nască şi acţiune din partea celor 
responsabili.  
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Urgenţa rămâne, stimaţi guvernanţi, şi ea se acutizează cu fiecare viaţă pierdută într-un accident rutier pe DN1. 
Totul depinde de dumneavoastră şi de cât suportă conştiinţa dumneavoastră să fie încărcată cu victime ale acestor 
accidente. 

Stimaţi guvernanţi, vă somez public să demaraţi de urgenţă procedurile pentru realizarea tuturor acestor 
amenajări rutiere care să sporească siguranţa în trafic pe DN1.  

Orice amânare înseamnă noi şi noi victime ale unui sistem inert şi preocupat de cu totul alte probleme, care nu 
au nicio legătură cu viaţa de zi cu zi a cetăţenilor acestei ţări.  Strategiile pe care le creionaţi în biroruri departe de 
realităţi, nu ţin loc de mamă, de tată, frate sau soră de dispariţia cărora, în urma unor astfel de accidente, sunteţi 
deopotrivă răspunzători. 

 Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Mircea Roşca 

 
*** 

 
 

România se alătură comunităţii internaţionale în lupta împotriva statului islamic - ISIS 
 

În Statele Unite, Camera Reprezentanţilor a aprobat planul preşedintelui Obama împotriva grupării 
autointitulate Statul Islamic – Statul Islamic din Irak şi Levant. Începe astfel să prindă din ce în ce mai mult sprijin 
coaliţia condusă de Washington împotriva organizaţiei islamiste - dar în continuare este exclusă orice intervenţie 
terestră în Siria şi în nordul Irakului. Casa Albă a cerut o jumătate de miliard de dolari pentru echiparea şi instruirea 
rebelilor sirieni moderaţi care luptă atât împotriva regimului Assad, cât şi a extremiştilor organizaţiei Statul Islamic. 
Sunt prevăzute şi noi atacuri şi operaţiuni aeriene americane împotriva ISIS.  

Câteva zeci de ţări care fac parte din aşa-numita „comunitate internaţională” s-au alăturat SUA în coaliţia 
anti-ISIS. Contribuţia acestora este în curs definire. Deocamdată, se cunoaşte faptul că că Australia va trimite câteva 
sute de militari şi instructori în nordul Irakului. Franţa şi Marea Britanie au început deja zboruri de recunoaştere. 
Arabia Saudită a fost de acord să găzduiască programe de antrenament americane pentru instruirea rebelilor sirieni 
care luptă împotriva grupării Statul Islamic. Până şi Federaţia Rusă ia în calcul o implicare militară alături de 
celelalte forţe ale coaliţiei internaţionale anti-ISIS. Se pare că, Rusia ar dori să implice Siria condusă de Assad 
împotriva teoriştilor Statului Islamic. Deşi este stat membru NATO, Turcia nu a acceptat să joace un rol important în 
războiul aerian pe care SUA l-au declarat organizaţiei ISIS. Totuşi, Turcia este declarativ alături de SUA şi aliaţii săi 
împotriva organizaţiei ISIS, dar nu va angaja soldaţi în luptă şi, cel mai important, refuză să pună la dispoziţia 
avioanelor NATO (adică SUA), bazele şi aeroporturile de pe teritoriul său. 

România s-a angajat prin vocea primului-ministru Victor Ponta, aflat în misiune la ONU, că va pune la 
dispoziţia SUA şi a celorlalţi aliaţi orice fel de suport necesar în lupta împotriva organizaţiei teroriste a Statului 
Islamic, cu excepţia trupelor militare terestre. România nu are capabilităţi militare aeriene pentru a se implica în 
efortul coaliţiei internaţionale care, deocamdată, se axează pe bombardamente aeriene a bazelor de la sol ale 
teroriştilor ISIS. Însă, ţara noastră poate contribui mai ales pe zona de intelligence, având în vedere că Orientul 
Mijlociu este o regiune în care avem competenţe recunoscute la nivel internaţional şi că am contribuit la 
destructurarea câtorva celule Al Qaeda. 

Deputat 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
Medicii nu sunt funcţionari publici 

 
 Domnule preşedinte 
  Doamnelor şi domnilor deputaţi 
 În primele sase luni ale acestui an, numărul medicilor care au plecat din ţară  a ajuns la 1200, iar din 2008 
până în prezent au părăsit Romania 15000 de medici. Acest fapt se datorează în primul rând condiţiilor 
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necorespunzătoare privind dotarea spitalelor  care se află în subordinea ministerului  sănătăţii, iar în al doilea rând, 
condiţiilor de salarizare care sunt mult sub ceea ce primesc medicii care lucrează în clinicile din străinătate. 
       Pe lângă aceste două motive esenţiale, un alt aspect ţine de modul de cum este apreciată  - sau, mai exact, cum 
NU este apreciată - munca lor de către statul roman şi chiar de societate. În acest sens,  semnificativ e faptul că 
medicii sunt consideraţi funcţionari publici, ceea ce face că în eventualele infracţiuni în care sunt implicaţi medicii, 
pedepsele să fie mult mai aspre. 
        În toate statele UE, profesia medicală este legiferată ca profesie liberală. Medicul nu este funcţionar public şi nu 
este asimilat cu acesta. Echivalarea forţată cu statutul de funcţionar publiciar împietează asupra unei bune relaţii cu 
pacientul. Studii sociologice au arătat că asimilarea cu funcţionarul public a medicului constitue o cauză importantă 
care duce la plecarea acestora în stăinătate. Mai ales că independenţa profesională este foarte importantă pentru 
medici. 
         Legea nr. 288 din 1999 privind Statutul funcţionarului public,  prevede în anexă funcţiile publice.  Dar în 
această anexă nu este cuprinsă şi profesia de medic! În noul cod penal la art. 175  la aliniat 2  se precizază  ,,este 
considerat funcţionar public în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a 
fost investit de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la 
îndeplinirea respectivului serviciu public”.  Iar la art. 176 se explică ce se înţelege prin termenul de ,,public”, care se 
referă – citez - ,,la instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează  sau explotează bunurile 
proprietate publică”.  
         Medicul din spital este salariat, nu este persoană juridică, iar medicul de familie nu  administrează bunuri 
publice, cabinetele medicale fiind proprietate privată. Deci, conform legislaţiei în vigoare, medicii nu sunt funcţionari 
publici. Singura situaţie când un medic este funcţionar  public sau asimilat acestuia, apare atunci când acesta deţine 
funcţia de manager de spital. Se uită faptul că medicii au reglementări proprii în cazul abaterilor disciplinare şi aici 
mă refer la Colegiul medicilor care poate decide chiar interdicţia de aprofesa şi Legea malpraxisului care 
reglementează situaţiele de culpă medicală.  
       Ca urmare a acestei situaţii, Comisia de sănătate  a respins propunerea de reexaminare a ordonaţei nr.2/2014, 
solicită de preşedintele Traian Băsescu şi la art. 375 a menţinut alineatul 2, care are următorul cuprins: ,,Având în 
vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, medicul nu este 
fucţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia”. 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
Salut decizia Comisiei Europene în privinţa Masterplanului General de Transport! 

 
Deşi trimiterea către Comisia Europeană a Masterplanului General de Transport a întârziat nepermis de mult, 

având în vedere importanţa lui deosebită pentru infrastructura României pe termen scurt, mediu şi lung - acesta 
trebuind să fie finalizat şi trimis Comisiei Europene încă de acum un an de către Ministerul Transporturilor -, totuşi 
Comisia Europeană a anunţat că a acceptat supunerea acestuia dezbaterii publice. Astfel, Ministerul Transporturilor 
va face face public MPGT-ul începând cu data de 1 octombrie a.c., urmând ca acest document strategic, deosebit de 
important pentru viitorul infrastructurii româneşti, să fie prezentat în cadrul Comisiilor permanente de transport şi 
infrastructură din Parlamentul României. 

Cred că acest document esenţial nu mai putea fi niciun moment tergiversat de către Guvernul României, 
având în vedere faptul că de acest Masterplan General de Transport depinde finanţarea nerambursabilă a ţării noastre 
pentru investiţiile în infrastructura din exerciţiul financiar 2014-2020, anul 2014 fiind, în mod evident, deja pierdut. 

Mai cred că noi, toţi românii, am avut de pierdut, timp de 25 de ani, din cauza tergiversării deciziilor unor 
guvernele din această perioadă, decizii care s-au dovedit de fiecare dată a fi ori greşite, ori pierdute pe drum, în 
privinţa investiţiilor în infrastructură! Iar acest lucru a avut în mod direct consecinţe nefaste atât din punctul de 
vedere al eficientizării timpului nostru de deplasare dintr-un colţ al ţării până în altul, comparativ cu aproape oricare 
altă ţară din Europa, cât, mai ales, din punctul de vedere al pierderii a numeroase oportunităţi de investiţii străine 
majore, investiţii care, din păcate, au sfârşit a fi direcţionate în alte ţări vecine României, tocmai din acest motiv, şi 
anume cel al slabei reţele de drumuri din România. 
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Tocmai de aceea consider important faptul că trebuie menţionate şi luate în considerare toate recomandările 
şi observaţiile Comisiei Europene în privinţa Masterplanului, printre cele mai importante referindu-se cele privind 
acordarea din partea autorităţilor române a unei atenţii sporite proiectelor care închid coridoarele europene de 
transport în actuala perioadă de programare. Practic, ni se recomandă prioritizarea realizării autostrăzilor în exerciţiul 
financiar 2014-2020, în speţă finalizarea cu întâietate a autostrăzii Piteşti-Sibiu. 

De asemenea, Comisia Europeană ne recomandă şi eficientizarea sistemului feroviar din România prin 
asumarea reformei feroviare, care presupune punerea accentului pe o reţea feroviară redusă, introducerea serviciilor 
competitive pentru pasageri şi a unui sistem de responsabilizare pentru performanţă în acest sens. 

         În calitate de preşedinte al Comisiei pentru transport şi infrastructură din Camera Deputaţilor doresc să 
salut decizia Comisiei Europene şi să menţionez faptul că asistăm la o premieră în Parlamentul României, când un 
document strategic pentru domeniul transporturilor este prezentat într-o comisie de specialitate.  

          Mai mult decât atât, cred că un astfel de document de o importanţă deosebită pentru dezvoltarea 
economică şi socială a ţării noastre are nevoie de un consens politic naţional, prin care să fie asumat de către toţi 
factorii  politici.  
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Ponta se joacă de-a bugetul.Cadouri electorale, doar pentru unii! 

 
Guvernul taie, prin a doua rectificare bugetară din acest an, aproape 4 miliarde lei (circa 900 de milioane 

euro) din cheltuielile bugetului de stat prin care sunt cofinanţate proiecte care beneficiază de fonduri externene 
rambursabile postaderare, din care peste un miliarde lei de la autostrăzi. 

Conform proiectului de rectificare, din cheltuielile bugetului de stat, bugetul Administraţiei Prezidenţiale va 
fi diminuat cu 1,3 milioane lei, al Camerei Deputaţilor – cu 6,1 milioane lei, al Curţii Constituţionale – cu 200.000 
lei, al Ministerului Tineretului şi Sportului – cu 3,5 milioane lei, al Ministerului Educaţiei – cu 5,5 milioane lei, al 
Ministerului Culturii – cu 10,2 milioane lei, al Agenţiei Naţionale de Integritate – cu 1,2 milioane lei, al Ministerului 
Economiei – cu 19,8 milioane lei, al Academiei Române – cu 6,9 milioane lei. 

Exact în campania electorală, primarii primesc, la a doua rectificare, peste 1,16 miliarde lei, prin 
suplimentarea sumelor defalcate din TVA, la care se adaugă încă 1 miliard lei prin (PNDL) şi circa 100 de milioane 
lei pentru investiţii în cămine culturale şi săli de sport, prin tăierea cofinanţării fondurilor Uniunii Europene. În total 
puţin peste 2 miliarde de lei, adică 500 de milioane de euro. 

Sumele alocate prin proiectul de rectificare bugetară sunt cu mult peste cele prevăzute la rectificările din 
2013, când Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a primit circa 600 de milioane lei la prima 
rectificare, dar a pierdut peste 300 de milioane lei la a doua rectificare. 

De asemenea, anul trecut autorităţile locale au primit sume derizorii la rectificare, în principal pentru plata 
sumelor alocate persoanelor cu handicap. Sume suplimentare au mai fost prevăzute din fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, pentru echilibrare şi pentru plata unor arierate, pentru a răspunde condiţionalităţilor din 
acordul cu FMI. 

Nu cunosc o altă astfel de licitaţie electorală de aleşi locali care să fi avut loc în prag de alegeri. Aşa ceva n-
am mai pomenit nici în cele mai proaste guverne. Pe acest guvern scrie MANIPULARE şi CORUPŢIE. Această 
rectificare nu este altceva decât jaf, hoţie şi mituirea primarilor. Eu nu spun că primăriile nu au nevoie de bani, dar nu 
aşa, nu cu preţul tăierii cofinanţării fondurilor Uniunii Europene. Trebuia ca taxa pe construcţii speciale să rămână la 
administraţiile locale, nu să fie aruncată la bugetul de stat ca apoi să se dea pomeni electorale primarilor în schimbul 
voturilor. Primarii ştiu cel mai bine ce proiecte sustenabile sunt necesare localităţii lor.  

Mai mult, se iau bani de la Educaţie, Cultură, Sănătate, domenii oricum subfinanţate în mod constant. Ce ar 
putea să facă PSD şi Ponta cu un popor educat? Dacă poporul îşi dă seama de hoţiile şi fraudele puse la cale de 
pesedişti, în frunte cu „micul Titulescu”, când dau iama prin bugetul şi averea statului? Aşa că mai bine îl ţin 
needucat, incult. Chiar şi bolnav, cu atât mai bine!  

Această rectificare bugetară confirmă şi dezastrul din domeniul proiectelor cu fonduri europene. Degeaba se 
lăuda premierul Ponta cu cea mai mare creştere a ratei absorbţiei, când circa 4 miliarde de lei au fost luate din 
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contribuţia românească necesară dacă am fi absorbit sumele repartizate ţării noastre. Altfel spus, singura resursă 
sigură şi gratuită, în mare parte, s-a dus pe apa sâmbetei, din cauza incompetenţei Guvernului României. 

 
Deputat 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
 

Guvernul Ponta 3 – "pentru unii mumă, pentru alţii ciumă" 
 

Stimaţi colegi, 
 
În timp ce persoanele cu handicap grav din România trebuie să se descurce cu o indemnizaţie lunară de doar 

293 de lei, cele cu handicap accentuat cu şi mai puţin, şi anume cu 234 de lei, iar cei cu handicap mediu cu o sumă 
de-a dreptul mizeră, de numai 33,5 lei - aceste indemnizaţii acordate de Guvern fiind mai mult decât infime şi 
insuficiente pentru un trai decent -, Guvernul Ponta 3 direcţionează, chiar înainte de startul campaniei pentru alegerile 
prezidenţiale, către aleşii proprii şi către cei racolaţi prin inadmisibila OUG 55/2014, prin cea de a doua rectificare 
bugetară din 2014, peste 1,16 miliarde lei, prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA! La această sumă uriaşă 
dedicată primarilor PSD&aliaţii, se mai adaugă încă 1 miliard lei (prin PNDL) şi circa 100 de milioane lei pentru 
investiţii în cămine culturale şi săli de sport, şi acest lucru se întâmplă, culmea ironiei, prin tăierea cofinanţării 
fondurilor UE! 

Astfel, bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, condus de domnul Liviu 
Dragnea, creşte, per sold, cu 575,2 milioane lei. Principalele influenţe se regăsesc însă la Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, prin care sunt finanţate proiectele autorităţilor locale, cu o alocare suplimentară de peste un 
miliard de lei, la Programul naţional de construcţii de interes public sau social derulat prin Compania Naţională de 
Investiţii cu un plus de 83,6 milioane lei, şi la achitarea primei de stat pentru economisire în domeniul locativ, 
restanţă aferentă depunerilor de anul trecut, cu 182,3 milioane lei. 

Dacă tot există prin visteria guvernamentală bani de cheltuit pe săli de sport şi cămine culturale, iar domnul 
prim-ministru Victor Ponta i-a dat undă verde domnului vicepremier Liviu Dragnea să repartizeze tocmai acum 
aceste sume uriaşe, în special traseiştilor colectaţi recent de către Coaliţia guvernamentală, mă întreb cum se poate ca 
aceeaşi guvernanţi să nu-şi pună problema cum reuşesc cei peste 250.000 de români cu handicap grav să 
supravieţuiască cu suma derizorie de numai 293 de lei pe lună?! 

Având în vedere cele mai sus menţionate oare ce explicaţie pertinentă ar putea avea Guvernul Ponta 3 pentru 
faptul că nu are nicio preocupare de a găsi sumele necesare asigurării unui trai decent pentru persoanele cu handicap, 
oameni aflaţi în suferinţă, însă, chiar şi atunci când face rectificări bugetare negative, găseşte cu uşurinţă fonduri 
pentru a-i răsplăti, într-un mod extrem de generos, pe cei ce le servesc interesele electorale şi pe cele de partid?! 
 

Deputat 
Marin Akmăjanu 

 
*** 

 
 

Introducerea votului prin corespondenţă este absolut necesar pentru românii din Diaspora 
 

Stimaţi colegi, 
 
 Luna aceasta, împreună cu colegii mei din ACL, am depus proiectul de lege privind introducerea votului prin 
corespondenţă pentru românii din Diaspora, din acest motiv, doresc să fac un apel la toţi parlamentarii pentru 
respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor români, indiferent că traiesc în ţară sau în afara ei. 
Românii din Diaspora sunt cetăţeni a căror opinie este la fel de importantă ca şi a celor care trăiesc între graniţele 
ţării. Alianţa Creştin-Liberală consideră că asigurarea condiţiilor pentru ca toţi cetăţenii să îşi poată exprima liber 
votul, în condiţii decente, trebuie să fie o obligaţie pentru întreaga clasă politică. 
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Respectarea drepturilor constituţionale, inclusiv cel de vot, pentru cei care muncesc şi trăiesc în străinătate 
reprezintă o responsabilitate pe care noi, reprezentanţii Alianţei Creştin Liberale, ne-o asumăm pe deplin. Votul prin 
corespondenţă este o soluţie a cărei eficienţă a fost validată prin practica curentă a Marii Britanii, Belgiei, Italiei, 
Germaniei sau Spaniei. 
Să nu se înţeleagă greşit. Noi nu dorim introducerea votului prin corespondenţă printr-o ordonanţă de urgenţă, ci 
dezbaterea şi aprobarea acestui proiect în Parlament, în timp util, astfel încât toţii alegătorii români din străinătate să-
şi poată exercita votul la următoarele alegeri.  

Cetăţenii români din Diaspora sunt parte a naţiunii române şi au dreptul sa ia parte, prin votul lor, la alegerea 
celor ce vor hotarî destinul României. Distanţele mari între centrele de vot şi domiciliile cetăţenilor români din 
Diaspora sunt o piedică în calea exercitării acestui drept constituţional, iar politicienii care le refuză acest drept dau 
dovadă de laşitate, de frică faţă de puterea de decizie a celor peste 3 milioane de români din Diaspora. 
Vă reamintesc, stimaţi colegi, că, în ultimii ani, banii trimişi de Diaspora în România au ţinut în viaţă finanţele ţării. 
În fiecare an aproximativ 6 miliarde de euro ajung în ţară la familiile celor plecaţi, ceea ce reprezintă o contribuţie 
netă la economia României. Cetăţenii români, indiferent unde s-ar afla, au dreptul să-şi exprime votul, chiar dacă 
rezultatul votului din Diaspora convine unuia sau altuia dintre partidele româneşti. 

Vedem că tema fraudei electorale este introdusă în permanenţă ca un argument împotriva votului prin 
corespondenţă, însă este o temă falsă pe care PSD încearcă să o impună. Nu putem ca o temere legată de o posibilă 
infracţiune să ne facă să nu luăm o măsură atât de necesară. De aceea există sancţiuni şi pedepse, de aceea trebuie să 
existe un mecanism de monitorizare şi un organism de supraveghere.  

Proiectul susţinut de parlamentarii ACL are în prim plan Autoritatea Electorală Permanentă, instituţie 
independentă, aflată sub controlul Parlamentului. Soluţia noastră legislativă propune un mecanism coerent de 
gestionare şi validare a voturilor exprimate prin corespondenţă, prin care AEP primeşte o cerere de la cetăţeanul 
român cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, pe care o validează pe baza datelor din Registrul Electoral. 

Ulterior, Autoritatea transmite buletinul de vot, însoţit de dovada pentru exercitarea votului prin 
corespondenţă, persoanei a cărei cerere a fost validată. Cetăţeanul transmite prin poştă atât votul său în plic sigilat, 
cât şi dovada, iar AEP trimite plicul Biroului Electoral Special, care se înfiinţează şi funcţionează similar Birourilor 
Electorale de Circumscripţie. 

Biroul Electoral Special pentru votul prin corespondenţă validează sau anulează votul, după verificarea 
existenţei sau inexistenţei dovezii privind exercitarea votului prin corespondenţă. Ulterior, după încheierea procesului 
de numărare a voturilor exprimate prin corespondenţă, Biroul Electoral Special întocmeşte un proces verbal pe care îl 
transmite Biroului Electoral Central. 
Propunem aşadar un mecanism clar, eficient şi transparent. Dacă acest sistem de vot îşi va dovedi utilitatea şi fu
 ncţionalitatea, el va putea fi extins şi pentru restul românilor, crescând astfel implicarea acestora în procesul 
electoral şi în luarea deciziilor de interes naţional. 

Ştim că scopul PSD este ca în străinătate să voteze cât mai puţini români, pentru că votul din străinătate în 
mod cert nu îi avantajează din punct de vedere electoral, dar fac, pe această cale, un apel la democraţie, un apel ca 
toţi parlamentarii să fie conştienţi de importanţa acestui proiect. 
 

Deputat 
Mihai Donţu 

 
*** 

 
Problemele românilor din Diaspora nu se rezolvă doar la televizor, domnilor guvernanţi! 

      
Stimaţi colegi, 
 
Într-o ţară democratică, cum pretindem că este ţara noastră, nu putem vorbi doar de asigurarea dreptului la vot 

al românilor de pretutindeni, fără a face nimic concret în acest sens, domnilor miniştri din Guvernul Ponta 3!  
Într-o țară democratică ar trebui să vorbim, în primul rând, despre facilitarea și crearea condițiilor de exprimare 

politică. Este limpede faptul că nu putem să ne așteptăm la o prezență ridicată la urne, la secţiile de votare organizate 
în afara graniţelor ţării, dacă adăugăm în ecuație zeci sau chiar sute de km până la secțiile respective de vot, 
programul de la serviciu, lipsa banilor și în final orele petrecute în fața acelor secții de către românii din Diaspora.   
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Într-o ţară în care dumneavoastră, guvernanţii actuali, vă bateţi zilnic cu pumnul în piept, în prime-time, că 
faceţi totul pentru a-i aduce înapoi pe cei mai mulţi dintre românii care au părăsit ţara, nu de prea mult bine, ci forţaţi 
de împrejurări, în căutarea unui loc de muncă pentru a-şi asigura un nivel de trai decent şi pentru a-şi putea susţine 
astfel familiile şi, în special, copiii lăsaţi acasă, iar în acelaşi timp, în Parlamentul României, ministrul Finanţelor, 
Ioana Petrescu, susţine că "nu este treaba Guvernului să creeze locuri de muncă", mă întreb dacă trăim cu toţii în ţara 
paradoxurilor sau dacă acest Guvern este conştient de dublul limbaj pe care-l foloseşte sau trăieşte vreo dedublare în 
spaţiul public, pe timpul campaniilor electorale?! 

În acest caz, le reamintesc faptul că numai în judeţul Suceava din cei peste 70.000 de suceveni plecaţi în ultimii 
ani în afara graniţelor ţării pentru a-şi căuta un loc de muncă, din cauza şomajului crescut din unele ţări vestice, cum 
este Spania de exemplu, o parte dintre ei s-au reîntors în perioada crizei acasă, în speranţa că aici îşi vor putea găsi un 
loc de muncă care să le asigure un venit stabil, putând rămâne astfel alături de familiile lor!  

De aceea, consider că un premier al României trebuie să aibă o atitudine fermă faţă de astfel de miniştri care 
fac tot felul de declaraţii păguboase, total iresponsabile, declaraţii care nu fac altceva decât să creeze şi mai multă 
panică în rândul românilor care nu au un loc de muncă - fie că ei se află sau nu în România - şi să le inducă ideea că 
nici nu mai au prea curând vreo şansă să şi-l găsească acasă, în ţara lor! 

În privinţa problemelor privind exercitarea votului de către românii din afara țării eu cred că acestea nu mai 
sunt de mult o necunoscută pentru autorităţile din România. Cu toate acestea, la fiecare ciclu electoral, guvernele 
constată cu ”surprindere” că românii de peste graniță nu își pot exercita dreptul constituțional de vot din tot felul de 
motive neprevăzute de către autorităţi anterior organizării scrutinului respectiv. Şi să fim bine înţeleşi! Acest lucru nu 
se întâmplă din cauza lipsei de interes a românilor din Diasporă pentru bunul mers al țării, ci pentru că niciun guvern 
al României post-decembriste, nu a asigurat vreodată condițiile normale de exprimare a acestui drept! 

În acest context, eu, împreună cu majoritatea colegilor mei de alianţă, parlamentari PNL şi PDL, am depus în 
Parlament la începutul acestei sesiuni parlamentare, iniţiativa legislativă privind votul prin corespondență, exercitat 
de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării.  Prin acest proiect noi dorim ca toţi cetățenii 
români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării să-şi poată exercita dreptul de a vota în cadrul oricărui 
scrutin electoral sau referendum organizat în România, iar acest drept să se poată realiza la secțiile de votare 
organizate în afara granițelor țării de către statul român sau prin corespondență. 

Noi, parlamentarii ACL, am considerat absolut necesar acest demers, în condiţiile în care în acest moment în 
afara granițelor țării trăiesc peste 3 milioane de români, iar la ultimele alegeri prezidențiale au fost organizate, cu 
costuri imense, aproximativ 300 de secții de vot în străinătate. Dar românii din Diasporă care au dorit să-şi exercite 
acest drept fundamendal, au avut parte doar de cozi interminabile, de ore în șir de așteptare în fața consulatelor, de 
certuri și foarte multă indignare, pe drept cuvânt! Mai mult decât atât, dacă facem un calcul simplu, acesta ne arată că 
la fiecare secție de vot ar fi repartizați peste 10.000 de români, ceea ce înseamnă că în aceste secții ar trebui să voteze 
12 alegători pe minut, adică un vot la 5 secunde, ceea ce practic este imposibil! 

De aceea, noi credem că introducerea în legislaţie a votului prin corespondenţă ar rezolva această situaţie 
penibilă, redându-le astfel românilor de pretutindeni dreptul - nu doar teoretic, susţinut pe la televizor de către 
guvernanţii implicaţi electoral -, ci practic, legal, de a avea o opţiune politică la orice scrutin electoral care va fi 
organizat de acum înainte în ţara lor şi, în acest sens, le cer parlamentarilor din toate partidele parlamentare să susţină 
acest proiect şi să-l voteze! 
 
 

Deputat 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
 Sâmbătă, 27 septembrie a.c. , în faţa câtorva zeci de mii de cetăţeni prezenţi în Piaţa Victoriei, candidatul 
ACL pentru preşedinţia României, dl.Klaus Iohannis, a anunţat sinteza viziunii sale politice pentru următorii 10 ani : 
" România lucrului bine făcut" 
 Sloganul prezidenţiabilului ACL, explicat pe larg, două zile mai târziu, în Palatul Parlamentului, de către  
viitorul preşedinte al României, dă direcţia de acţiune politică  a reconstrucţiei naţionale,  pe coordonatele 
profesionalismului, ale competenţei  oneste, ale faptelor care exclud vorbăria sterilă, circul politic şi mediatic.  
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 În   România lucrului bine făcut,  fiecare individ ajunge să înţeleagă că munca lui serioasă şi conştiincioasă 
este valorizată de un stat naţional curăţat de corupţie şi de corupţi printr-o justiţie neaservită politic, liberă să-şi 
îndeplinească funcţia socială.Orice român poate, în aceste condiţii, să beneficieze se rezultatele muncii lui, 
construindu-şi destinul propriu, fără a sta  la mila statului,  din ce în ce mai neputincios şi mai sărac. 
 România lucrului bine facut nu poate fi construită decât de către un preşedinte cu orientare occidentală şi de 
către o clasă politică pe măsură, reformată prin mobilizarea în politica " mare"  a unor oameni valoroşi, care, la fel ca 
dl. Klaus Iohannis, au performat în activitatea lor profesională. 
 România lucrului bine făcut va fi o ţară respectată în Uniunea Europeană, deoarece îşi va respecta toate 
angajamentele internaţionale, iar cetăţenii ei vor lucra la fel de conştiincios în ţară şi în străinătate, clădind, împreună 
cu preşedintele lor, " o ţară, ca afară"!   
 Abia atunci când românii vor avea, după exemplul dat de preşedinte,  mândria lucrului bun care le iasă din 
mâini sau din minte, în economie, în politică, la catedră sau în spitale, pe băncile şcolilor de toate gradele, în 
instituţiile locale şi centrale,etc, se poate vorbi despre o autentică mândrie de a fi român!  
  Opţiunea pentru candidatul ACL la preşedinţie echivalează cu decizia ca, în următorul deceniu, să trăim în 
România lucrului bine făcut! 
 

Deputat 
Eleonora Carmen Hărău 

 
*** 

 
Noua zăpăceală bugetară 

 
 Rectificarea bugetară propusă de Guvernul Ponta zăpăceşte: unii primesc bani, altora li se iau bani, unii 
primesc, dar li se şi ia. Priorităţile bugetare se schimbă după interesele şi toanele PSD-iştilor. Se iau bani de la 
fondurile europene, de la investiţiile în autostrăzi şi infrastructură, de la educaţie. De ce? Toată această zăpăceală este 
doar pentru ca Dragnea, beneficiarul suprem, să poată oferi nestingherit recompense pentru primarii PSD şi pentru 
traseiştii care au migrat în PSD. 
 Rectificarea bugetară pozitivă, trâmbiţată de Ponta, ar trebui să vizeze domeniile cheie ale unei societăţi: 
educaţia, sănătatea, creşterea economică prin sprijinirea investiţiilor. La noi nu se întâmplă acest lucru: educaţiei cu o 
mână i se iau bani, cu o altă mână i se dau câţiva gologani pentru “dezvoltarea profesională a profesorilor”, în 
condiţiile în care copiii încă nu au manuale, şcoli renovate, materiale educaţionale suficiente; sănătatea pierde bani, 
iar investiţiile majore în autostrăzi sau alocarea banilor pentru proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile 
scad. 
 Ni se spune că de fapt, investiţiile în educaţie, sănătate, infrastructură se vor face din suma de 1,16 miliarde 
lei repartizată ministerului domnului Dragnea, acesta urmând a-i distribui în comunităţile care au nevoie. 
Că nu se va întâmpla acest lucru, ştim de acum. Aceşti bani vor fi folosiţi pentru a recompensa jurămintele de 
loialitate ale vechilor şi mai noilor susţinători ai Partidului-Stat, pentru stimularea participării şi susţinerea campaniei 
electorale a lui Victor Viorel Ponta, cel care vrea să fie preşedintele românilor. 
 Toate aceste acţiuni ne arată că Victor Ponta, împreună cu Partidul-Stat, nu se vor da în lături de la nimic 
pentru a-şi atinge ţelul de a acapara întreaga putere şi de a menţine România prizoniera baronilor roşii, iar pe români 
într-o negură densă, fără educaţie, fără cultură şi cel mai dureros, fără speranţă. 
 Vă mulţumesc. 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
"Taxa pe stâlp" este aplicată anti-economic şi antinaţional! 

  
 În timp ce, săptămâna trecută, în comisia de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor, opoziţia liberală  reuşea, cu 
mare dificultate, să-i convingă pe colegii din arcul guvernamental că nivelul de 1,5% a"taxei pe stâlp" este mult  prea 
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mare, reprezentanţii companiei Exxon erau mult mai convingători, se pare, la discuţiile pe care le-au avut cu 
premierul Victor Viorel Ponta, in timpul vizitei pe care acesta a făcut-o în SUA.  

Prin urmare, aflăm că, în cursul acestei săptămâni, proaspătul-întors din SUA, premierul României, pretinde, 
în şedinţa de guvern, reluarea discuţiilor legate de taxa pe stâlp. Din câte aflăm, pe surse, ( căci transparenţa 
guvernării Ponta este inadmisibil de opacă) se pune la cale, nimic altceva, decât exonerarea de la plata " taxei pe 
stălp" a giganţilor  multinaţionali  Exxon şi Lukoil care deţin sonde petroliere pe platforma Mării Negre. Primii sunt 
americani şi, se vede treaba, ei au fost negociatorii care l-au lămurit pe primul-ministru. În bună regulă non-
discriminatorie, profită însă şi ruşii de la Lukoil! 

Despre discriminarea la care este supus agentul economic autohton,   guvernanţilor nu le pasă! Insistenţa mea 
şi a colegilor mei de a exonera de la plata acestei taxe constructiile speciale din agricultură (sere, hambare, şi altele 
asemenea) pentru a sprijini agenţii economici din agricultură să devină capabili să-i hrănească pe români s-a izbit ca 
de un zid! Reprezentanţilor puterii le plac, se pare, extrem de mult merele din Slovenia, castraveciorii bulgăreşti, 
roşiile spaniole, morcovii turceşti sau fasolea uscată din Egipt (!?) Ministerul Finanţelor a invocat dificultăţi de ordin 
metodologic, deputaţii din arcul puterii au invocat nevoia de a alimenta bugetul...Şi s-a tranşat prin vot : pentru 
români nu se poate! Se pare însă că se poate pentru americani...şi pentru ruşi! Iar noi, parlamentarii români, am 
contribuit şi de această dată să crească importul de produse agricole, în dauna României !   
Se mai miră cineva, în condiţiile unor asemenea discriminări, că 4 milioane de români "şi-au luat lumea în cap”,  
renunţând să trăiască în ţara lor?! 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
PSD vrea să controleze 100% posturile publice de radio şi televiziune 

 
       Se vorbeşte de ani buni, se promite, se iau angajamente politice privind depolitizarea televiziunii şi radioului 
public. Dar tot de ani buni, nu s-a făcut niciun pas concret pentru depolitizarea celor două instituţii. Mai mereu a 
intervenit ceva, de regulă voinţa politică, sau mai degrabă lipsa de voinţă politică a unui mare partid în a menţine 
situaţia existentă. Adică o televiziune şi un radio public cu câte o conducere politizată. Raţiunile sunt uşor de înţeles: 
cine conduce la Palatul Victoria şi are şi majoritatea în Parlament, deţine şi controlul celor două posturi publice.  

Cred însă că o atare situaţie nu mai poate continua. Trebuie obligatoriu ca principalele instituţii media din 
stat să fie depolitizate. Pentru că deja am ajuns la o fază care frizează grotescul. Am asistat zilele trecute la 
evenimentele care s-au petrecut la postul public de televiziune. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, coincidenţă, şi 
membru în Consiliul de Administraţie al SRTV, este dat în vileag ca fiind vârful de lance al reprezentanţilor Puterii 
care cer scoaterea din grilă a unor emisiuni. Considerate ca fiind incomode pentru actuala Putere. De ce sunt 
incomode? Pentru că prezintă realitatea aşa cum este ea. 
Din bun simţ, am crezut că acuzaţiile aduse purtătorului de cuvânt al Guvernului şi altor oficiali social-democraţi sunt 
exagerate.  

Dar numai după câteva zile, crunta realitate a existenţei presiunilor politice am avut-o sub proprii mei ochi în 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu ocazia audierii preşedintelui director general al SRTV, 
Stelian Tănase. De la bun început, deputaţii PSD din comisie i-au sugerat dlui Stelian Tănase că ar fi bine să 
demisioneze. Argumente? Niciunul. Ba da, a existat un argument: Klaus Iohannis a fost de două ori invitat la TVR, 
iar Victor Ponta a fost ignorat şi nu a fost invitat. Deci până aici s-a ajuns. Să ceri schimbarea schimbarea şefului 
televiziunii publice pentru că nu ţi-a invitat în emisiuni şeful de partid. (Trec peste faptul că dl Stelian Tănase a 
precizat clar că a trimis mai multe invitaţii premierului de a veni în emisiuni, dar acesta a refuzat). Prin „argumentul” 
prezentat de deputaţii PSD, cred că am asistat la o culme a politizării postului public de televiziune. Şi o declaraţie 
ulterioară a premierului Ponta, „pentru Stelian Tănase când a fost votat de Parlament, PSD era bun, acum nu mai e”. 
Nu înţeleg, domnule prim-ministru, şeful televiziunii publice trebuie să stea drepţi şi să programeze ode pentru 
principalul partid de guvernământ , eventual în doar două ore de program, într orele 20,00-22,00 cum era odinioară? 

PSD şi premierul Victor Ponta vor ca TVR să se întoarcă la prestaţia din 1990, când instituţia din „Pangrati” 
era o anexă a FSN-ului condus de Ion Iliescu. Dar pentru atingerea acestor obiective, trebuie ca postul public de 
televiziune să fie controlat 100% de PSD şi de aliaţii săi. Numai aşa emisiuni politice moderate de jurnalişti cu 
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adevărat independenţi şi emisiuni economice care prezintă realitatea de zi cu zi pot fi scoase din grilă, numai aşa de 
dimineaţa până seara, telespectatorii vor fi informaţi de „marile realizări” ale guvernului Ponta III, numai aşa de 
dimineaţa până seara reprezentanţii Opoziţiei vor beneficia de tratamentul de care au beneficiat Ion Raţiu, Corneliu 
Coposu, Radu Câmpeanu şi alţii în 1990.  

Consider că se impune, chiar imediat după alegerile prezidenţiale, să ne strângem cu toţii, să concepem o 
legislaţie modernă pentru posturile publice de radio şi televiziune pentru ca să se termine odată cu imixtiunea 
politicului în politicile editoriale ale celor două instituţii. Cine va încerca să tergiverseze elaborarea şi votarea unei 
legi privind depolitizarea, înseamnă că abdică de la principiile democraţiei şi îşi doreşte subordonarea celor două 
instituţii. 

 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
O naţiune se ridică şi coboară prin educaţia pe care o oferă cetăţenilor ei 

 
Domnule preşedinte de şedinţă, doamnelor şi domnilor deputaţi, stimaţi colegi 
Îmi voi permite să încep scurta mea alocuţiune cu un citat dintr-o platformă politică, nu întâmplător platforma 

cu care se prezintă în faţa alegătorilor români candidatul ACL, domnul profesor Klaus Iohannis: ”o societate nu poate 
fi, pe termen mediu sau lung, mai bună decât sistemul său de educaţie. O societate, o naţiune poate să fie performantă 
sau neperformantă în funcţie de sistemul său de educaţie, care are, în realitate, cel mai mare impact asupra viitorului 
unei naţiuni.” 

Cred că aceste consideraţii, venite din partea celui care va fi viitorul Preşedinte al României, spun totul. Sunt 
încredinţat, de asemenea, că ideea de bază – faptul că educaţia este esenţială pentru prezentul şi mai ales pentru 
viitorul unei naţiuni, şi deci şi a României, se va regăsi şi în platformele altor competitori politici din acest an 
electoral. 

Tocmai de aceea, cred că tema educaţiei în România şi a modalităţii în care clasa politică înţelege sau nu să 
ofere României o educaţie care să fie în acord cu potenţialul tinerei generaţii, cu aspiraţiile acesteia, dar şi cu 
necesităţile economiei, societăţii, culturii române (şi, de ce nu, universale) este o temă la care merită să medităm şi 
noi, parlamentarii. 

Tocmai de aceea apare necesitatea unui larg acord, dincolo de viziunile proprii, deseori ideologizate, ale 
partidelor din care provenim; un acord care să fundamenteze un nou pact pe educaţie, unul mai adecvat necesităţilor 
actuale şi de perspectivă a României decât acordul încheiat sub auspiciile unui preşedinte care se pregăteşte să 
părăsească scena politică; un acord care să privilegieze linii de forţă inovative, care vor creiona felul în care vor fi 
reconstruite principale instituţii ale învăţământului preşcolar, preuniversitar, universitar, profesional şi de educaţie 
permanentă. 

Dar dincolo de amănunte, acel pact despre care vorbeam mai sus va trebui să asigure, cred eu, faptul că 
rezultatul educaţiei de stat şi particulare din România va trebui să fie un cetăţean deplin,  conştient de drepturile şi 
îndatoririle sale, apt să îşi dezvolte potenţialul creativ, manifestând empatie faţă de problemele semenilor şi exigenţă 
faţă de instituţiile statului, respect faţă de ordine şi valori, un om bun pentru societatea românească în care trăieşte şi 
destul de bun pentru o oricare altă societate. 

Vă chem deci, dragi colegi indiferent de partidul din care facem parte, să începem cât de curând un dialog 
eficient în vederea realizării, într-un termen cât mai scut posibil, nu numai a Pactului despre Educaţie despre care am 
amintit mai sus, dar şi a unei noi Legi a Educaţiei Naţionale. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

 
Deputat 

Radu Zlati 
 

*** 
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Cetăţile dacice din Judeţul Hunedoara: vestigii cu o valoare istorică  uriaşă lăsate în uitare 

 
 Odată cu preluarea cetăţii Sarmisegetusa Regia de către Consiliul Judeţean Hunedoara în anul 2013, locaţia 
de importanţă covârşitoare pentru instoria neamului românesc a început să reprezinte un punct de atracţie turistic, iar 
rezultatele nu au întârziat să apară. Dar pe lângă acest sit istoric, în Munţii Orăştiei se mai află patru vechi cetăţi 
dacice, ajunse în stadiu avansat de degradare şi la care accesul este aproape imposibil.  
 La începutul acestui an, Consiliul Judeţean Hunedoara a emis un proiect de hotărâre privind solicitarea de 
transmitere a cetăţilor de la Costeşti Cetăţuia, Costeşti Blidaru, Luncani-Piatra Roşie şi Băniţa, din administrarea 
Ministerului Culturii în administrarea proprie. Demersul a rămas fără răspuns, actualmente Ministrul Culturii, 
Kelemen Hunor, neştiind situaţia exactă a problemei.  
 Putem afirma că, în acest caz, actualii guvernanţi sunt total dezinteresaţi de soarta vestigiilor dacice, din 
moment ce chiar ministrul de resort nu cunoaşte şi nici nu a părut prea interesat de demersul hunedorenilor, invocând 
motive combătute ulterior de reprezentanţii judeţeni. Conservarea unor astfel de vestigii trebuie să reprezinte o 
prioritate pentru Ministerul Culturii, deoarece reprezintă dovezi ale apariţiei noastre ca popor şi nu trebuie să 
constituie motiv de luptă sau răzbunare politică.  
 Aşa cum suntem interesaţi de multe alte domenii, unele chiar neproductive, este important să fim interesaţi şi 
de conservarea şi protejarea patrimoniului naţional cultural, prin proiecte viabile în acest sens. Ministerul Culturii 
trebuie să se implice în atragerea de fonduri europene cu destinaţie precisă de protejare a monumentelor istorice, 
unele dintre cele mai importante fiind chiar cele patru cetăţi dacice amintite. Este păcat să nu ne pese de lupta şi 
amintirea strămoşilor noştri, datorită cărora existăm ca naţie şi este inuman să fim dezinteresaţi de istoria noastră 
naţională. Multe dintre ţările Comunităţii Europene alocă fonduri pentru protejarea unor cetăţi şi castele construite în 
timpuri mult mai apropiate de secolul nostru, un exemplu concret fiind Germania, care conservă în permanenţă 
Castelul Neuschwanstein, punct de atracţie al miilor de turişti anuali veniţi din toate colţurile planetei. Aceleaşi 
rezultate le putem avea şi în ţara noastră cu puţin efort şi multă interesare. 
 Pe această cale, în calitate atât de parlamentar cât şi de om de cultură, doresc să trag un semnal de alarmă 
Ministrului Culturii referitor la cele patru vestigii dacice. Starea în care se află actualmente acestea, fiind în pericol de 
dispariţie prin degradare, ne îndreptăţeşte să cerem măsuri urgente de conservare. Oare guvernării actuale chiar nu îi 
pasă de potenţialul pericol de pierdere a unei părţi din "identitate naţională"? Repet, se pare că nu, atâta timp cât lupta 
politică bazată pe interese de partid primează la acest moment. 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
Destinul unei ţări ţine de cultura sa şi educaţia cetăţenilor săi 

 
 
 Cultura, educaţia, cercetarea sunt din nou desconsiderate prin tăieri bugetare: Ministerul Culturii pierde 10,2 
milioane lei, Ministerul Educaţiei - 5.5 milioane lei, Academia Română – 6,9 milioane lei.  
 Modul în care Victor Ponta, din fruntea guvernării PSD, înţelege să facă această a doua rectificare arată, încă 
o dată, desconsiderarea faţă de cetăţeni şi aviditatea cu care îşi urmăreşte interesele personale. Victor Ponta a 
convertit rectificarea bugetară - un instrument de reglare economică şi socială - în instrument de strângere de voturi 
pentru PSD. 
 În luna iunie 2014, prin intermediul ”Rezoluţiei privind susţinerea actului cultural în România”, adoptată în 
şedinţa extraordinară a Comisiei pentru Cultură, Arte şi Mijloace de informare în masă care a avut loc la Sibiu, 
deputaţii din Comisie au agreat faptul că interesul culturii române trebuie să primeze în faţa argumentului politic. 
”Comisia noastră consideră că în domeniul culturii această caracteristică trebuie interpretată nu în sensul ei partinic, 
ci, mai degrabă, ca pe un mandat de responsabilitate publică pentru valorile fie create de contemporanii noştri, fie 
moştenite de la străbuni, care trebuie predate generaţiilor viitoare.” – se spunea în Rezoluţie.  
 În calitate de preşedinte al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă din Camera 
Deputaţilor atrag atenţia domnului Prim-ministru că destinul unei ţări ţine de cultura sa şi educaţia cetăţenilor săi. De 
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aceea, îi solicit lui Victor Ponta şi miniştrilor săi să adopte, cel puţin în domeniile cultură, educaţie şi cercetare, 
poziţia pe care şi-au asumat-o deputaţii din Comisia de Cultură: aceea de a susţine interesul profesional al 
domeniului, indiferent de aparteneţa politică a fiecăruia. 
 

Deputat 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
Numele lui Victor Ponta, menţionat în cel mai important dosar de corupţie din ultimii ani. Să se retragă din 

cursa pentru prezidenţiale! 
 

Pe zi ce trece, pe măsură ce apar informaţii noi devine din ce în ce mai clar de ce PSD  şi Victor Ponta s-au 
grăbit să suspende activitatea Senatului şi Camerei Deputaţilor până după alegerile prezidenţiale: nume grele din 
PSD, până la premierul Victor Ponta şi Adrian Năstase sunt menţionate în ceea ce pare a fi cel mai mare caz de 
corupţie la nivel înalt, cazul licenţelor Microsoft. 

De la scandalul cu plagiatul până la faimosul caz Duicu, încă neelucidat şi acum potrivit martorilor, un 
pion central într-un scandal uriaş de corupţie, cel al licenţelor Microsoft se vede clar cine este Victor Ponta şi care 
sunt preocupările şi priceperile lui. 

Având în vedere gravitatea acuzaţiilor, sumele exorbitante de ordinul zecilor de milioane de euro care, 
potrivit DNA, ar fi ajuns în buzunarele politicienilor suspectaţi de corupţie, abuz în serviciu şi trafic de influenţă, este 
clar că fiecare dintre incluşi în dosarul Microsoft trebuie să facă un pas în spate până la clarificarea cazului şi 
pedepsirea vinovaţilor. Printre aceştia şi premierul Victor-Viorel Ponta – care trebuie  să se retragă dincursa pentru 
prezidenţiale! 

Dacă ar avea un minim simţ al responsabilităţii şi al integrităţii, în acest ultim ceas, preşedintele PSD ar 
renunţa de urgenţă la practicile totalitariste prin care îşi protejează atât propria piele, cât şi pe a colegilor de partid, 
prin obstrucţionarea continuă şi susţinută, a anchetelor şi justiţiei libere.  

Românii merită candidaţi la alegerile prezidenţiale responsabili, care să se preocupe de adevăratele 
probleme de pe agenda cetăţenilor. Prezidenţiabilul ACL, Klaus Iohannis, este singurul care dovedeşte că este cu 
adevărat interesat de marile teme importante pentru dezvoltarea ţării, iar printre ele, educaţia reprezintă una dintre 
priorităţile majore. Klaus Iohannis are viziunea unei Românii cu adevărat prospere şi puternice, care nu poate exista 
fără investiţii în educaţie. Doar astfel vor dispărea pomenile electorale, mentalitatea de asistat şi va creşte înţelegerea 
şi respectul pentru democraţie şi statul de drept. 
 

Deputat 
Cristina Pocora 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului Alexandru Năstase, Secretar de stat pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, 
Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor 
De către : deputat Anton Doboş  
Obiectul interpelării: extinderea reţelei de autostrăzi în condiţiile rectificării bugetare 
 

Stimate Domnule Ministru, 
  
  Prin a doua rectificare bugetară efectuată de Guvernul Ponta în acest an, din cele 3,9 miliarde lei luate de la 
proiectele cu fonduri UE, peste un miliard de lei va fi tăiat de la Secretariatul General al Guvernului, care 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2014  
săptămâna  29 septembrie  - 3 octombrie 2014  

 

  

54

gestionează, prin Departamentul pe care îl coordonaţi,  marile proiecte de infrastructură, în principal construcţia de 
autostrăzi. 
        În aceste condiţii, doresc să-mi comunicaţi care vor fi proiectele care vor suferi din această cauză şi dacă aveţi o 
strategie prin care să contrabalansaţi această tăiere masivă a fondurilor necesare dezvoltării reţelei de autostrăzi din 
ţara noastră.  
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim- Ministrul României 
De către : deputat Anton Doboş  
Obiectul interpelării: banii alocaţi pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii 
 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 
  
 Doresc să-mi comunicaţi care au fost criteriile care au stat la baza alocării de bani din fondul de rezervă 
pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii, faptul că suma  care a fost alocată Iaşului este cea mai mică 
dintre cele 22 judeţe care au primit bani de la Guvern, asta în condiţiile în care necesarul judeţului nostru a fost de 25 
milioane lei şi s-au primit 100.000 lei. 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
De către : deputat Anton Doboş  
Obiectul interpelării: gestionarea situaţiei privind reducerea cu 4 miliarde a banilor pentru confinanţarea 
proiectelor de fonduri externe postaderare 
 

Stimate Domnule Ministru, 
  
 În condiţiile în care ţara noastră are deja un grad foarte redus al absorbţiei de fonduri europene, doresc să îmi 
comunicaţi cum intenţionaţi să gestionaţi tăierea celor aproape 4 miliarde lei (circa 900 de milioane euro) din 
cheltuielile bugetului de stat prin care sunt cofinanţate proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile 
postaderare, bani care au fost tăiaţi de Guvernul Ponta prin a doua rectificare bugetară din acest an.  
 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată:  domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către : deputat Anton Doboş  
Obiectul interpelării: directiva privind îngrijirea medicală transfrontalieră 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 Încă din data de 25 octombrie 2013, Comisia Europeană a atras oficial atenţia autorităţilor române cu referire 
la Directiva privind ingrijirea medicală transfrontalieră (2011/24/EU) care nu este transpusă în legislaţia naţională. 
Tot atunci aceasta a declanşat  şi procedura de încălcare a tratatelor, trecând apoi la  cererea formală. 
 Dat fiind faptul că s-au pus la dispoziţie două luni pentru remedierea acestei situaţii şi schimbarea legii, în 
caz contrar Comisia dând în judecată România la Curtea de Justiţie a UE, doresc să îmi comunicaţi care este poziţia 
pe care o aveţi în legătură cu acest  subiect . 
 Solicit răspuns scris.  
 

*** 
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Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către : deputat Costel Şoptică  
Obiectul interpelării: Pregătirea sectorului zootehnic în vederea eliminării cotei de lapte 
  
 Domnule Ministru, 
Uniunea Europeană a decis ca, începând cu anul 2015, să fie desfiinţat sistemul de cote de lapte, mecanismul prin 
care fiecare stat membru avea protejată piaţa internă de profil. Desfiinţarea sistemului de cote ar putea afecta 
semnificativ sectorul zootehnic autohton, din cauza productivităţii scăzute faţă de producţia de lapte din alte state ale 
Uniunii Europene. 

În aceste condiţii, vă rog să-mi furnizaţi date despre măsurile pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale le-a luat sau preconizează să le aplice pentru a susţine crescătorii de bovine din România. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
  

*** 
 
Adresată:  domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
De către :  deputat Dan Bordeianu  
Obiectul interpelării: situaţia POSDRU – fondurile europene plătite de la buget; sumele din SMIS nu 
concordă cu cele din facturile trimise de România la Bruxelles. 
 

Ministerul Fondurilor Europene publică lunar situaţia absorbţiei fondurilor europene, pe fiecare program 
operaţional în parte. Până în luna decembrie a anului trecut, pe POSDRU au fost trimise cereri de rambursare de către 
autorităţile române în valoare de 999 de milioane de euro, ceea ce a însemnat o rată de absorbţie de 28,75%. 

Comisia Europeană a decontat, până la acea dată, 948 de milioane de euro, reprezentând o rată de absorbţie 
pe acest program de 27,27%. 

Până în luna martie 2014, Comisia Europeană a ajuns să deconteze toată suma aferentă declaraţiilor de 
cheltuieli trasmise de autorităţile de la Bucureşti, astfel că valorile acestora şi plăţile de la Comisie sunt egale: 999 de 
milioane de euro, adică o rată de absorbţie pe POSDRU de 28,75%. De asemenea, România trebuie să asigure 
reconcilierea sumelor declarate Comisiei în sistemul SMIS şi Action Web cu documentele contabile detaliate 
transmise“, a fost răspunsul dat în 4 agust 2014. 

Cifrele demonstrează că anul acesta, în primele 8 luni, România abia a transmis la Bruxelles solicitări de 
rambursare în valoare de 600 de milioane de euro, deşi ar fi trebuit să ajungem până la sfârşitul anului la aproape 3 
miliarde de euro pentru a evita pierderea de bani. În plus, avem două programe, cel de resurse umane şi cel de 
competitivitate economică, care sunt de facto blocate după transferul acestora la Ministerul Fondurilor Europene, 
nefiind transmisă la Bruxelles nicio cerere de rambursare.  

Domnule ministru, 
Care sunt problemele din cauza cărora nu se mai atrag bani europeni şi România nu mai trimite solicitări de 

plată la Bruxelles? Este POSDRU blocat în acest moment? 
 

 
*** 

 
Adresată: domnului Ion Moraru, Secretarul general al Guvernului 
De către : deputat Daniel Zamfir 
Obiectul interpelării: Situaţia privind încasările din rovinietă şi distribuţia sumelor colectate 
 
 Stimate domnule Secretar General al Guvernului, 
 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 11/2014  privind adoptarea unor măsuri  de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru completarea şi modificarea unor acte normative, Departamentul pentru  
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine se reorganizează în cadrul SGG şi devine Departamentul pentru  
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Proiecte de Infrastructură,  Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor. În subordinea 
acestui nou departament se află şi Compania Naţională de de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. 

O parte din veniturile acestei companii sunt reprezentate de încasările din tariful de utilizare a reţelei de 
drumuri şi sunt utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi 
reparaţii a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în 
acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul 
contractelor de parteneriat public privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzi. 

Din păcate, sumele colectate din acest tarif nu se regăsesc în investiţii prin care să fie îmbunătăţită starea 
infrastructurii rutiere din România, deşi de la an la an, bugetul CNADNR-ului alimentat din această sursă, creşte. 
Nemulţumirea cetăţenilor, în calitate de plătitori ai acestui tarif, faţă de calitatea proastă a infrastructurii rutiere din 
România, este justificată, iar lipsa de transparenţă a CNADNR-ului în cheltuirea fondurilor acumulate din rovinietă 
este un factor care sporeşte neîncrederea populaţiei faţă de această instituţie. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog, domnule  ministru, să răspundeţi punctual la următoarele 
întrebări: 
 
1. Care au fost sumele colectate în anul 2013 din acest tarif de utilizare a drumurilor naţionale? Căt la sută au 
reprezentat ele din bugetul CNADNR-ului?  
2. Cum au fost repartizate sumele în procente şi valori absolute către cele 7 Directii Regionale de Drumuri şi 
Poduri : DRDP Bucureşti, DRDP Craiova, DRDP Timisoara, DRDP Cluj, DRDP Braşov, DRDP Iaşi, DRDP 
Constanţa (cât a primit fiecare regională) pentru lucrrări de întreţinere a reţelei de drumuri naţionale?  
3. Care au fost criteriile care au stat la baza alocărilor către cele 44 de sectii de drumuri nationale şi care au fost 
sumele direcţionate defalcat pe fiecare judeţ în anul 2013, precum şi care sunt previziunile pentru anul 2014?  

Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
Adresată:  Domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către : deputat Bogdan Ţîmpău 
Obiectul interpelării: Clarificări privind avizul de mediu necesar pentru construcţia lotului 3 din autostrada 
Sibiu-Orăştie 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Au apărut informaţii publice conform cărora pentru  lucările pe tronsonul 3 al autostrăzii Sibiu-Orăştie  nu a 
fost emis  avizul de mediu necesar unui astfel de obiectiv de investiţii. 
Acest tronson a acumulat deja întârzieri de un şi jumătate din cauza alunecărilor de teren apărute în două punce pe 
traseul autostrăzii.În urma unui control realizat de către reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii Sibiu s-
a întocmit un proces verbal prin care se constată, pe lângă lipsa autorizaţiei de construcţie, şi lipsa avizului de mediu. 

Cred că în acest context se impun o serie de clarificări din partea ministerului pe care îl conduceţi, de aceea, 
vă rog, domnule ministru, să precizaţi dacă aveţi cunoştinţă despre această situaţie, dacă acest aviz era necesar din 
faza de proiect a construcţiei şi dacă da, cine ar fi trebuit să solicite emiterea acestui aviz? 
  De asemenea, vă rog,  să precizaţi care sunt etapele următoare de urmat pentru emiterea acestui document, 
precum şi cum influenţează înexistenţa lui evoluţia acestui proiect major de infrastructură?  

Vă mulţumesc. Solicit răspunsul scris. 
 

*** 
 
Adresată:  domnului Ion Moraru, Secretarul general al Guvernului  
De către : deputat Bogdan Ţîmpău 
Obiectul interpelării: Stadiul lucrărilor şi situaţia sumelor decontate către constructor în cazul lotului 3 al 
autostrăzii Sibiu-Orăştie 
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Stimate domnule ministru, 
 
Din informaţiile publce reiese faptul că lucrările pe tronsonul 3 al autostrăzii Sibiu-Orăştie se află în impas, 

din cauza disputelor dintre autorităţi şi constructor. Prin intermediul unui comunicat de presă, CNADNR infirmă 
sistarea lucrărilor pentru acest tronson, deşi imaginile surprinse pe şantier demonstrează contrariul.  

Mai mult,  în urma unui control  realizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii s-a constatat,  inclusiv, 
lipsa autorizatilor de construire si a avizului de mediu pentru acest tronson. Astfel, în procesul verbal întocmit în data 
de 02.09.2014 se mentionează faptul că lucrările executate în zonele afectate de alunecările de teren se desfăşoară 
fără Autorizaţie de Constructie şi, în consecinţă, acestea sunt în afara legii. 

Constat că în jurul acestui subiect apar tot mai multe controverse, acest lucru datorându-se în primul rând 
lipsei de transparenţă, de profesionalism şi a unei comunicări defectuoase din partea autorităţilor statului responsabile 
de proiect, lucru ce riscă să  afecteze in mod negativ evoluţia acestui proiect al cărui termen de finalizare se apropie 
în noiembrie  a.c. 

Totodată, antreprenorul reclamă întârzieri în decontarea plăţilor din partea CNADNR, care nu şi- a onorat 
partea sa de contract şi nu a dipus plata a peste 130 de milioane de lei. 

Avâmd în vedere faptul că acest proiect major de infrastructură a acumulat deja întârzieri de peste un an şi 
jumătate, faţă de termenul iniţial asumat prin contract, în perioada imediat următoare se impune rezolvarea tuturor 
acestor probleme astfel încât termenul de finalizare anunţat pentru luna noiembrie să fie atins,vă rog, domnule 
ministru, să răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
1. Care este situaţia în ceea ce priveşte autorizaţia de construcţie necesară pentru execuţia lucrărilor în zonele 
afectate de alunecările de teren pe acest tronson al autostrăzii Sibiu-Orăştie? 
2. Cum afectează lipsa acestui document continuarea lucrărilor şi încadrarea în termenul fixat pentru terminarea 
lor? 
3. Care este situaţia la zi a plăţilor pe care CNADNR le-a efectuat şi le mai are de efectuat către constructor? 

Vă mulţumesc. Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
Adresată:  domnului Ion Moraru, Secretarul general al Guvernului 
De către :  deputat Dan Coriolan Simedru  
Obiectul interpelării: Modalitatea de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru imobilele proprietate 
privată  situate  pe culoarul autostrăzii Sebeş-Turda 
 

Stimate domnule ministru, 
În data de 2 iunie a.c. a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern  nr. 399 privind declanşarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de 
investiţii "Autostrada Sebeş-Turda".  

În conformitate cu acest act normativ, expropriator este statul român reprezentat de  Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. Procedura de 
expropriere a fost stabilită în baza acestei Hotărâri de  Guvern, fiind enumerate inclusiv imobilele proprietate privată 
care compun coridorul de expropiere, majoritatea  din judeţul Alba, precum şi valoarea  despăgubirilor ce le revin 
proprietarilor. 

În cazul acestor proceduri, când vorbim despre expropieri pentru o cauză de utilitate publică, interesul 
cetăţeanului este pus pe locul doi. Astfel, cuantumul acestor despăgubiri este stabilit conform unei grile notariale ( de 
foarte multe ori neactualizată), fără să reflecte valoarea reală a terenului expropriat şi/sau valoarea investiţiilor 
realizate pe aceste terenuri. 

Mai multe familii din vecinătatea municipiului Aiud, care au fost vizate de aceste exproprieri şi care defăşurau 
activităţi agricole în mod intensiv, având culturi agricole, în special de material săditor, Aiudul fiind un centru cu 
tradiţie în acest domeniu, s-au văzut în situaţia de a primi o sumă de bani a cărei valoare nu acoperă integral investiţia 
realizată. 

În această situaţie nu poate fi vorba despre justă despăgubire,  nemulţumirea familiilor afectate fiind 
întemeiată. În afara faptului că mica lor afacere de familie a fost compromisă definitiv, din mici întreprinzători 
transformându-se  în şomeri, nici suma pusă la dispoziţie de statul român nu le acoperă pierderile, respectiv valoarea 
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exploataţiei agricole în funcţie de tipul acesteia, precum  şi investiţiile în infrastructură ( foraje pentru puţuri de apă, 
sisteme de irigaţii, solarii, etc.). Mai mult, terenul pe care aceste familii au practicat agricultura are o calitate 
superioară a solului, fapt ce ar fi trebuit avut în vedere printr-o despăgubire corespunzătoare.  

Doresc, domnule ministru,  să vă prezint concluziile unui studiu realizat anul trecut în România de către o 
companie internaţională de consultanţă imobiliară cu sediul la Londra, prezentă şi la noi în ţară, DTZ Echinoix, în 
urma acestei analize fiind stabilită valoarea medie de tranzacţionare a terenului arabil în funcţie de regiuni. Pentru 
Transilvania, conform acestei analize de piaţă valoarea de tranzacţionare a unui hectar de teren arabil a fost stabilită 
la 3200 Euro. În comparaţie cu această valoare, despăgubirile acordate familiilor  expropriate din zona Aiudului, sunt 
derizorii. Diferenţa este imensă, iar statul român ar trebui să reevalueze grilele notariale şi să le armonizeze cu noile 
evoluţii şi tendinţe în materie de imobiliare. 

 Stimate domnule ministru, având în vedere situaţia acestor familii care din cauza lipsei de implicare a 
instituţiilor statului, în ciuda apelurilor repetate lansate de către aceştia autorităţilor cu atribuţii în domeniu,  sunt 
trimise să-şi susţină cauza în instanţă, vă rog, să răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
1. Aveţi cunoştinţă despre situaţia acestor familii şi dacă da, care sunt soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru 
a se realiza o justă despăgubire, luând în calcul toate aspectele semnalate - valoarea culturilor, a terenului care are o 
calitate superioară a solului,valoarea investiţiilor realizate cu infrastructura de apă? 
2.  Există posibilitatea de a fi suplimentate aceste sume, alocate deja de către Guvern din Bugetul 
Secretariatului General, în urma unei evaluări suplimentare efectuată doar în cazul acestor proprietăţi care prezintă 
particularităţile respective şi care le cresc valoarea stabilită prin grila notarială ? 

Situaţia pe care v-am expus-o în cadrul acestei interpelări, sunt convins că nu este singulară, de aceea 
consider că este important să fie regândită procedura  prin care se calculează aceste despăgubiri, astfel încât să 
acopere prejudiciile aduse proprietarilor în funcţie de specificul fiecărui imobil în parte. 

Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

*** 
  
Adresată: domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către : deputat Dan Coriolan Simedru  
Obiectul interpelării: Clarificări privind situaţia creată la nivelul judeţului Alba ca urmare a măsurile luate de 
către Inspectorul Şcolar General privind neprelungirea detaşării în funcţii pentru o serie de directori de 
unităţi de învăţământ şi de inspectori şcolari 
 
 Stimate domnule ministru, 
 Vă adresez această interpelare de la tribuna Parlamentului ca urmare  a situaţiei create în  sistemul de 
învăţământ preuniversitar din  judeţul Alba prin măsurile abuzive dispuse în ultimul timp de către domnul Dorin 
Sandea, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean.  
 Domnul inspector şcolar general  a pornit o adevărată campanie  împotriva cadrelor didactice care ocupă 
funcţii de conducere şi care nu beneficiază de susţinerea politică a Partidului Social Democrat. Astfel, în urma unei 
decizii luate în Consiliul de Administraţie în luna august, cu încălcarea dispoziţiilor legale, s-a decis la nivelul 
Inspectoratului neprelungirea detaşării pentru zeci de directori de instituţii de învăţământ şi pentru mai mulţi 
inspectori şcolari din judeţul Alba. 
 În cazul celor  30 de directori de instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba votul pentru 
încetarea detaşării în funcţie s-a dat în bloc, fără o evaluare individuală a performanţelor în activitatea desfăşurată. 
Această decizie devine astfel una arbitrară, dictată de interese de partid, factorul politic devenind criteriu de evaluare 
a activităţii didactice în funcţia respectivă. 

Doresc să vă aduc în atenţie cazul domnului profesor Dan Cherecheş ( şi a altor 5 colegi:Ignat Floare 
Eugenia, Şarlea Iuliana, Pereanu Mariana,. Bud Alina, Rus Daniela Fivi) pentru care decizia de neprelungire a 
detaşării în funcţia de inspector şcolar a fost luată cu încălcarea prevederilor legale. Astfel, deşi în decizia de încetare 
au fost invocate în preambul trimiteri la actele normative ce reglementează aceste situaţii, ele au fost trecute doar 
pentru a  se încadra în  rigorile legii, din punct de vedere formal. Cu toate că votul dat în Consiliul de Administraţie a 
fost împotriva acestei dispoziţii, nerespectându-se condiţia legală din REGULAMENTUL-CADRU privind 
organizarea si funcţionarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar - Capitolul III Organizare şi 
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funcţionare,  în care la  art. 7  se stabileşte foarte clar că, în Consiliul de administraţie se adoptă hotărâri prin vot 
deschis, cu jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate, iar inspectorul şcolar general va emite decizii in 
conformitate cu hotărârile consiliului de administraţie,  decizia de încetare  a detaşării pentru domnul Dan Cherecheş 
a fost luată  şi a fost dusă la îndeplinire încălcând dispoziţiile legii (număr de voturi ,,pentru” insuficiente pentru 
neprelungirea detaşării în interesul învăţământului pe funcţia de inspector şcolar). 
 În realitate, s-a înfăptuit un act abuziv ( nu s-a ţinut cont de hotărârea Consiliului de administraţie al ISJ Alba 
din 04.08.2014 care s-a pronunţat împotriva neprelungirii detaşării a 6 inspectori şcolari) ceea ce a declanşat un val 
de nemulţumire atât în rândul cadrelor didactice din judeţ, cât şi în rândul părinţilor şi al elevilor. 
 Având în vedere că la baza acestei decizii nu a stat o evaluare a performanţelor profesionale ale domnului 
Dan Cherecheş, ci mai degrabă criterii de natură politică, 
 Având în vedere că prin astfel de acţiuni se procedează la politizarea actului educaţional în judeţul Alba, cu 
riscul de a înlătura din sistem oameni cu experienţă. (Domnul Cherecheş are 9 ani in cadrul ISJ Alba iar o colegă, in 
aceeaşi situaţia are 17 ani în funcţie, amândoi fiind acuzaţi de d-l Sandea că au gestionat defectuos ,,scandalul de la 
Grădiniţa 12 din Alba Iulia unde nu au găsit nici o greşeală –culpă în activitatea directoarei, şi ea schimbată cu 
această ocazie) 
 Având în vedere că un astfel de demers va bulversa actul educaţional şi îi va afecta performanţa, cu impact 
direct asupra domeniului gestionat  
 Vă întreb domnule ministru, dacă aveţi cunoştinţă despre această situaţie creată la nivelul judeţului Alba în 
urma deciziilor luate de domnul Inspector Şcolar General, Dorin Sandea, şi dacă da, să precizaţi dacă din analiza 
dumneavoastră aceste decizii sunt luate în conformitate cu prevederile legale şi dacă servesc interesul învăţământului 
românesc?  
 Consider că la baza acestor decizii, şi nu mă refer doar în cazul domnului Dan Cherecheş, care va iniţia şi o 
acţiune în instanţă împotriva domnului Dorin Sandea pentru abuz în serviciu, ar trebui să se regăsească motivaţii 
solide fundamentate pe  criterii clare de evaluare a activităţii desfăşurate în funcţia respectivă. 
 Asistăm, domnule ministru, la o acţiune în lanţ, concertată, prin care o serie de decizii cruciale pentru 
performanţa procesului  educaţional sunt luate de către  inspectorul şcolar general al judeţului Alba, domnul Dorin 
Sandea, prin acţiuni abuzive, care  conduc la politizarea sistemului de învăţământ, carnetul de partid fiind definitoriu 
în ocuparea unei funcţii de conducere în sistemul educaţional în judeţul Alba. Doresc să vă reamintesc situaţia creată 
la Grădiniţa nr. 12 din Alba Iulia, care a făcut obiectul unei alte inteepelări pe care v-am adresat-o. Şi în acest caz, ca 
şi în cel care face obiectul acestei interpelări, v-am adus la cunoştinţă gravele deficienţe în managementul activităţii 
educaţionale din judeţul Alba, sub conducerea domnului Dorin Sandea, iar lipsa dumneavoastră de reacţie vă face 
părtaş la menţinerea actului educaţional în sfera politicului şi a deciziilor arbuzive şi arbitrare.  
 Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul oral.  

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

Elaborarea unei strategii privind politicile de ocupare pe piaţa muncii 
 
 Stimată Doamnă Ministru, 
 România se situează de departe pe ultimul loc din UE ca pondere în PIB a cheltuielilor publice cu politicile 
de ocupare pe piaţa muncii, asta în condiţiile în care rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20 – 64 ani s-a situat în 
trimestrul doi 2014 la 66%, cu patru procente sub ţinta europeană de 70%. Dat fiind că la ultima rectificare bugetară 
Guvernul Ponta a alocat Ministerului pe care îl coordonaţi 1,2 miliarde de lei de la buget,   doresc să îmi comunicaţi 
dacă intenţionaţi să alocaţi o parte din această sumă dezvoltării unei strategii eficiente, cu ţinte clare pe termen mediu 
şi lung, privind politicile de ocupare pe piaţa muncii.  
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Anton Doboş 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 

 
 Declaraţii politice 
 

 
Radiografia ratei de ocupare a forţei de muncă sub guvernarea Victor Ponta 

 
 

Rata de ocupare a forţei de muncă a populației în vârstă de 20 – 64 ani s-a situat în trimestrul doi al anului 
2014 la 66%, cu patru procente sub ținta europeană de 70%, stabilită în cadrul Strategiei Europa 2020.  Conform 
comunicatului Institutului Naţional de Statistică, populaţia ocupată cuprinde toate persoanele care au desfăşurat o 
activitate economică de cel puţin o oră în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub 
formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. 

România se situează de departe pe ultimul loc între statele care compun Uniunea Europeană ca pondere în PIB 
a cheltuielilor publice cu politicile de ocupare pe piața muncii.Din perspectiva ciclului economic de creștere este de 
observat evoluția în timp a implicării statului român pe piața muncii. În ultimii doi ani statul român a aadoptat o 
politică pompieristică, de tip reactiv, și nu una consistent susținută, de tip proactiv. România este țara din Uniunea 
Europeană în care ocuparea forţei de muncă a scăzut cel mai mult după anul 2012. În deceniul trecut, statele UE au 
avansat de la 66,5% la 68,6%, în timp ce România a mers în sens invers. 

Dacă la cele 8.678 mii persoane ocupate se adaugă cei 624 mii şomeri se obține populația activă a României, 
adică doar 9.302 mii persoane (datele naționale sunt pentru intervalul de vârstă 15 – 64 ani). Altfel spus, 
cam jumătate din populația stabilă. Potrivit celui mai recent buletin lunar al INS, mai apar doar aproximativ 4.839 
mii salariați oficial înregistrați, cam un sfert din populația țării. 

Având în vedere situaţia ratei de ocupare a forţei de muncă în România, apare cel puţin surprinzătoare, dacă nu 
lipsită de profesionalism atitudinea miniștrilor Rovana Plumb și Eugen Teodorovici care neagă întârzierea utilizării 
fondurilor europene pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Principala ‘’realizare’’ a Guvernului Ponta 
pentru tineri este că șomajul a trecut de 25%. Guvernul Ponta minte cum respiră atunci când afirmă că a utilizat 
fondurile europene care ne stau la dispoziție în mod gratuit pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor. 

Reamintesc guvernului Ponta faptul că în aprilie 2012 Guvernul PDL a lăsat pregătit, și pe circuitul de 
aprobare în ministere, Planul Național pentru Ocuparea Tinerilor prin care să fie utilizate fondurile europene din 
acest domeniu. A durat un an și jumătate până când acesta a fost aprobat în decembrie 2013! 

Doamna ministru Rovana Plumb se laudă cu 27 de centre de garanții înființate, 46 de contracte de ucenicie și 
49 de prime de mobilitate. Doar 2777 de tineri au fost angajați și alți 80.000 consiliați! Acestea sunt soluțiile 
guvernării Ponta: centre de garanții și consiliere, nu locuri de muncă! Și mai spune doamna ministru că suntem un 
model pentru întreaga Europă. Poate un model de ”așa nu”!  

În schimb, domnul ministru Eugen Teodorovici se laudă că el a trimis încă din  august 2014 la Bruxelles 
programul prin care se vor finanța măsurile și până atunci se finanțează de la buget. Uită să menționeze însă că 
programul pentru capital uman a fost trimis abia în luna august pentru că Acordul de Partneriat, strategia generală 
pentru fonduri europene, a fost aprobat cu mare greutate de către Comisia Europeană. Nu avem nicio informație însă 
când va fi aprobat acest program și când ar putea fi finanțate primele proiecte din fonduri europene. Dar aşteptăm cu 
interes! 

Doamna ministru Ioana Petrescu, Ministrul Finanţelor Publice a afirmat că, citez: ‘’ Eu nu cred că este treaba 
guvernului să creeze locuri de muncă.’’ Reamintesc miniştrilor Guvernului Ponta faptul că  cheltuielile publice cu 
politicile de ocupare pe piața muncii se referă la intervenția susținută de la bugetul de stat  pentru grupurile de 
persoane aflate în dificultate pe piața muncii: șomerii, persoanele ocupate care riscă să-și piardă slujba din motive 
neimputabile lor și persoanele inactive care ar dori să intre pe piața muncii. În acest sens, Guvernul Ponta ar trebui 
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să-şi fixeze o țintă de 1% din PIB pentru finanțarea politicilor publice privind ocuparea forţei de muncă. Costurile s-
ar  regăsi în ocuparea sporită în serviciile publice, crearea directă de locuri de muncă, cursurile de pregătire și 
recalificare profesională, stimulentele pentru angajatori și pentru demararea unei afaceri proprii, beneficii pentru 
șomeri, susținerea retragerii timpurii din activitate, etc. 

Pentru guvernul condus de Victor Ponta, cel puţin la nivel declarativ, politicile sociale ar trebui să fie priorităţi 
ale politicilor publice, inclusiv a celor de protecţie socială, cu atât mai mult cu cât partidele care formează alianţa 
USD aflată la putere se proclamă de orientare social-democrată. 

 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
Guvernarea Ponta - garantul respectării democraţiei şi statului de drept în România? 

 
România se va afla în toamna acestui an într-un moment crucial pentru istoria și viitorul său.Asigurarea fără 

drept de apel a stabilității și democrației este o chestiune fundamentală pentru România și pentru fiecare cetățean și 
nu poate fi pusă în pericol din rațiuni politice. Instituţiile democratice trebuie să garanteze funcţionarea normală a 
statului de drept, precum şi asigurarea cadrului democratic de desfăşurare a alegerilor, astfel încât voinţa cetăţenilor 
să fie respectată. Guvernul Ponta  a încercat şi, în unele cazuri a şi reuşit o “pesedizare’’  în ritm accelerat a unor 
instituţii democratice care ar fi trebuit să rămână independente şi imparţiale pentru că de ele depinde funcţionarea 
eonomiei româneşti şi a statului de drept: BNR, ASF,CNA, TVR, Curtea Constituţională, CSM, Curtea de Conturi.  

Parlamentarii Alianţei Creştin Liberale s-au pronunţat în repetate rânduri pentru respingerea proiectului 
legislative privind amnistia şi graţierea care atârnă ca o piatră de moară de gâtul Parlamentului şi al statului de drept 
din România. Mai mult, parlamentarii ACL au întreprins toate demersurile legislative de care dispun pentru a atrage 
atenţia asupra încercării actualului guvern de fraudare a alegerilor şi de viciere a voinţei electoratului. Parlamentarii 
ACL au tras numeroase semnale de alarmă referitor la adoptarea OUG 45/2014 care facilitează turismul electoral şi 
votul multiplu, precum şi a OUG 55/2014 care favorizează traseismul politic, mita electorală şi şantajul împotriva 
primarilor şi consilierilor locali. 

Guvernul Victor Ponta nu pare deloc îngrijorat de degradarea continuă a mediului economic și social din 
România, pe fondul recesiunii economice, al scăderii dramatice a investiţiilor şi al diminuării semnificative a puterii 
de cumpărare a cetăţenilor. Strategia economică a Guvernului Ponta este caracterizată de lipsa de expertiză în 
înțelegerea problemelor și nevoilor economiei reale, de o politică fiscală haotică, incoerentă, lipsită de orice minimă 
predictibilitate, ostilă mediului de afaceri şi economiei în general.Aplicarea în continuare a politicii de 
supraimpozitare şi tăiere a investiţiilor va împinge România cu siguranţă spre un dezastru economic şi bugetar cu 
consecinţe grave asupra mediului de afaceri şi asupra nivelului de trai al românilor. Actuala coaliţie aflată la 
guvernare nu are un plan de acţiune privind ieşirea României din recesiune, pentru redresarea economiei și pentru 
crearea de locuri de muncă! Fără un plan economic coerent şi cu politici fiscale greşite, PSD duce România în 
sărăcie.  

Managementul “performant” al Guvernului Ponta, se reflectă, în schimb, la alocarea banilor publici către 
baronii locali şi clientela de partid, consiliile judeţene, consiliile locale şi primăriile USD-iste, precum şi către firmele 
prietenoase , sponsori importanţi ai alegerilor prezidenţiale din toamna acestui an care vor beneficia de atribuiri 
directe. Având în vedere apropierea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, este importantă focalizarea 
dezbaterii publice pe subiecte care sunt cu adevărat importante pentru cetăţenii români, pe teme de politică internă și 
externă, astfel încât această campanie prezidenţială să fie un câștig, nu un prilej de a slăbi și mai mult încrederea 
românilor în clasa politică și instituțiile democratice. 

 Având în vedere apropierea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, Alinaţa Creştin Liberală se 
pronunţă pentru păstrarea decenţei în conduita şi comunicarea publică. ACL nu va accepta nicio diversiune 
mediatică, atac la persoană sau campanie de presă denigratoare.  

Tocmai de aceea, Pactul Naţional pentru Stabilitate şi Democraţie propus de către prezidenţiabilul ACL, 
domnul Klaus Iohannis, lansat cu ocazia Zilei Internaţionale a Democraţiei  este o expresie a voinţei de a respecta 
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principiile democraţiei în competiţiile electorale. La 25 de ani după Revoluția din 1989, în care concetățeni ai noștri 
și-au dat viața pentru libertate și democrație, avem datoria de a garanta și apăra principiile și valorile democratice, de 
a nu da voie ca ele să fie puse sub semnul întrebării niciodată, de nicio putere prezentă sau viitoare. 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Ziua mondială a turismului 

 
 În fiecare an, pe data de 27 septembrie se sărbătoreşte « Ziua Mondiala a Turismului » la nivel internaţional. 
 Această zi a fost oficializată în anul 1979 în cadrul sesiunii Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale a 
Turismului şi a fost sărbătorită pentru prima oară în anul 1980. 
 Tema acestui an este «  Turismul şi dezvoltarea comunităţii ». Scopul celebrării acestei zile este acela de a 
conştientiza populaţia cu privire la importanţa pe care o are turismul, atat din punct de vedere cultural, social, politic 
cât şi economic. 
 Potrivit estimărilor World Travel and Council, România ocupă locul 4 în topul ţărilor cu o dezvoltare rapidă 
a turismului şi tinde să aibă o creştere anuală a potenţialului turistic, numărul turiştilor crescând de la an la an, în 
ultimul timp aceasta devenind o destinaţie preferată pentru turiştii străini. 
 Din păcate în ţara noastră nu se acordă atât de multă importanţă pe cât ar trebui acestui sector, deşi dacă ar 
exista mai multă implicare şi ar  fi valorificat suficient turismul ar aduce multe beneficii şi câştiguri substanţiale ţării 
noastre. 
 România dispune de un potenţial turistic mare având numeroase clădiri şi monumente istorice culturale şi 
arhitecturale, peisaje naturale, muzee şi multe alte atracţii turistice care ar putea pune în valoare ţara noastră dacă s-ar 
intensifica promovarea acestora. 
 Consider că este de datoria noastră să contribuim la promovarea turismului pentru ca ţara noastră să îşi 
continue dezvoltarea şi să poată concura şi cu ţările străine, promovarea acesteia aducând numeroase beneficii. 
 

Deputat  
George Ionescu 

 

 
*** 

 
Fereşte-ne, Doamne, de dezastrul ce va să vină ! 

 
Stimaţi colegi deputaţi,  

 Cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale, un biet popor român este amăgit, sufocat şi ţinut 
captiv uneia şi aceleaşi obsesii: cadouri electorale peste cadouri electorale, pe toate fronturile. Reducerea 
contribuţiilor de asigurări sociale la angajatori cu cinci puncte procentuale, acordarea pensiilor speciale, amnistierea 
fiscală a pensionarilor, mamelor şi bugetarilor sunt doar câteva din măsurile pur populiste ale Guvernului Ponta care 
a decis subit să renunţe cu mare generozitate a mai recupera peste 700 de milioane de lei, în speranţa că toate aceste 
privilegii şi acte de clemenţă se vor transforma în voturi. Paradoxal, guvernanţii, deşi nu cunosc numărul exact al 
celor care vor beneficia de astfel de acte de clemenţă, spun că bugetul nu va fi afectat. Încă o dată, avem opinii, dar n-
avem argumente. Avem măsuri, dar nu avem reursele necesare susţinerii lor. Avem funcţii, dar n-avem cunoştinţele, 
competenţele şi minţile înţelepte necesare, cu ajutorul cărora ar putea fi create adevărate minuni la nivel macro-
economic. 

În realitate, această pleiadă generoasă de daruri strict electorale nu este din păcate decât o diversiune macabră 
în încercarea disperată a Premierului Victor Ponta de a acapara voturile a cât mai multor cetăţeni, nu este decât o 
păcăleală lamentabilă, cu consecinţe deosebit de grave din punct de vedere al stabilităţii economice a României. 
Avem deja o Românie vulnerabilă din punct de vedere macro-economic, deloc atractivă pentru investitorii străini, 
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fără strategie şi viziune economică pe termen lung. Este de datoria noastră, stimaţi colegi deputaţi, ca şi în acest al 
doisprezecelea ceas, să tragem necontenit semnale de alarmă şi să-i demascăm pe cei care luptă împotriva intereselor 
democratice ale ţării. 
 Creşterea economică a României cu 3% anunţată chiar la începutul anului 2014, pare acum doar un vis 
frumos, pentru realizarea căruia, am fi avut nevoie de nişte guvernanţi competenţi, responsabili şi înţelepţi, care să nu 
creeze derapaje severe ale economiei, pentru că, stimaţi colegi, toate aceste cadouri electorale oferite din 
generozitatea şi abundenţa coşului PSD nu se traduc decât prin găuri masive la bugetul de stat. 

După introducerea supraaccizei la carburanţi, la data de 1 aprilie, care a adăugat 40 de bani la preţul final al 
unui litru de benzină, România a devenit campioana Uniunii Europene la scumpirea benzinei. Conform calculelor 
Comisiei Europene, taxele reprezintă jumătate din preţul benzinei. Fără acestea, litrul de benzină ar putea costa 66 de 
cenţi. În realitate, litrul de benzină costă 1,41 euro. Din nefericire, aşa cum au arătat iniţial şi previziunile sumbre ale 
specialiştilor în domeniu, introducerea supraaccizei a avut exact efectul opus celui, în mod eronat, estimat de Guvern. 
În acest sens, statul a pierdut 21 de milioane de euro numai în luna aprilie, după ce, deloc surprinzător, vânzările la 
carburant au scăzut considerabil, tocmai pentru că transportatorii au preferat să alimenteze mai puţin sau chiar deloc 
din România, făcând opriri mai dese în Austria, spre exemplu, unde aceştia îşi pot deconta acciza. Deşi la momentul 
introducerii accizei, transportatorii au avertizat că practica lor, şi nu numai a lor, va fi cea de a alimenta din alte ţări, 
evitând cu desăvârşire România, Guvernul Ponta s-a arătat cu adevărat surprins de efectul rezultat ca urmare a 
aplicării acestei măsuri. 

Din nefericire, lipsa de viziune strategică a acestui Guvern se confirmă şi în procesul de creştere a accizei la 
tutun, fapt ce a determinat automat un fenomen de creştere a contrabandei cu ţigări, cu două procente. Contrar 
calculelor Guvernului Ponta, în ultimele şase luni, veniturile la bugetul de stat provenite din acciza la produsele din 
tutun s-au erodat constant. 
 Creşterea taxelor existente şi introducerea de noi taxe au generat o instabilitate economică a României fără 
precedent, o scădere vertiginoasă a investiţiilor, ca urmare a acestei instabilităţi accentuate, aducând România din nou 
în stare de recesiune tehnică.  

În tot aceste timp, Ministrul Finanţelor Publice, domnişoara Ioana Petrescu se laudă în Statele Unite ale 
Americii cu “reducerea substanţială” a unei taxe introduse tot de către Guvernul Ponta, şi anume, aceasta a menţionat 
că începând cu anul 2015, va fi redusă cota impozitului pe construcţii speciale de la 1,5% la 1%. Declaraţia dânsei 
vine la scurt timp după ce, cu ocazia dezbaterii moţiunii simple ACL, Ministrul Finanţelor Publice a declarat că nu 
consideră că este de datoria Guvernului să creeze locuri de muncă. Treaba Executivului, este, în opinia dânsei, să 
creeze un cadru stimulativ pentru crearea de locuri de muncă, ceea ce se traduce desigur, în mod îngrijorător, printr-o 
totală lipsa de implicare, responsabilitate şi competenţă. 
 Stimaţi colegi deputaţi, situaţia actuală reală este mai mult decât sumbră, este deosebit de gravă: toate 
pomenile electorale care au fost acordate de mărinimosul Guvern Ponta vin în contextul în care România a intrat 
oficial în recesiune tehnică, fapt pe care însă Guvernul Ponta îl ascunde cu desăvârşire în această atmosferă tomnatică 
electorală, de sărbătoare. Suntem singurii în măsură să atragem atenţia românilor cu privire la maniera total 
iresponsabilă de guvernare practicată de Premierul Victor Ponta. Avem datoria să deconspirăm realitatea economică 
alarmantă în care ne scăldăm, erorile magistrale ale unui Guvern Ponta incompetent, avid de putere şi importanţă, 
dătător de viaţă şi măsuri populiste, care nu ascund decât un dezastru de proporţii magistrale ce va să vină.  
Fereşte-ne, Doamne, de dezastrul ce va să vină ! 
Cu deosebită consideraţie,  
 

Deputat 
Ioan Oltean 

 
*** 

Un NU hotărât creşterii economice ! Un DA hotărât pomenilor electorale  ! 
 

Domnule  Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 

Ce face Guvernul Ponta în ultimele luni ale acestui an? In loc să ia măsuri pentru a scoate ţara din recesiune, 
împarte cadouri şi pomeni electorale alegătorilor vulnerabili, de care are nevoie disperată în alegerile prezidenţiale 
din noiembrie. 
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Chiar dacă Eurostat a confirmat căderea economiei României în recesiune tehnică, cea mai adâncă scădere 
economică din întreaga Uniune Europeană, Guvernul Ponta ignora,ingnoră şi iar ignoră. Minte cu nonşalanţă şi îi  
amăgeşte pe români. 

Continuă să dea legi prin care şterge datoriile funcţionarilor publici, emite  legi de amnistie fiscală pentru 
mame şi pensionari, printr-o iniţiativă legislativă doreşte să permită cumulul pensiei cu salariu în cazul angalaţilor 
din sistemul public, dă o  Ordonanţă de Urgenţă pentru artişti, sportivi şi academicieni , reintroduce pensiile speciale, 
cumpără aleşii locali printr-o OUG cu migraţia aleşilor pe care îi atrage de partea lor şi lista nu se opreşte aici. 

Din fondul de rezervă al guvernului, destinat teoretic pentru situaţii de urgenţă , Guvernul Ponta face alte 
pomeni şi astfel printr-o Hotărâre de Guvern , în luna august a.c. alocă bani la trei unităţi de cult – Centrul Eparhial 
Iaşi, Mănăstirea Nicula din Cluj şi Mănăstirea Tismana din Gorj. 

Tot din banii noştri acest guvern împarte cu televiziunile după el microbuze şcolare ,uitând  de salariile de 
mizerie ale medicilor şi profesorilor şi parcă nu era destul printr-o OUG distruge Legea Invăţământului românesc 
dând peste cap şi politizând întreg sistemul de învăţământ. 

Creşterea economică este un subiect pe care acest guvern îl ingnoră, numărul şomerilor este tot în creştere, 
taxele şi impozitele noi dar şi cele majorate goleşte buzunarul românului, investiţiile scad, numărul fimelor care au 
intrat în insolvenţă creşte vertiginos, infrastructura este doar pe hârtie , fondurile europene sunt blocate etc.etc., iar 
strategia acestui guvern pentru reforme şi o viaţă mai bună a cetăţenilor nu există. 

Cinismul acestui guvern nu are limite. Te învaţă mai mult să nu munceşti decât să munceşti, cei protejaţi nu 
sunt cei cinstiti care muncesc ci asistaţii sociali sunt cei mai protejaţi. 

Vă faceţi mari luzii că aceste pomeni electorale vă vor aduce voturi, sper ca oamenii cinstiţi care muncesc dar 
şi tinerii să încline balanţa în favoarea altui candidat, care va fi alături de romănii  şi nu va împărţi ţara în două. 
 

Deputat 
Mircea Man 

 
*** 

 
Pacienţii sunt victimele luptei politice 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Permiteţi-mi să vă relatez câteva fapte, care vorbesc de la sine despre modul în care actualul Guvern îi 

batjocoreşte pe români prin acţiunea sau inacţiunea sa. Astăzi mă voi referi exclusiv la tânârul ministru al sănătății, 
domnul Nicolae Bănicioiu.  

Mai concret, în data de 11.03.2014 i-am adresat ministrului interpelarea înregistrată cu numărul 1194B, cu 
titlul “Propunere de modificarea a cadrului normativ privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină”.  

Contrar prevederilor art. 175, alin. (2), al Regulamentului Camerei Deputaților, nu am primit răspuns nici până 
la această dată. Nu cred în nici un caz că domnul ministru a rămas fără cerneală în stilou!  Constatăm însă cu 
dezamăgire că domnul Bănicioiu este mult mai preocupat de efectele electorale ale deciziilor ca ministru decât de 
cele care ar aduce un spor de bunăstare pentru români. Ori proiectul pentru care i-am cerut susținerea Ministerului 
condus de domnul Bănicioiu era menit să salveze vieți nu să aducă voturi pentru partid. 

În accepțiunea PSD, un bun ministru este acela care contribuie la creşterea şanselor electorale ale şefului de 
partid de a ajunge la Cotroceni. Nu gestiunea eficientă a problemațicii ministerului contează şi e mare păcat.  Observ 
cu regret că Ministerul Sănătății este antrenat mai mult în lupta cu preşedinții de consilii județene care nu sunt supuşi 
puterii decât în creşterea nivelului de performanță a sistemului sanitar.  Bineînțeles, războiul e dus prin intermediul 
spitalelor județene. Victimele acestor lupte sunt însă pacienții. Bătălia politică în care s-a angrenat cere sacrificii, iar 
cei sacrificați sunt românii.  

Domule ministru. Dumneavoastră puneţi interesele politice înaintea celor ale concetățenilor şi faceți o mare 
greşeală. Eu vă cer, ca ministru, să fiți în primul rând om de stat, nu de partid. Sau poate doar ați aplecat urechea la 
unii funcționari care opun rezistență la tot ceea ce însemnă schimbare în sistem.  

Oricum ar fi, domnule ministru, greşiți. 
Țin să vă aduc la cunoştință că, iniţiativa legislativă la care fac referire, este susținut inclusiv de colegi de-ai 

dumneavoastră, din PSD, în special medici sau specialişti în politici de sănătate. 
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Vă reamintesc, domnule ministru, că am cerut sprijinul Ministerului Sănătății pentru reorganizarea centrelor de 
transfuzii sanguine în sensul  creşterii eficienţei acestora şi a vitezei de reacţie în caz de accidente. Ele ar fi putut fi 
reorganizate după modelul Unităţilor de Primiri Urgenţe sau chiar ar putea fi integrate în serviciul medical UPU. 

Sper totuşi că vă veți apleca şi asupra problemelor reale ale sistemului sanitar, cea semnalată de mine fiind 
doar una dintre ele. Poate, până la urmă, mă înşel în ceea ce vă priveşte şi voi avea totuşi un raspuns favorabil din 
partea dumneavoastră. 

Cu stimă, 
 

Deputat 
Cristian Constantin Roman 

 
*** 

 
Prefecţii – unealtă politică în mâna partidului puterii 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Profit de această ocazie pentru a trage puternic semnal de alarmă în privința denominării, politizării excesive şi 

a ducerii în derizoriu a ceea ce numim funcția de prefect, ca instituție.  
Abordez această chestiune deoarece noi cunoaştem opinia domnului viceprimministru Liviu Dragnea în 

legătură cu prefecții, încă de pe vreme când era preşedinte al Consiliului Județean. Atunci, deranjat probabil de 
controlul de legalitate exercitat de prefect ca instituție, dumnealui cerea desființarea acestei funcții. Mai târziu, ca 
membru al guvernului, s-a pronunțat pentru retragerea dreptului prefecților de a ataca actele administrației locale.  

Sub actualul guvern, prefectul a devenit doar un bun țap ispăşitor, un tampon între comunitate şi guvern, un 
om de sacrificiu, locul în care presiunea publică trebuie să se oprească pentru a nu ajunge la responsabilii 
guvernamentali de rang înalt.  

Constat, mai nou, că prefecții au primit încă o sarcină – aceea de a se transforma în măciucă politică. Ei au fost 
scoşi “la produs” consilieri şi primari pentru PSD, pe perioada cât este în vigoare ordonanța care anulează temporar 
legea migrației politice. Trebuiau să arate că sunt şi ei buni la ceva, nu? Și s-au conformat întocmai. Unii prefecți au 
făcut  exces de zel, au recurs la amenințări şi o parte consilieri, sau primari, au cedat. Au fost exploatate cum nu se 
poate mai bine slăbiciunile oamenilor, pentru a-i înrola cu forța în armata partidului-stat. Acest comportament, 
contravine flagrant statutului prefectului ca înalt funcționar public, sub sancțiunea pierderii funcției. Nu şi atunci însă 
când încălcarea statutului se face cu îngăduința conducerii Guvernului.  

Rolul de garant al respectării legii în administrație s-a pierdut pe drum sau a fost mult diminuat, ceea ce este 
foarte grav. Prefectul exercita în primul rând un rol preventiv, aleşii fiind sesizați de acesta şi având posibilitatea de 
a-şi îndrepta greşelile în ceea ce priveşte actele administrative adoptate. Acum, ei au drumul liber către parchete, 
pentru că nimeni nu îi opreşte la timp atunci când greşesc.  

De aceea, îi solicit domnului viceprimministru, să se pronunţe cât se poate de clar dacă, în fapt, prefecții mai 
sunt apolitici, dacă mai sunt lăsați să-şi exercite atribuțiile legale şi care e  soarta pe care această funcție o va 
împărtăşi pe viitor.  

Cu stimă, 
 

Deputat 
Cristian Constantin Roman 

 
*** 

Pentru PSD Bucovina nu există decât o dată la patru ani! 
 

Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Cunosc bine PSD şi ştiu foarte bine că este partidul căruia îi pasă cel mai puţin despre soarta oamenilor, deşi 

trâmbiţează de dimineaţă şi până-n seară că moare de grija românilor. Nu le pasă! Chiar dacă îi cunosc şi le ştiu 
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obiceiurile, nici măcar eu nu mi-aş fi imaginat că PSD şi Victor Ponta îi va trata cu asemenea dispreţ pe români, în 
special pe bucovineni.  

Au trecut mai mult de doi ani şi jumătate de când PSD a ajuns într-un mod ilegitim la guvernare, iar de atunci 
bucovinenilor le merge tot mai greu. Aş fi nedrept să spun că doar bucovinenilor le merge tot mai greu, ci tuturor 
românilor. În plus, bucovinenii sunt trataţi şi cu dispreţ de guvernarea roşie, o guvernare care se identifică mai 
degrabă cu Beijing-ul decât cu Bruxelles-ul.  

Alocările financiare către administraţiile locale din Suceava stau în pixul scump şi pretenţios al domnului 
Dragnea şi nu sunt deblocate decât în urma şantajului la adresa edililor locali. Vrei să vii la PSD, primeşti bani de la 
guvern! Nu vrei să iei carnetul roşu, primăria nu va avea bani nici pentru facturile curente. Aşa înţelege PSD actul de 
guvernare, relaţia cu aleşii locali şi respectul pentru români! 

De parcă nu ar fi suficient, investiţiile publice finalizate în perioada 2008-2011 nu au mai primit finanţări nici 
măcar pentru mentenanţă. Ceea ce cu greu a construit PDL alături de bucovineni, PSD-ul nu este în stare nici măcar 
să păstreze sau să întreţină. De asemenea, investiţiile demarate în aceeaşi perioadă sunt mâncate acum de rugină, 
pentru că miniştrilor de la Bucureşti nu le pasă de această parte a ţării. Consecinţele acestei politici a dispreţului sunt 
vizibile cu ochiul liber: mii de oameni au îngroşat rândul şomerilor şi nici o speranţă că se vor crea alte locuri de 
muncă nu există, iar calitatea vieţii oamenilor este mai scăzută decât în plină criză economică. 

Stimaţi colegi. Niciodată în ultimii douăzeci şi cinci de ani Bucovina nu a fost mai dispreţuită ca în perioada 
guvernării Ponta! Nu ştiu ca bucovinenii să fi fost mai nedreptăţiţi sau să trăiască mai greu decât în ultimii ani. A 
venit însă campania electorală, iar Victor Ponta şi PSD au redescoperit Bucovina pe harta României.  

Va curge lapte şi miere! Strigă atât PSD-ul de la Bucureşti, cât şi membrii obedienţi din teritoriu. În realitate, 
toată lumea ştie că după Victor Ponta vine potopul! Victor Ponta este în stare de orice, chiar „să dea foc la ţară” 
numai ca să ajungă preşedinte. Bucovinenii ştiu că PSD şi Victor Ponta au minţit şi continuă minciuna! Bucovinenii 
ştiu că pomenile electorale care au împânzit acum România sunt plătite direct din buzunarul lor! 

Dragi PSD-işti. Vă dau o veste proastă! Bucovinenii nu au fost şi nu pot fi păcăliţi! Bucovinenii îşi iubesc 
ţara şi nu vor vota în următoarele alegeri pe cel propus de partidul care a făcut cel mai mult rău României. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Rectificarea bugatară -  un nou tun pe care guvernarea Ponta îl dă în beneficiul baronilor PSD şi în 

defavoarea românilor 
 

Stimaţi colegi, 
Guvernul taie, prin a doua rectificare bugetară din acest an, aproape 4 miliarde lei (circa 900 de milioane 

euro) din cheltuielile bugetului de stat prin care sunt cofinanţate proiecte care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile postaderare, din care peste un miliarde lei de la autostrăzi. 

Cheltuielile bugetului de stat vor fi diminuate, pe sold, cu 1,6 miliarde lei, cu o creştere la transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice (2,4 miliarde lei), bunuri şi servicii (282,9 milioane lei), subvenţii (212,3 milioane 
lei), capital (202,3 milioane lei) şi Fondurile de rezervă (500 milioane lei) şi scădere la capitolul privind dobânzile 
(557,3 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (3,9 miliarde lei), asistenţa 
socială (223,5 milioane lei), programele cu finanţare rambursabilă (404,7 milioane lei). 

Din cele 3,9 miliarde lei luate de la proiectele cu fonduri UE, peste un miliard de lei va fi tăiat de la 
Secretariatul General al Guvernului, care gestionează, prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine, marile proiecte de infrastructură, în principal construcţia de autostrăzi. 

Principalele venituri ale bugetului de stat majorate în urma rectificării sunt impozitul pe profit (190,5 
milioane lei) şi impozite şi taxe pe proprietate (19,7 milioane lei). 

Veniturile bugetului general consolidat sunt diminuate, pe sold, cu 1,4 miliarde lei, cheltuielile bugetare sunt 
reduse, tot pe sold, cu 1,4 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat scade cu 48 milioane lei, de la de la 
14.760,0 milioane lei la 14.712,0 milioane lei, menţinându-se ca pondere în PIB la 2,2%. 

Stimaţi colegi, 
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Această rectificare nu este decât un nou tun pe care guvernarea Ponta îl dă în beneficiul baronilor PSD şi în 
defavoarea românilor. 

Cifrele prezentate la această rectificare arată din start că bugetul public sărăceşte, că toate avertismentele 
opoziţiei ACL privind eşecul politicilor de supra-taxare ale actualului guvern se adeveresc din păcate.  Astfel, pe 
partea de venituri la bugetul de stat lipsesc 1,47 miliarde de lei, adică peste 300 de milioane de euro pierduţi prin 
politici dezastruoase de către actualul guvern. Tăierea acestor 300 milioane de euro din fondurile care ar fi putut 
merge la infrastructură, sănătate sau educaţie arată falimentul unei politici economice de stânga care nu este capabilă 
să producă valoare adăugată. 

În acelaşi timp, vorbim de o rectificare strict electorală pentru că guvernul Ponta repetă aceleaşi greşeli ca 
cele ale guvernului Tăriceanu, greşeli care ne-au dus în prăpastia din 2009-2011. În 2008 Tăriceanu a alocat miliarde 
de lei administraţiilor locale pentru tot felul de cheltuieli electorale, a ajuns inclusiv să irosească toate resursele din 
Fondul Naţional de Dezvoltare, clădit din greu din sumele obţinute din privatizări. Acum, deşi economia este în 
recesiune tehnică, deşi bugetul este pe ducă cu venituri în minus, guvernul Ponta nu alocă fonduri suplimentare în 
domeniile care pot genera locuri de muncă, cum sunt infrastructura şi proiectele din fonduri europene, în schimb 
virează 2 miliarde de lei, peste 450 milioane euro baronilor locali PSD. Este o ticăloşie fără margini, un mod primitiv 
de a gândi economia unei ţări care anul viitor are toate şansele să intre din nou în criză sub conducerea actualului 
guvern. 

Cireaşa de pe tort este, fără îndoială, tăierea a aproape 1 miliard de euro din sumele prin care trebuia să 
cofinanţăm proiectele din fonduri europene. Cu alte cuvinte, deşi sumele de la UE vin gratis, actualul guvern preferă 
să le refuze din simplul considerent că ele nu pot fi fraudate şi că nu pot aduce voturi instant pentru alegerile 
prezidenţiale din noiembrie. Aceasta este politica dispreţului pe care guvernul Ponta o oferă românilor: amanetarea 
viitorului pentru voturile din noiembrie! 

Mai trebuie precizat că pentru satisfacerea poftelor baronilor locali PSD guvernul Ponta taie fonduri inclusiv 
de la Sănătate(265 milioane lei) şi de la Educaţie (5,5 milioane lei), în condiţiile în care de la Educaţie oricum au tăiat 
prin privarea elevilor de clasa I şi a II-a de manuale în acest nou an şcolar. În plus, guvernul Ponta taie şi de la 
Agricultură peste 1 miliard de lei, deşi ştim în ce situaţie grea sunt românii de la sate. 

Vă mulţumesc! 
Deputat  

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

1 Octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
 

Stimaţi colegi, 
Începând cu anul  1990, pe 1 octombrie sărbătorim Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Este o zi 

specială în care trebuie să fim recunoscători şi să adresăm mulţumiri tururor celor care, prin înţelepciunea lor, ne-au 
fost alături şi ne-au călăuzit în viaţă. Vârsta înseamnă, înainte de toate, înţelepciune şi o nepreţuită experienţă de 
viaţă. Înseamnă să creezi modele pentru generaţiile viitoare şi să-i poţi îndruma pe ceilalţi prin sfaturi şi exemple 
personale. Am tot respectul pentru persoanele vârstnice din această ţară şi cred cu tărie că trebuie să le fim 
recunoscători pentru tot ce au făcut pentru noi, cei mai tineri. Iar această preţuire trebuie arătată în orice zi a anului, 
în orice moment în care ne aducem aminte de vorbele lor de duh şi, mai ales, când beneficiem de munca depusă de ei, 
într-un efort continuu de solidaritate între generaţii. 

Sigur, de prea multe ori, seniorii noştri sunt consideraţi de mulţi politicieni simpli potenţiali votanţi, doar ca 
actori principali ai piesei electorale pe care unele partide o tot joacă de ani buni de zile. De prea puţine ori însă 
eforturile şi preocupările politicienilor merg înspre găsirea unor soluţii sustenabile pentru sistemele noastre de pensii, 
astfel încât pensionarii să primească preţuirea şi respectul meritate în urma muncii depuse de-a lungul vieţii. 

Stimaţi colegi, 
În ultimii 5 ani de zile, de la izbucnirea crizei economice care a obligat fiecare ţară să adopte măsuri de 

echilibrare bugetară fără precedent, propaganda deşănţată din jurul actualului principal partid de guvernământ a 
încercat, cu mult succes din păcate, să îi învrăjbească pe pensionari împotriva oricărei tentative de reformare a unui 
sistem putred şi ineficient. Astfel s-a ajuns la promovarea unui discurs al urii în spaţiul public şi la propagarea unor 
mesaje care au dezbinat societatea şi au afectat solidaritatea între generaţii. Criza economică a fost un moment 
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crucial pentru ţara noastră, un test al unităţii şi solidarităţii pe care nu toţi l-au trecut însă. La 4 ani de la acele 
momente tulburi, ţara este stabilizată, macroeconomic iar pensionarii au devenit principalii beneficiari ai cadrului 
legal adoptat în acea perioadă, dacă ne gândim doar la indexarea anuală a pensiilor conform Legii 263/2010. 

Cred că acele momente ar trebui să servească drept lecţie pentru toţi politicienii de bună credinţă. Sunt 
admise multe lucruri în jocul electoral, se acceptă destule compromisuri, dar nu şi cele care aduc atingere nevoii de 
unitate şi solidaritate între generaţiile acestei ţări. Pensionarii de astăzi sunt tinerii de ieri care au muncit pentru 
această ţară la fel cum tinerii care muncesc din greu astăzi vor fi, la rândul lor, pensionarii de mâine. Trebuie să fim 
împreună şi la bine şi la greu, trebuie să îi preţuim pe toţi cei care muncesc sau au muncit pentru România în egală 
măsură.  

De Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice fac un apel la dumneavoastră, stimaţi colegi, să depăşim 
obstacolele politice care ne separă în acţiunile noastre parlamentare şi să adoptăm o atitudine de respect şi 
recunoştinţă faţă de seniorii noştri dragi. 

Vă mulţumesc!  
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Transparentizarea informaţiilor privind achiziţiile publice şi obiectivele de investiţii ridică cele mai mari 

probleme Guvernului Ponta 
 
 

Niciodată nu a excelat PSD la transparenţa cheltuielilor publice. Guvernul anterior, din care PDL a făcut parte, 
a impus Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015, care a introdus prevederi clare şi termene pentru transparenţa 
cheltuielilor publice, nerespectate de actuala guvernare. Am făcut presiuni constante prin interpelările parlamentare 
remise premierului României pentru a scăpa de opacitate. Parţial lucrurile s-au îmbunătăţit. Transparentizarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice şi obiectivele de investiţii ridică cele mai mari probleme Guvernului Ponta. 

Vin alegerile, iar PSD nu ştie de unde să mai stoarcă bani pentru pomeni electorale. PSD uită să actualizeze 
datele privind achiziţiile şi plăţile efectuate, veniturile salariale sau obiectivele de investiţii în cazul în care le au. 

Banii publici, adică banii românilor, sunt controlaţi de către Guvernul Ponta. Guvern care risipeşte banii 
publici, munciţi de noi, din taxele noastre, bani care ar trebui să se regăsească în investiţii, nu în baloane şi panseluţe. 

În urma sesizărilor repetate o parte dintre ministere, au actualizat veniturile salariale ale angajaţilor, situaţia 
plăţilor efectuate, informaţiile privind achiziţiile publice şi obiectivele de investiţii. Cu toate acestea, există încă 
destule situaţii în care informaţiile fie nu sunt actualizate la zi, fie lipsesc. 

 Mai multă transparenţă a cheltuielilor publice, mai puţină corupţie, un spor de creştere economică la data de 
12.02.2013 

http://www.cameradeputatilor.ro/interpel/2013/i24B.pdf ; 
http://www.cameradeputatilor.ro/interpel/2013/r24B.pdf  
 Netransparenţa cheltuielilor publice la Ministerul Economiei la data de 07.10.2013 
http://www.cameradeputatilor.ro/interpel/2013/i2192A.pdf; 

http://www.cameradeputatilor.ro/interpel/2013/r2192A.pdf 
 Transparenţa informaţiilor privind obiectivele de investiţii, achiziţiile publice, cheltuielile pentru personal şi 

cele pentru deplasări la data de 15.10.2013 
http://www.cameradeputatilor.ro/interpel/2013/i2313A.pdf; 
http://www.cameradeputatilor.ro/interpel/2013/r2313A.pdf 
 Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice la data de 16. 12.2013 şi 27.11.2013 
http://www.cameradeputatilor.ro/interpel/2013/i2849A.pdf 
 
Concluzii:  
1. Transparentizarea informaţiilor privind achiziţiile publice şi obiectivele de investiţii ridică cele mai mari 

probleme. 
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2. Datele privind achiziţiile publice nu sunt actualizate la zi la: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Ministerul Justiţiei, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Sănătăţii. 

3. Informaţii privind obiectivele de investiţii lipsesc cu desăvârşire de pe site-urile Ministerul Fondurilor 
Europene, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Aparării Naţionale, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănatăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Tineretului şi Sportului nu sunt actualizate la zi. La Ministerul Culturii pagina cu informaţii referitoare la achiziţiile 
publice şi obiectivele de investiţii este în construcţie. 

4. Veniturile salariale nu sunt actualizate la zi la: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 

5. Informaţiile privind plăţile efectuate nu sunt actualizate la zi la: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul 
Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. La 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice sunt prezentate veniturile salariale aferente unei singure luni din acest 
an. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
5 tragedii ale educaţiei româneşti 

 
Stimaţi colegi,  
Vă prezint cele 5 tragedii ale educaţiei româneşti: 

1. Educaţia a fost mereu cenuşăreasa bugetului – pentru că nu s-a înţeles şi asumat rolul formării aptitudinilor 
pentru dezvoltare. Ministrul Miclea a demisionat din acest motiv. Acum Ponta taie 16 milioane de lei de la educaţie 
şi cultură, prin rectificare bugetară, şi alimentează serviciile secrete, STS şi primăriile PSD. Cele mai reduse fonduri 
europene în anii următori sunt alocate pentru sectorul educaţiei, cercetării şi dezvoltării: mai puţin de 8% din 
finanţarea totală disponibilă pentru perioada 2014-2020. 
2. Scandalul manualelor – pentru prima dată în 25 de ani copiii nu au avut manuale la clasa I şi a II-a. Motiv 
serios de demisie pentru orice ministru într-o ţară civilizată, dar nu şi pentru domnul Pricopie. 
3. Ponta vede smartphone-uri în şcoală, eu văd lipsa hârtiei igienice. Nu se investeşte suficient în oameni şi în 
şcoli. Când se investeşte risipa e mare. De pildă, microbuzele merg la primăriile PSD fără copii pe drumuri, cum e la 
Racşa, iar unde e nevoie cu adevărat de ele lipsesc, cum e la Bixad, căci e de altă culoare politică primăria, iar copiii 
merg kilometri buni pe jos. I-am semnalat problema personal ministrului. Şi-a notat-o. Credeţi că s-a întâmplat ceva? 
Gândul decidentului e, uneori, la marea sau mica ciupeală – igiena este o problemă în mult prea multe şcoli şi 
universităţi; copiii învaţă de prea multe ori în şcoli mizerabile, mai ales în mediul rural; sute de şcoli funcţionează în 
ţară fără autorizaţii; căutaţi, totuşi, hârtie igienică şi în şcoli şi universităţi din mediul urban şi veţi găsi mult prea rar. 
4. Securitatea copiilor noştri nu este garantată în şcoală – săptămâna trecută a mai murit un tânăr într-un 
accident favorizat de neglijenţa constructorilor şi a administratorilor şcolii; drogurile continuă să fie o problemă în 
şcoli, mai ales în mediul urban. 
5. Calitatea slabă a educaţiei este strâns legată de statutul social şi financiar al profesorilor, şi din nou, de 
politizarea sistemului de învăţământ până la asfixiere. 
Avem nevoie de un dascăl şi un bun manager public în fruntea ţării care înţelege că România va arăta peste 5,10 sau 
20 de ani exact aşa cum arată azi educaţia. Klaus Iohannis ar putea fi dascălul şi preşedintele care ştie că din sărăcie 
ieşim doar prin educaţie şi infrastructură. Restul vine de la sine dacă avem această bază solidă. 
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Dreapta românească unită cheamă la implicare tinerii şi seniorii care nu vor să rămână captivi asistenţei 
sociale, bunicii care vor o viaţă demnă pentru ei, copiii şi nepoţii lor, aici, acasă, pe toţi cei care vor un Preşedinte-
arbitru, educat, civilizat, echilibrat şi corect, un Preşedinte care să ofere şi să inspire respect. 
Pe Klaus Iohannis l-am propus noi românilor la mitingul organizat de ACL sâmbătă în Piaţa Victoriei. 

Vă mulţumesc. 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
-7% la europeni, +7% la români. Ponta este campionul european la creşterea preţurilor la benzină şi motorină 
 

În UE preţul la carburanţi a scăzut cu 7% în ultimii doi ani şi jumătate. În România preţul a crescut cu 7% în 
aceeaşi perioadă. Cu Ponta la rezervor, România este campioana de neegalat a Europei la creşterea preţului 
carburanţilor. PSD a taxat şi suprataxat sărăcia românilor, însetat fiind după bani la bugetul public, cu care să îşi 
susţină campania electorală. 

Europa scade acciza la carburant, România o măreşte. La o mie de litri de benzină sau motorină, românul 
scoate, astăzi, din buzunar, cu 100 de euro mai mult decât la începutul guvernării Ponta. În schimb, un european 
economiseşte circa 100 de euro la mia de litri. 

În numele ACL, am depus un proiect de lege în Parlament pentru eliminarea aberantei supra-accize la 
carburanţi, pentru care cer suportul tuturor reprezentanţilor puterii. Totodată, am înaintat Guvernului două interpelări 
pe tema creşterii accizei la carburanţi, iar răspunsul a fost că România are un preţ similar cu cel al Uniunii Europene. 
Încă o minciună marca PSD. Preţul la motorină este mai mare în România cu 5 cenţi decât media europeană. 

După ce a făcut praf rezervorul românilor, acum Ponta vrea şi la volan. A dovedit că este un premier foarte, 
foarte slab, şi nu are cum fi un Preşedinte bun. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Dezastrul execuţiei şi rectificării bugetare după primele opt luni confirmă incompetenţa lui Victor Ponta şi a 

Guvernului său – investiţii în scădere, fonduri europene în pericol 
  

Execuția bugetară din primele 8 luni ale anului pune pe masă eşecurile la care este supusă România de 
guvernarea incompetenă PSD-Ponta. Cifrele făcute publice de Ministerul Finanţelor arată că investiţiile şi fondurile 
europene nu contează pentru Victor Ponta decât în faţa camerelor de luat vederi şi în studiourile de televiziune.  

  
1. Investițiile s-au redus cu peste 18% în primele 8 luni din acest an față de aceeaşi perioadă a anului 

trecut. Întrebarea firească este unde se duc banii plătiți de români pentru cele 36 de taxe şi impozite ale lui Ponta. 
Sunt vizibile doar cheltuielile din banul public pentru campania electorală.  

2. Sumele primite de la UE au crescut cu mai puțin de 3% în primele 8 luni din acest an față de aceeaşi 
perioadă a anului trecut. România nu a absorbit două treimi, adică peste 20 de miliarde de euro, din banii europeni 
alocați pentru perioada 2007-2013 şi riscăm dezangajarea masivă a acestor bani. Aproape 40 miliarde de euro ne stau 
la dispoziție în exercițiul financiar 2014-2020, iar conducerea incapabilă a Guvernului PSD nu este în stare să facă 
un plan util pentru aceşti bani în interesul românilor.  

3. Veniturile nefiscale au scăzut cu 3,3% în aceeaşi perioadă. Acestea sunt venituri care ar trebui să 
provină de la regiile publice, societățile naționale autonome, instituțiile publice, din amenzi şi comisioane sau din 
valorificarea bunurilor confiscate. 

4. Veniturile din TVA sunt cu doar 1% mai mari decât anul trecut. Ruşinos este că Guvernul nu 
reuşeşte să capteze din TVA la bugetul statului majorarea consumului care susține creşterea economică. 
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5. Cheltuielile de personal au crescut cu 3,1% în primele 8 luni din acest an față de aceeaşi perioadă a 
anului trecut, dar cetatenii nu resimt niciun progres în materie de eficienţă sau de transparenţă a instituțiilor publice.  

 
Cifrele ne arată, din nou, că incompetenţa premierului Ponta şi a Guvernului pe care îl conduce are urmări 

directe asupra României, asupra nivelului de trai al românilor şi asupra mediului de afaceri. Faptul că Victor Ponta 
candidează la cea mai înaltă funcţie în stat arată că România este în pericol de a cocoţa incompetenţa şi impostura în 
fotoliul de la Palatul Cotroceni, ceea ce ar fi devastator pentru parcursul ţării. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Nivel îngrijorător înregistrat la şomajul în rândul tinerilor ! 

 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
In ultimele trei trimestre şomajul în rândul tinerilor a crescut, până la un nivel îngrijorător de 27%. Din 

păcate acest nivel al şomajului în rândul tinerilor este îngrijorător pentru toţi, mai puţin pentru guvernanţi. Deoarece, 
cei care guvernează România se pare că nu sunt absolut deloc îngrijoraţi, atâta timp cât investiţiile pentru construirea 
viitorului sunt pur şi simplu tăiate din orice strategie, în favoarea consumului pentru consolidarea unei stări de fapt 
prezente, caracterizate de pomeni electorale acordate iresponsabil în disperata dorinţă de a-şi păstra scaunul 
guvernării.   

Imi amintesc cum, după ce a promis sute de mii de locuri de munca pentru tineri, cu câteva luni în urmă, 
într-o conferinţă de presă domnul premier Victor Ponta declara că “România este afectată de şomajul în rândul 
tinerilor”. Prim - ministrul a făcut o declaraţie rece. Neutră. Ca un analist. Ca şi când nu ar avea nici o 
responsabilitate. Ca şi când nu ar guverna această ţară de mai bine de doi ani.  

Eu mă întreb: oare cine este vinovat de această stare ?  
Nu cumva Guvernul Ponta, care prin măsurile economice luate în ultimii ani a adus haos si nu bunăstare, 

aşa cum a amăgit milioane de români? 
România este ţara din Uniunea Europeană  cu cei mai mulţi şomeri tineri. Aceasta este o realitate şi o mare 

dramă. Politicile antidezvoltare şi antisociale pe linie de tineret pe care le-aţi luat, lipsa de viziune dovedită până 
acum în ceea ce priveşte viitorul generaţiei tinere dar şi proasta utilizare a fondurilor europene pentru combaterea 
şomajului ar trebui să vă determine, domnilor guvernanţi,  să vă apucaţi de muncă, să găsiţi urgent soluţii sau să vă 
recunoaşteţi incapabili să guvernaţi România.  

Tinerii sunt şi vor fi nevoiţi să muncească în străinătate.  
Nu aceasta este soluţia, ei îşi doresc locuri de muncă acasă la ei, dar piaţa muncii nu le oferă absolut nici o 

oportunitate.  
Este ruşinos pentru guvernanţi că sub această guvernare generaţia tânăra se simte ratată încă din momentul 

în care iese de pe băncile şcolilor, este ruşinos că nu faceţi absolut nimic pentru a găsi soluţii pentru integrarea rapidă 
a acestei generaţii pe piaţa muncii. 

Tinerii continuă să fie descurajaţi de lipsa de perspective, de lipsa resurselor dar şi de lipsa de sprijin din 
partea Guvernului Ponta şi tocmai de acceea cei care au vârste cuprinse între 18-35 de ani sunt destul de sceptici în 
ceea ce priveşte clasa politică actuală. Acest lucru se vede în procentul scăzut al participării acestora  la vot. 

Reducerea şomajului reprezintă pentru toate ţările din Uniunea Europeană o prioritate dar nu şi pentru 
guvernul Ponta.   

Guvernul Ponta nu găseşte bani pentru tineri pentru că este interesat să dea pomeni electorale , este direct 
interesat ca Ponta Victor Viorel  să căştige alegerile prezidenţiale pentru ca o întreagă categorie de politicieni aflaţi 
astăzi la guvernare să nu îşi piardă protecţia şi privilegiile.  

Domnule Ponta, domnilor guvernanţi, de ce nu daţi nici o şansă acestor tineri?  
Chiar în acest an Comisia Europeană a alocat României aproximativ 100 milioane de euro în cadrul Youth 

Emplayment Initiative în vederea combaterii şomajului în rândul tinerilor. 
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De ce domnilor nu vă preocupaţi şi de viitor? De ce sacrificaţi viitorul pentru a vă asigura guvernarea 
prezentă?   

Treziţi-vă domnilor guvernanţi, generaţia tânără nu mai are timp de aşteptare! 
 
 

Deputat 
Iliuţă Vasile 

 
*** 

 
A doua rectificare bugetară,  o nouă pomană electorală şi un dezastru pentru România 

 
Stimaţi colegi, 

 
Mult aşteptata rectificare bugetară se dovedeşte a fi o altă pomană electorală. De data aceasta,  beneficiarii 

sunt primarii, principalii pioni ai strategilor lui Victor Ponta.  
Obsedat de ideea câstigarii alegerilor prezidenţiale din aceasta toamnă, Victor Ponta arată, încă o data, 

dispreţul pe care îl are faţă de cetăţeni prin tăierea bugetelor unor ministere importante precum cel al economiei, al 
educaţiei sau al sănătăţii. Exact ministerele unde este cea mai acută nevoie de fonduri. În detrimentelor acestora,  
marele câştigător al rectificării bugetare este Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei, ministerul 
domnului Dragnea. 

O astfel de realocare a banilor era previzibilă, dacă luăm în considerare recenta declaraţie a doamnei ministru 
Petrescu, în viziunea căreia guvernul nu este responsabil pentru crearea locurilor de muncă. Iată că povestea 
milionului de locuri de muncă rămâne doar o poveste şi nimic mai mult.  

Dezastrul din sistemul sanitar românesc pare că a “dispărut ca prin minune” iar despre construcţia de 
autostrăzi şi proiectele cofinanţate din fonduri europene nici nu mai are rost să amintesc. 
Iar cum în ultima vreme educaţia elevilor nu mai este o prioritate a Guvernului atunci concluzia este una simplă: 
Victor Ponta îşi doreşte o ţară de asistaţi sociali, o  ţară cu elevi fără viitor, pe scurt: o ţară aflată la cheremul 
baronilor locali şi permanent monitorizată de instituţiilor europene.  
 

Deputat 
Roberta Anastase 

 
*** 

 
Momentul adevărului pentru PSD şi Victor Ponta în privința justiției 

 
Există un moment când şi cele mai bine construite imagini se pot nărui în fața faptelor. Există un moment când 

manipularea nu poate să facă față realității şi când ceea ce faci contează mai mult decât ceea ce spui.  
Acest moment se apropie pentru PSD, pentru Victor Ponta şi pentru adevăratele sale intenții despre justiția 

românească.  
DNA a cerut, la finalul săptămânii trecute, începerea urmăririi penale pentru nouă miniştri ai Educației şi 

Comunicațiilor, din patru Guverne, atât la stânga, cât şi la dreapta politicii româneşti. DNA şi-a făcut treaba până în 
prezent. Acum rămâne ca noi, parlamentarii, să ne facem treaba noastră. Iar treaba noastră este să nu ne transformăm 
în pavăză, să nu ne punem contra, să nu ne amestecăm în ceva ce nu este datoria noastră: actul de justiție. Cu alte 
cuvinte, dragi colegi, când vine vorba de justiție datoria noastră este să lăsăm justiția să-şi facă treaba.  

Acum, în doar câteva zile, românii se vor putea lămuri cine spune adevărul şi cine minte când afirmă că vrea o 
justiție independentă. Dar mai important decât atât, românii se vor putea lămuri care sunt adevăratele intenții ale PSD 
şi ale candidatului PSD Victor Ponta cu justiția românească dacă vor câştiga, Doamne Fereşte, alegerile 
prezidențiale.  

Parlamentul, unde PSD dispune de o majoritate confortabilă, va fi chemat să aprobe începerea urmăririi penale 
pentru trei persoane, nici nu contează din ce partid fac parte cei trei. Majoritatea PSD va putea, deci, permite ca 
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justiția să se poată pronunța, votând pentru încuviințarea cererii de urmărire penală sau se poate transforma în 
apărător al celor acuzați de corupție, votând împotriva cererii DNA. 

Ca să fie clar, atât eu, în Comisia Juridică, cât şi împreună cu colegii din ACL, în comisie, ca şi în plen, nu vom 
face niciun gest care să împiedice justiția. Însă mă tem că vom fi singuri. Mă tem că PSD va face tot ce poate, cu o 
disperare demnă de o cauză mai nobilă, pentru a respinge acest vot. Căci ce semnal mai prost poate da conducerea 
PSD baronilor din țară dacă ar accepta ca parlamentarii partidului să nu pună bețe în roate procurorilor DNA! 

Iar acest gest al PSD de a respinge cererile DNA este cea mai bună dovadă că acest partid şi Victor Ponta nu 
doar că au o alergie la justiție, aşa cum îi acuzam în moțiunea simplă, ci reprezintă cea mai bună justificare a 
adevăratelor intenții ale lui Victor Ponta dacă ajunge preşedinte.  

La televizor şi în interviuri, în țară sau peste hotare, Victor Ponta spune că e fost procuror şi că-şi doreşte o 
justiție independentă, echidistantă, care să-şi facă treaba şi să-i pedepsească pe cei care greşesc. În realitate, Victor 
Ponta face tot ce poate ca justiția să nu-i atingă pe ai lui, iar, dacă ar avea cum, ar face tot ce poate ca justiția nu doar 
să nu-i atingă pe ai lui, dar să-i lovească, dur, necrutățor, pe duşmanii săi. Căci aşa este Victor Ponta, un fost procuror 
care urăşte justiția! 

În zilele următore, şi Victor Ponta, şi lideri PSD sau doar simpli parlamentari vor folosi fraza standard: Justiţia 
să-şi facă datoria, dar în realitate, în Parlament, în comisii sau în plen, vor vota exact pe dos. Apoi vor încerca să 
spună că Opoziția este de vină, că ea apără corupții. Se fac doi ani de zile de când Parlamentul a început o nouă 
legislatură protejând corupții, sub votul unei majorități conduse de PSD. Rând pe rând, cerere după cerere, 
anchetarea oamenilor politici care erau suspectați de corupție s-a lovit de zidul PSD&prietenii. Iar acest zid s-a 
dovedit redutabil: nicio cerere a DNA nu a fost aprobată de majoritatea care-l susține pe Victor Ponta în fruntea 
Guvernului.  

Iar acum acelaşi om, Victor Ponta, doreşte să ajungă preşedinte ca să fie clar cum va fi împărțită justiția în 
mandatul său de preşedinte. Noroc însă că nu este totul pierdut. Klaus Iohannis, singurul candidat autentic de dreapta, 
îi suflă în ceafă lui Victor Ponta. Iar şansa României se numeşte, în aceste săptămâni, Klaus Iohannis, aşa cum Klaus 
Iohannis este şi şansa pe care o are justiția românească şi lupta anti-corupție pe care nu o poartă doar DNA, ci şi 
milioane de români cinstiți.  

Klaus Iohannis, ca preşedinte, ar asigura ca şi justiția să fie bine făcută, adică imparțială, echidistantă, onestă şi 
dincolo de orice semn de întrebare. Căci aceasta este diferența fundamentală între Iohannis şi Ponta, adică între un 
om al faptelor adevărate şi un om al vorbelor mincinoase: primul îşi vede de treaba lui când vine vorba de justiție, al 
doilea are păreri, regrete, opinii şi considerații pe care simte nevoia să le expună public, în prime-time, doar-doar 
nişte magistrați or percepe semnalul şi se vor comporta ca atare.  

Dacă este ca lupta anti-corupție să aibă un viitor, dacă este ca progresele luptei anti-corupție să nu fie rapid 
şterse cu buretele, dacă este ca operațiunea de curățare a societății, politicii, mediului de afaceri şi al țării, în general, 
să poată fi continuată, atunci Victor Ponta trebuie oprit înainte de a ajunge la Palatul Cotroceni.  

De acest lucru însă, stimați colegi, se vor ocupa cetățenii, la vot. Noi trebuie să ne ocupăm să votăm pentru a 
încuviința cererile DNA, dacă nu cumva ordinele de partid sau doar propria teamă vă vor face să votați împotriva 
acestor cereri. Până la urmă şi mesajul Dreptate până la capăt trebuie să însemne ceva. 
 

Deputat 
Valeria Schelean 

 
*** 

 
Toţi colegii parlamentari din Brăila au obligaţia să susţină alocarea de fonduri pentru autostrada Buzău-

Brăila-Galaţi 
 

Stimaţi colegi,  
   
Doresc să fac un apel către toţi parlamentarii care reprezintă judeţul Brăila, indiferent de apartenenţa lor 

politică, de a susţine finanţarea din fonduri europene a autostrăzii Buzău-Brăila-Galaţi şi a podului peste Dunăre. 
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Ministrul transporturilor, domnul Ioan Rus, va veni la Comisia din Parlament miercuri, 1 octombrie, pentru a 
prezenta Masterplanul General de Transporturi, documentul care stabileşte priorităţile de infrastructură ale României 
pentru următorii 15 ani. Practic începe o consultare publică asupra acestui document, pentru a stabili varianta finală 
ce urmează a fi transmisă Comisiei Europene, întrucât doar proiectele incluse în Masterplan vor putea fi finanţate din 
fonduri europene. Acum este şansa Brăilei să demonstreze prin argumente economice, dar şi de trafic, că legăturile de 
infrastructură cu Buzău, Galaţi şi Tulcea, deja incluse din 2012, în timpul mandatului meu de ministru, pe harta 
europeană, trebuie finanţate din fonduri nerambursabile. 

În ultimii ani au tot existat promisiuni pentru realizarea acestor proiecte, însă fără niciun rezultat. Nu mai 
devreme de anul acesta premierul Ponta şi fostul ministru Şova îi minţeau pe brăileni că aceste proiecte vor fi 
finanţate prin Mecanismul Conectarea Europei şi că deja transmiseseră cererea de finanţare la Bruxelles. Fals! Am 
vorbit cu cei de la Comisia Europeană şi nu există nicio cerere de finanţare primită de ei. De altfel am şi explicat că 
nu prin acel Mecanism invocat de Ponta şi Şova se pot realiza conexiunile de infrastructură ale Brăilei, ci chiar prin 
fondurile gestionate prin Programul Operaţional de Transport.  

Stimaţi colegi, 
Sper ca miercuri, în Comisia pentru Transporturi din Camera Deputaţilor, să am sprijinul tuturor 

reprezentanţilor Brăilei, astfel încât să îl convingem pe ministrul Rus că aceste proiecte sunt prioritare şi trebuie 
finanţate din fonduri europene. Este o şansă pe care oraşul nostru nu trebuie să o rateze şi este datoria noastră morală 
faţă de brăilenii care ne-au votat să depunem toate eforturile pentru ca acest proiect să devină realitate.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
Premierul Ponta este direct responsabil pentru oprirea lucrărilor la autostrada Orăştie-Sibiu şi trebuie să 

renunţe urgent la coordonarea directă a CNADNR 
 

Stimaţi colegi,  
   
Premierul Ponta este direct responsabil pentru oprirea lucrărilor la autostrada Oraştie-Sibiu lotul 3 şi 

întârzierea cu un an şi jumătate a finalizării lucrărilor. Chiar dacă acum două săptămâni era convins că se va putea 
circula pe acest tronson de autostradă la 15 noiembrie, este evident că lucrările sunt oprite şi termenul de finalizare 
rămâne un mister. Nu am fi ajuns în această situaţie dacă premierul Ponta şi cu prietenul Şova nu ar fi girat un haos 
instituţional pentru satisfacerea clientelei politice prin mutarea CNADNR în subordinea unui departament-fantomă la 
Secretariatul General al Guvernului. 

Termenul pentru finalizarea lotului 3 al autostrăzii Orăştie-Sibiu era aprilie 2013. Faptul că acum nici măcar 
nu mai putem avea un termen clar de finalizare pentru că CNADNR nu poate plăti constructorul pune în pericol 
inclusiv absorbţia fondurilor europene pentru că vorbim de un proiect aprobat de Comisia Europeană. Dacă mai avem 
în vedere şi blocajele de pe proiectele de autostrăzi Lugoj-Deva şi Sebeş-Turda, în continuare neaprobate de Comisia 
Europeană şi cu termene de finalizare contractuale peste limita de 31 decembrie 2015, se confirmă practic scenariul 
pierderii a aproape 1 miliard de euro din fondurile europene alocate pentru transport rutier în perioada 2007-2013. 

Stimaţi colegi, 
Premierul Victor Ponta are datoria să îşi asume ratarea termenului de finalizare a autostrăzii Orăştie-Sibiu şi 

să renunţe urgent la coordonarea directă a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. 
 Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Alexandru Nazare 

 
*** 
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Ministrul Teodorovici trebuie să îşi dea demisia în urma rectificării bugetare prin care sunt tăiaţi banii pentru 

proiectele cu fonduri europene 
 

Stimaţi colegi,  
   
Proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an prevede tăierea a aproximativ un miliard de euro de 

la cofinanţările proiectelor din fonduri europene, marele câştigătoare fiind, în schim, în prag de campanie electorală, 
administraţiile locale. 

Această rectificare bugetară confirmă dezastrul din domeniul proiectelor finanţate din fonduri europene 
asupra căruia am avertizat în acest an. Degeaba se lăudau şi premierul Ponta şi ministrul Teodorovici cu cea mai 
mare creştere a ratei absorbţiei, atât timp cât ea se baza pe proiectele începute în perioada 2010-2011 şi care acum s-
au încheiat, fără însă a fi continuate de noi proiecte începute de guvernul Ponta. Cifrele demonstrează că anul acesta, 
în primele 8 luni, abia am transmis la Bruxelles solicitări de rambursare în valoare de 600 de milioane de euro, deşi ar 
trebui să ajungem până la sfârşitul anului la aproape 3 miliarde de euro pentru a evita pierderea de bani. În plus avem 
două programe, cel de resurse umane şi cel de competitivitate economică, care sunt de facto blocate după transferul 
acestora la Ministerul Fondurilor Europene, nefiind transmisă la Bruxelles nicio cerere de rambursare.  

În ceea ce priveşte reducerea fondurilor pentru proiectele de autostrăzi, Guvernul Ponta demonstrează că nu 
este interesat să facă investiţii pentru crearea locurilor de muncă, ci să direcţioneze banii către pomeni electorale şi 
către baronii locali. Anul acesta ne îndreptăm spre 0 km de autostradă inauguraţi după ce lucrările la autostrada 
Orăştie-Sibiu au fost oprite, iar pentru Nădlac – Arad abia a fost semnat contractul pentru lotul 2. Mai mult, chiar 
proiectele nou-începute sunt în impas, nici Lugoj-Deva loturile 2,3 şi 4, nici Sebeş-Turda nefiind aprobate de 
Comisia Europeană. Întrucât termenele contractuale de finalizare pentru aceste autostrăzi sunt în 2016, riscul este ca 
România să piardă aproape 1 miliard de euro din fondurile europene pentru acest domeniu.  

Stimaţi colegi, 
Tăierea cofinanţărilor proiectelor europene în prag de campanie electorală pentru direcţionarea lor către 

administraţiile locale este cusută cu aţă albă. Este incredibil cum pentru guvernarea Ponta căminele culturale şi sălile 
de sport sunt mai importante decât proiectele mari finanţate din fonduri europene nerambursabile. Pentru aceasta, 
este evident că ministrul Teodorovici nu mai are ce căuta în funcţia pe care o deţine, după ce a girat acest bilanţ 
negativ.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
 

 
 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către: deputat Cristian Constantin Roman 
Obiectul interpelării:  Instituţia prefectului 
 

Domnule viceprimministru, 
 
Vă adresez această interpelare pentru a vă solicita să faceți publică strategia dumneavoastră în ceea ce priveşte 

statulul prefectului ca înalt funcționar public.  
Abordez această chestiune deoarece eu cunosc opinia dumneavoastră în legătură cu prefecții, încă de pe vreme 

când erați preşedinte al Consiliului Județean Teleorman. Atunci, deranjat probabil de controlul de legalitate exercitat 
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de prefect ca instituție, v-ați pronunțat pentru desființarea acestei funcții. Mai tarziu, ca membru al guvernului, v-ați 
pronunțat pentru retragerea dreptului prefecților de a ataca actele administrației locale.  

Sub actualul guvern, prefectul a devenit doar un bun țap ispăşitor, un tampon între comunitate şi guvern, un 
om de sacrificiu, locul în care presiunea publică trebuie să se oprească pentru a nu ajunge la responsabilii 
guvernamentali de rang înalt.  

Constat, domnule ministru că, mai nou, prefecții au primit încă o sarcină – aceea de a se transforma în măciucă 
politică. Ei au fost scoşi “la produs” consilieri şi primari pentru PSD, pe perioada cât este în vigoare ordonanța care 
anulează temporar legea migrației politice. Trebuiau să arate că sunt şi ei buni la ceva, nu? Și s-au conformat 
întocmai. Unii prefecți au făcut  exces de zel, au recurs la amenințări şi o parte consilieri, sau primari, au cedat. Au 
fost exploatate cum nu se poate mai bine slăbiciunile oamenilor, pentru a-i înrola cu forța în armata partidului stat. 
Acest comportament, domnule viceprimministru, contravine flagrant statutului prefectului ca înalt funcționar public, 
sub sancțiunea pierderii funcției. Nu şi atunci însă când încălcarea statutului se face cu îngăduința conducerii 
Guvernului.  

Rolul de garant al respectării legii în administrație s-a pierdut pe drum sau a fost mult diminuat, ceea ce este 
foarte grav. Prefectul exercita în primul rând un rol preventiv, aleşii fiind sesizați de acesta şi având posibilitatea de 
a-şi îndrepta greşelile în ceea ce priveşte actele administrative adoptate. Acum, ei au drumul liber către parchete, 
pentru că nimeni nu îi opreşte la timp atunci când greşesc.  

De aceea, domnule ministru, vă solicit să vă pronunțați cât se poate de clar dacă, în fapt, prefecții mai sunt 
apolitici, dacă mai sunt lăsați să-şi exercite atribuțiile legale şi care e  soarta pe care această funcție o va împărtăşi pe 
viitor.  
 

*** 
 
 
Adresată :doamnei Doina Adriana Pană, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
De către: deputat Alexandru Nazare  
Obiectul interpelării: Defrişările din zona munţilor Făgăraş 
 

 
Stimată doamnă Ministru, 
 
În ultimii ani, în judeţul Braşov au avut loc defrişări masive în ariile protejate, care au avut drept rezultat 

dispariţia unei întregi păduri de pe un versant al Măgurii Codlea, a arborilor de pe Dealul Lempeş şi a zeci de hectare 
de copaci din Plaiul Foii şi Piatra Craiului. 

În plus, pe întinsul munţilor Făgăraş, de la Olt până în Plaiul Foii, în cursul acestei veri s-au deschis câteva 
zeci de noi zone de exploatare, astfel că numărul drumurilor de exploatare a crescut de mai mult de 10 ori faţă de cele 
existente în urmă cu 5-6 ani. Este un peisaj dezolant, în care copacii sunt aproape inexistenţi, traseele montane sau de 
ciclism sunt invizibile, iar gaterele şi zecile de balastiere care tranzitează aceste drumuri nu numai că poluează apa 
râurilor, dar pot oricând provoca alunecări de teren. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
‐ Care sunt motivele pentru care au avut loc defrişările în aceste zone? 
‐ Care sunt societăţile cu care au fost încheiate contracte pentru exploatarea acestor zone şi care este 

valoarea redevenţelor încasate pentru exploatarea acestor terenuri forestiere? 
‐ Au fost luate măsuri pentru plantarea de copaci în aceste zone? 
‐ Care este situaţia controalelor efectuate de Garda de Mediu cu privire la defrişările din zona munţilor 

Făgăraş? Au fost cazuri de defrişări ilegale? Care au fost amenzile aplicate? 
‐ Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru stoparea defrişărilor ilegale şi pentru diminuarea 

efectelor acestora asupra naturii pe viitor? 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
*** 
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Adresată :domnului Alexandru Năstase, Secretar de stat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine 
De către: deputat Alexandru Nazare  
Obiectul interpelării: Construcţia autostrăzii Sebeş - Turda 
 

Stimate domnule Secretar de Stat, 
 
În urma unei analize realizate de Guvern la sfârşitul anului trecut, împreună cu primăriile şi Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Alba, aproximativ 5.000 de imobile din judeţele Alba şi Cluj, situate de-a 
lungul autostrăzii Sebeş-Turda vor fi afectate de construcţie şi vor intra la exproprieri. Imobilele respective sunt 
situate în localităţile Sebeş, Alba Iulia, Ciugud, Sîntimbru, Galda de Jos, Teiuş, Aiud, Rădeşti, Miraslău, Unirea, 
Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi. 

Ulterior, în luna mai, Guvernul a adoptat Hotărârea privind declanşarea procedurilor de expropriere a 
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-
Turda”.  

Mai mult, în urma evaluării de teren efectuate de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, pe traseul 
viitoarei autostrăzi Sebeş – Turda a fost identificat un număr de nu mai puţin de 29 de situri arheologice. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
‐ Care este stadiul expropierilor pe autostrada Sebeş-Turda? 
‐ Când estimaţi că va fi finalizată descărcarea arheologică pe autostrada Sebeş – Turda? 
‐ Când estimaţi că vor începe lucrările pe cele două loturi cu contracte semnate? 
‐ Când estimaţi că vor fi semnate contractele şi pentru celelalte două loturi? 
‐ Care este stadiul aprobării acestui proiect de către Comisia Europeană? 
‐ Când estimaţi că va fi finalizată construcţia acestui tronson, date fiind întârzierile înregistrate până la 

acest moment? 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
*** 

 
Adresată  : domnului Nicolae Bănăcioiu, ministrul Sănătăţii  
De către:   deputat Cristian Constantin Roman 
Obiectul interpelării:  REVENIRE - Propunere de modificarea a cadrului normativ privind organizarea 
activităţii de transfuzie sanguină  
 

Domnule Ministru, 
 
În data de 11.03.2014 v-am adresat interpelarea cu titlul de mai sus, înregistrată la secretariat cu numărul 

1194B.  
Contrar prevederilor art. 175, alin. (2), al Regulamentului Camerei Deputaților, nu am primit răspuns nici până 

la această dată. 
 Constat însă cu dezamăgire că sunteți mai preocupat de efectele electorale ale deciziilor dumneavoastră ca 

ministru decât de cele practice. Ori proiectul pentru care v-am cerut susținerea era menit să salveze vieți nu să aducă 
voturi pentru partid. 

În accepțiunea PSD, un bun ministru este acela care contribuie la creşterea şanselor electorale ale şefului de 
partid de a ajunge la Cotroceni. Nu gestiunea eficientă a problemațicii ministerului contează şi e mare păcat.  Observ 
cu regret că Ministerul Sănătății este antrenat mai mult în lupta cu preşedinții de consilii județene care nu sunt supuşi 
puterii decât în creşterea nivelului de performanță a sistemului sanitar.  Bineînțeles, războiul e dus prin intermediul 
spitalelor județene. Victimele acestor lupte sunt însă pacienții. Bătălia politică în care v-ați angrenat cere sacrificii, 
iar cei sacrificați sunt românii. Puneți, domnule ministru, interesele politice înaintea celor ale concetățenilor şi faceți 
o mare greşeală. Eu vă cer, ca ministru, să fiți om de stat, nu de partid. Sau poate doar ați aplecat urechea la unii 
funcționari care opun rezistență la tot ceea ce însemnă schimbare în sistem.  

Oricum ar fi, domnule ministru, greşiți. 
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Țin să vă aduc la cunoştință că, proiectul de lege la care fac referire, este susținut inclusiv de colegi de-ai 
dumneavoastră, din PSD, în special medici. 

Vă reamintesc, domnule ministru, că am cerut sprijinul Ministerului Sănătății pentru reorganizarea centrelor de 
transfuzii sanguine în sensul  creşterii eficienţei acestora şi a vitezei de reacţie în caz de accidente. Ele ar putea fi 
reorganizate după modelul Unităţilor de Primiri Urgenţe sau chiar ar putea fi integrate în serviciul medical UPU. 

Sper totuşi că vă veți apleca şi asupra problemelor reale ale sistemului sanitar, cea semnalată de mine fiind 
doar una dintre ele. Poate, până la urmă, mă înşel în ceea ce vă priveşte şi voi avea totuşi un raspuns favorabil din 
partea dumneavoastră. 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 
 

*** 
 

 
 Întrebări 
 
 
Domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Datoriile neachitate către spitale şi clinici din Uniunea Europeană 
 

Domnule Ministru, 
În ultimii zece ani sumele alocate anual către sistemul de sănătate au crescut, fără ca acest lucru să se vadă şi 

într-o creştere a calităţii actului medical. Această stare de lucruri a determinat tot mai mulţi asiguraţi români să 
apeleze la servicii medicale complexe furnizate de spitale sau clinici din Uniunea Europeană, urmând ca o parte 
dintre cheltuieli să fie decontate de către CNAS. Din păcate acest lucru s-a amplificat în ultimii ani, iar datoriile 
acumulate şi neonorate la spitalele din străinătate au atins un nivel record de peste 200 milioane euro, în special în 
state precum Italia, Franţa, Germania sau Austria. Astfel, majoritatea spitalelor cărora trebuie să li se deconteze 
contravaloarea serviciilor medicale au anunţat că nu vor mai trata nici un pacient român până când nu se vor onora 
facturile restante. În aceste condiţii, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 

‐ chiar dacă aţi precizat că au fost avizate favorabil toate dosarele de tratament în străinătate, când 
consideraţi că vor fi şi plătite/decontate tratamentele deja efectuate în străinătate? 

‐ ce plan de măsuri aţi elaborat la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru ca sutele de milioane de euro 
decontate la spitale în străinătate să fie direcţionate către spitale şi clinici performante din România, iar românii să 
considere că pot fi trataţi corespunzător în România? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea consideraţie, 

 
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
 

Doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
    
 

Valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, pentru 
anul 2015 

 
Doamnă Ministru, 

 În ciuda faptului că Ministerul Finanţelor Publice se laudă cu încasări bugetare superioare din accize, în 
termeni nominali, modalitatea de exprimare a accizelor în lei pentru anul 2014 prin transformarea sumelor exprimate 
în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul 
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anterior anului precedent, publicat în J.O. al U.E., valoare actualizată cu media anuală a indicelui preţurilor de 
consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până 
la data de 15 octombrie, a avut un impact devastator asupra mediului de afaceri. Astfel, cursul de schimb utilizat 
pentru calculul accizelor pentru anul 2014 s-a situat cu aproape 10% peste cursul mediu al monedei europene. 
Pe lângă contracţia puternică a consumului de carburanţi, determinată în special de faptul că transportatorii 
alimentează în străinătate, modalitatea de calcul a accizelor, în special a celor pentru carburanţi, a lovit puternic în 
competitivitatea firmelor româneşti şi în capacitatea fermierilor de a eficientiza producţia agricolă prin intensificarea 
mecanizării.  
Stimată doamnă Ministru. În contextul în care această măsură se numără printre cauzele principale ale intrării 
economiei României în recesiune tehnică, vă rog să aduceţi următoarele precizări: 
‐ având în vedere faptul că, în prezent, la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, se lucrează la fundamentarea 
bugetului pentru anul 2015, vă rog să precizaţi dacă se va reveni la modalitatea anterioară de transformare a sumelor 
exprimate în echivalent euro, modalitate recomandată şi de Comisia Europeană? 
‐ aţi evaluat pierderile pe care le-a avut mediul de afaceri din România, inclusiv producătorii agricoli, ca 
urmare a calculării accizelor la un curs valutar artificial? 
‐ pentru că în cadrul dezbaterilor pe marginea moţiunii simple dezbătute în luna septembrie la Camera 
Deputaţilor aţi declarat că urmăriţi, în principal, stimularea mediului de afaceri, vă rog să precizaţi dacă modalitatea 
de calcul a accizelor utilizată pentru anul 2014 a fost una stimulativă pentru producţie şi pentru consum?  
    Solicit formularea răspunsului oral şi în scris. 
Vă asigur de înalta mea consideraţie, 
 

Deputat 
Cătălin Florin Teodorescu 

 
*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
                domnului Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 

 
 

Întârzierea utilizării fondurilor europene pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor 
 
 

Doamnă ministru, 
Domnule ministru, 
 
Principala ‘’realizare’’ a Guvernului Victor Ponta 3 pentru tineri este că şomajul a trecut de 25%. Guvernul 

Ponta nu este în stare sunt să utilizeze fondurile europene care ne stau la dispoziţie în mod gratuit. 
În aprilie 2012 Guvernul PDL a lăsat pregătit, şi pe circuitul de aprobare în ministere, Planul Naţional pentru 

Ocuparea Tinerilor prin care să fie utilizate fondurile europene din acest domeniu. A durat un an şi jumătate până 
când acesta a fost aprobat în decembrie 2013! 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale se laudă cu 27 de centre de garanţii înfiinţate, 46 de contracte 
de ucenicie şi 49 de prime de mobilitate. Doar 2777 de tineri au fost angajaţi şi alţi 80.000 consiliaţi! Acestea sunt 
soluţiile guvernării Ponta: centre de garanţii şi consiliere, nu locuri de muncă!  

 Ministerul Fondurilor Europene se laudă în schimb că  a trimis în luna august la Bruxelles programul prin 
care se vor finanţa măsurile şi până atunci se finanţează de la buget. Uită să menţioneze că programul pentru capital 
uman a fost trimis abia în august pentru că Acordul de Parteneriat, strategia generală pentru fonduri europene, a fost 
aprobat greu de Comisia Europeană.  
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Având în vedere cele menţionate, vă rog, doamnă şi domnule ministru, să-mi comunicaţi când va fi aprobat 

acest program şi când vor fi finanţate primele proiecte din fonduri europene. 
Solicit răspuns scris.  

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

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

Importul de fructe şi legume din Republica Moldova 
 

Stimate Domnule Ministru, 
Potrivit unui comunicat de presă din 31 iulie 2014, publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, a avut loc la sediul ministerului pe care îl coordonaţi, o reuniune între secretarul de stat Daniel Botănoiu, 
reprezentanţii Asociaţiilor Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe şi Struguri de Masă condusă de Vice-ministrul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova, Vlad Loghin şi reprezentanţii marilor lanţuri de 
distribuţie şi procesatori din România. Scopul acesteia a fost de a stabili relaţii directe între părţi în vederea desfacerii 
pe piaţa din ţara noastră a fructelor şi legumelor proaspete din Republica Moldova, în urma restricţiilor la exportul 
produselor agricole pe piaţa Federaţiei Ruse.  

Guvernul României a solicitat Comisiei Europene mărirea contingentului de produse importate din Republica 
Moldova, în principal mere, deoarece statul vecin a luat în calcul existenţa unor repercusiuni din partea Rusiei şi 
imposibilitatea de a mai exporta mere pe piaţa rusească. Acest lucru reiese şi din declaraţia Primului Ministru, Victor 
Ponta din cadrul emisiunii “Viaţa Satului” a postului public de televiziune: “Din păcate, este o chestie şi politică, 
pentru că Moldova se gândeşte că va avea repercusiuni din partea Rusiei, nu va mai putea să exporte mere, de 
exemplu, şi atunci am considerat că este de datoria nu doar a României, ci a Uniunii Europene să ne deschidem piaţa 
pentru produsele din Moldova, ca să nu-i lăsăm. Nu va fi un efect mare pentru Europa în ansamblu, însă pentru 
Moldova este esenţial, pentru producătorii de acolo”.  

Uniunea Europeană a scutit de taxe 40.000 de tone de mere şi prune, precum şi 80.000 de tone de struguri 
produse de fermierii de peste Prut. Pentru producătorii autohtoni toate acestea nu sunt deloc veşti îmbucurătoare. 
După ce vremea le-a afectat recoltele, pomicultorii se tem că, în condiţiile în care fructele de peste Prut vor fi de două 
ori mai ieftine, vor rămâne cu recoltele nevândute sau vor fi nevoiţi să accepte preţuri care vor face imposibilă 
recuperarea investiţiilor.  

Potrivit Preşedintelui Ascociaţiei pomicultorilor din Sălaj, domnul Luka Peter, producţia de mere din această 
toamnă este dublă faţă de anul trecut, însă cu toate acestea, veniturile nu acoperă cheltuielile de producţie deoarece 
merele se vând la preţuri foarte mici. Cele pentru industrie sunt achiziţionate cu 8 până la 15 bani kilogramul, iar 
achizitori se găsesc cu greu. Şi Societatea Comercială Rofratel din Zalău este afectată, indirect, de embargoul impus 
Rusiei. Firma producea concentrat de suc de mere, dar la momentul actual este pe yero la producerea acestuia. 
Majoritatea pomicultorilor au accesat credite la bancă pentru insecticide, pesticide şi îngrăşăminte, iar acum se află în 
imposibilitatea de a le achita datorită lipsei cumpărătorilor.  

Nici Hotărârea Guvernului nr. 788 din 10 septembrie 2014, privind programul de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli nu reprezintă un ajutor pentru toată lumea. Măsurile de siguranţă pentru depozitarea fructelor 
sunt mai stricte în comparaţie cu anul trecut, iar unele judeţe precum Sălajul, nu deţin depozite cu aparatuură de 
reglare a temperaturii, ceea ce însemnă că nu vor putea demara procedurile de licitaţie, şi implicit nu vor beneficia 
nici de Hotărârea Guvernului. 

Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicaţi, următoarele: 
1. Care este situaţia actuală cu privire la importul fructelor si legumelor proaspete şi procesate din 

Republica Moldova? 
2. Care sunt soluţiile pentru valorificarea şi depozitarea a 70.000 de tone de fructe din republica 

Moldova. Credeţi că România are capacitatea de a stoca un volum atât de mare?  
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3. Ce măsuri veţi întreprinde pentru sprijinirea pomicultorilor din România? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Lucian Nicolae Bode 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Ion Moraru, Secretarul General al Guvernului 
 

Bonusuri financiare la Transelectrica 
 

Stimate Domnule Secretar General, 
 
Este cunoscut faptul că la  nivelul S.C. Transelectrica S.A., odată cu aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011, pentru membrii Consiliului de Supraveghere au fost stabilite bonusuri financiare în raport 
de evoluţia acţiunilor la bursă.  

Din informaţiile pe care le deţin, în cursul anului 2013, respectiv în primele 8 luni ale anului 2014, 
cheltuielile cu investiţiile au fost realizate în proporţie de până la 30% pentru 2013, respectiv de 7% pentru 2014, faţă 
de programul aprobat, fapt care a determinat realizarea unor profituri excesive, conducând automat la creşterea 
valorii acţiunilor S.C. Transelectrica S.A. la bursă. 

Domnule Secretar General, apreciaţi ca fiind normal ca membrii Consiliului de Supraveghere să fie premiaţi 
cu sute de mii de euro, pentru faptul ca nu au realizat programul de investiţii şi mentenanţă, punând astfel în pericol 
siguranţa sistemului energetic naţional? 

Vă solicit să-mi comunicaţi în scris următoarele: 
1. Care sunt indicatorii de perormanţă cuprinşi în contractul de mandat (administrare) pentru membrii 

Consiliului de Supraveghere ai S.C. Transelectrica S.A? 
2. Care este volumul investiţiilor şi al mentenanţei pentru 2013, respectiv în cele         luni din 2014, în 

raport cu programul aprobat? 
3. Care este valoarea totala a sumelor ce au fost acordate membrilor Consiliului de Supraveghere pentru 

2013, respectiv 2014? 
4. Care este valoarea totala a sumelor ce au fost acordate membrilor Consiliului de Supraveghere pentru 

2013, respectiv 2014, reprezentând bonusurile raportate la evoluţia acţiunilor la bursă? 
          Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Lucian Nicolae Bode 

 
*** 

 

Adresată domnului Constantin Niță, ministrul Economiei 
 

Implicarea Ministerului Economiei în rezolvarea situației de la Ductil Steel Oţelu Roşu 
 

 
Domnule Ministru,  

 
În aprilie 2013, 430 de angajați ai Ductil Steel Oţelu Roşu au fost disponibilizați, ca urmare a deciziei 

luate de deținătorii companiei, grupul Mechel. În fapt, producția încetase din noiembrie 2012. Aşa cum bine ştiți, 
situații similare s-au înregistrat şi în cazul altor combinate deținute în România de aceeaşi companie. 
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În județul pe care îl reprezint în Parlament, sute de familii şi-au pierdut singura sursă de venit, 
comunitatea nu se mai poate baza pe taxele şi impozitele care susțineau parte a serviciilor publice din zonă, iar 
industria românească, din rațiuni mai degrabă de calcul geopolitic, a fost atinsă într-un punct important. 

În acest moment, combinatul este în conservare şi se analizează posibilitatea de a fi scos la vânzare ca 
unitate funcțională. 

Pentru Oțelu Roşu şi pentru județul Caraş - Severin, pentru minunații oameni de aici, nu ar exista o veste 
mai bună decât aceea că statul este decis să se implice în această chestiune şi să le dea foştilor angajați şansa de a 
munci din nou, de a fi mândri de meseria lor şi a ieşi din situația actuală, în care, pentru unii, nici măcar opțiunea 
ajutorului de şomaj nu mai există. 

Aşadar, domnule Ministru, vă întreb dacă ministerul pe care îl conduceți şi Guvernul din care faceți parte 
au vreun plan de acțiuni şi iau în calcul o intervenție în cazul Ductil Steel Oţelu Roşu. 

Vă adresez această întrebare ținând cont de semnalele contradictorii primite de la colegii dumneavoastră 
de Guvern. Pe de-o parte, doamna Ioana Petrescu, Ministrul Finanțelor Publice, afirma recent că nu crede că "este 
treaba Guvernului să creeze locuri de muncă". Pe de altă parte, Ministrul delegat pentru Energie, domnul Răzvan 
Nicolescu, a arătat că statul român doreşte să răscumpere acțiunile Enel vândute acum nouă ani. 

Domnule ministru, împărtăşiți atitudinea de tip laissez-faire a Ministrului Finanțelor sau pe cea 
intervenționistă a Ministrului delegat pentru Energie, cel care, de altfel, se află în coordonarea ministerului pe care îl 
reprezentați? 

Domnule ministru, în ceea ce priveşte situația Ductil Steel Oţelu Roşu, preferați să stați cu mâna în sân, 
ignorând cum o întreagă zonă se afundă în sărăcie sau sunteți pregătit, atunci când va fi cazul, chiar să preluați 
pachetul majoritar de acțiuni al companiei şi să le redați oamenilor speranța şi locurile de muncă? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Valeria Schelean 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 Declaraţii politice 
 

În viitorul apropiat parlamentarii Partidului Conservator vor depune două propuneri legislative destinate 
tinerelor familii şi pentru conservarea tradiţiilor româneşti 

Proiectul de lege privind familia îşi propune să vină cu măsuri care să acompanieze un cetăţean român de la 
naştere pe tot parcursul vieţii, respectiv măsuri precum introducerea unei alocaţii pentru nou-născuţi, încurajarea 
căsătoriilor în principal pentru cei din clasa medie şi cea de jos, oameni care câştigă venituri în jurul salariului mediu, 
oameni care trebuie încurajaţi să se căsătorească şi să aibă copii în România, crearea de centre de zi pentru persoanele 
vârstnice, prin care putem aranja un cadru prin care acestea să poată fi integrate în viaţa familiei, având grijă de copiii 
aflaţi la grădiniţă sau la şcoală după terminarea programului, până când părinţii pot veni să-şi ia copiii de la aceste 
centre de zi. Centrele respective urmează să aibă servicii de sănătate, pentru că persoanele vârstnice au nevoie de o 
atenţie specială din punct de vedere al sănătăţii, dar de altfel pot participa activ la viaţa familiei. Ne dorim, de 
asemenea, să introducem servicii de sănătate a reproducerii, servicii de planing familial pentru tinerele familii şi 
prioritate în acordarea unor locuri de muncă şi a formării profesionale pentru familiile nou create. În acelaşi timp 
dorim să sprijinim cu prioritate tinerii care îşi întemeiază noi familii să se angajeze şi să poată beneficia de un sprijin 
aparte în relaţiile pe care le au cu instituţiile statului (instituţii fiscale, alte instituţii).  

În ceea ce priveşte legea care priveşte conservarea tradiţiilor româneşti, PC îşi propune să ofere un mesaj 
naţional prin dialogul şi interacţiunea interculturală între regiunile ţării.  

Pe de o parte, dorim să definim produsele tradiţionale prin normele pe care le avem la dispoziţie în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi să le extindem, să prezervăm cultura oferind cetăţenilor o legătură fundamentală cu 
valorile sociale şi credinţele naţionale, să încurajăm comunităţile locale pentru a-şi conserva specificul tradiţional 
prin alcătuirea unui colecţii şi însemne produse tradiţionale locale prin care să se creeze în cadrul fiecărei comunităţi 
un sentiment de apartenenţă pentru asigurarea coerenţei tradiţiilor locale. În acelaşi timp ne propunem ca prin această 
lege care conservă tradiţiile româneşti să sprijinim tot ce înseamnă sistemul cooperatist şi meşteşugăresc care 
acţionează în această privinţă. Măsuri care ar putea fi propuse prin această lege şi pe care le discutăm acum, la nivelul 
partidului, sunt susţinerea evenimentelor care au la bază tradiţiile locale până la cele naţionale. 

 
Deputat 

Ioan Moldovan 
 

*** 
 

Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Una dintre problemele pe care le-am identificat, în urma experienţei mele în calitate de avocat, a fost 

asistenţa juridică pe care o primesc persoanele aflate în situaţii financiare deosebite. În momentul actual, în cadrul 
dosarelor penale, există un apărător din oficiu pentru cei care nu îşi permit angajarea unui avocat făra a pune în 
pericol întreţinerea lor sau a familiei, fie că este vorba de inculpaţi sau de părţile vătămate. Din păcate, foarte puţini 
români ştiu că au acest drept, iar în prezent asistenţa se prestează de avocaţi care au şi o clientelă proprie. 

În aceste cazuri, actualul sistem judiciar întâmpină probleme ce fac actul juridic foarte greu de gestionat. În 
primul rând, procesele durează mai mult, întrucât instanţa trebuie să desemneze avocat din oficiu sau să se pronunţe 
asupra cererii de acordare a ajutorului judiciar gratuit. Apoi, apărătorii desemnaţi din oficiu nu au suficient timp 
pentru studierea dosarului şi asigurarea unei apărări corespunzătoare. De asemenea, există întârzieri la plata 
onorariilor din oficiu, întârzieri ce cauzează nemulţumiri în rândurile avocaţilor. Mai mult decât atât, justiţiabilii nu 
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cunosc prevederile actuale referitoarea la acordarea asistenţei gratuite în cazul dosarelor civile. 
Soluţia pentru această problemă ar fi înfiinţarea unui Birou de Asistenţă Juridică Gratuită, ce ar avea în 

structura sa câte o filială în fiecare judeţ, aflată sub directa coordonare a Ministerului Justiţiei, precum şi sedii 
deschise în toate oraşele unde există judecătorie. Avocaţii ce vor lucra în cadrul acestui birou vor beneficia de statutul 
de salariat în cadrul profesiei, vor fi plătiţi de către stat şi nu vor avea dreptul la propria clientelă. De acest serviciu 
vor beneficia cetăţenii care au un venit lunar mediu pe membru de familie de sub 800 lei, în dosarele civile, şi orice 
persoană, indiferent de venit, în cauzele penale. 

Sistemul Biroului de Asistenţă Juridică Gratuită oferă o serie de avantaje. În primul rând, o mai bună apărare 
pentru cei ce beneficiază de asistenţă judiciară gratuită, datorită unui studiu mai aprofundat al dosarului de către 
apărători. Apoi acest sistem va reduce timpul soluţionării dosarelor. De asemenea, va reduce costurile onorariilor din 
oficiu, va asigura noi locuri de muncă pentru avocaţi şi va oferi stagii de practică tinerilor avocaţi.  

În opinia mea, doamnelor şi domnilor, un Birou de Asistenţă Juridică Gratuită este nu numai o idee, ci o 
soluţie veritabilă pentru rezolvarea, dintr-un singur foc, a mai multor crize cu care se confruntă sistemul nostru 
judiciar. 

 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
România se află pe locul doi în lume, după Japonia, în topul ţărilor cu cel mai rapid internet. Însă, cu toate 

acestea volumul comerţului electronic din România este de numai  8%, mult sub ţinta europeană de 47%. 
Interoperabilitatea, caracterul global şi costurile scăzute de conectare la internet, au puterea de a oferi o serie 

de avantaje, atât pentru companii, cât şi pentru comercianţi sau cumpărători. Pentru o companie, comerţul electronic 
(e-commerce) are natura de a extinde zonele de activitate pentru pieţele naţionale şi internaţionale. Astfel compania 
poate să-şi localizeze clienţii, furnizorii potriviţi şi cei mai buni parteneri de afaceri din lume într-un timp scurt şi 
foarte eficient. De asemenea, se reduce timpul dintre cheltuirea capitalului şi primirea produselor şi serviciilor pe care 
compania le solicită. Totodată, se întăresc relaţiile între furnizori şi clienţi şi informaţiile despre companie sunt 
furnizate mult mai rapid şi mai modern. 

Pentru un cumpărător, e-commerce-ul este foarte folositor întrucât reprezintă un mod de a efectua rapid 
cumpărături, de a căuta rapid produse şi servicii şi oferă posibilitatea de a compara preţurile şi calităţile acestora, 
oferă o comoditate sporită cumpărătorului, dar şi facilitează competiţia între comercianţi, ceea ce duce la reduceri 
substanţiale ale preţurilor. 

De asemenea, comerţul electronic determină reducerea traficului şi a poluării, ridicarea standardului de viaţă 
pentru cetăţeni, care îşi vor putea achiziţiona servicii sau produse la preţuri mai mici şi facilitează furnizarea de 
servicii publice, cum ar fi sănătatea, educaţia, distribuirea serviciilor sociale ale guvernelor la un cost redus şi cu o 
calitate îmbunătăţită. 

A venit momentul, stimaţi colegi, ca instituţiile abilitate să realizeze şi să implementeze planuri de acţiune 
concrete pentru a creşte volumul comerţului electronic, un segment economic în care România are un potenţial de 
creştere enorm şi în care există atât de multe oportunităţi.    

  
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
Centrele medicale de permanenţă în pericol 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

 
        Centrele medicale de permanenţă au fost create în cartierele principale din municipii şi oraşe, în scopul de a 
descongestiona Serviciul General de Urgenţă, şi pot asigura, prin echipa de gardă formată din medic şi asistent 
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medical, servicii medicale de urgenţă. Orice cetăţean se poate adresa unui astfel de centru de permanenţă, indiferent 
la ce medic de familie este înscris. 
     Activităţile medicale desfăşurate în centrele de permanenţă au fost reglementate în intervalul iunie 2008 – 
31.05.2011 prin Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi 
reformei administrative nr. 1024/496/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. 

Înfiinţarea acestor centre medicale a fost însă destul de greoaie şi, din păcate, deşi încă nu s-a ajuns la un 
număr suficient, iată că printr-o diferenţă de interpretare a legii ele se află în pericolul iminent de a fi desfiinţate. 
Practic, mă refer la decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a trasa CNAS sarcina de recuperare a prejudiciului 
reprezentând plăţi nelegale, din punctul de vedere al Curţii de Conturi, a cheltuielilor administrative efectuate de 
cabinetele medicilor de familie, în care au fost organizate centre de permanenţă (gărzi), peste nivelul aprobat prin 
Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor. 
       Din punctul de vedere al medicilor, aceştia consideră că prejudiciul nu există, deoarece decontarea sumelor 
contractate s-a efectuat în conformitate cu ordinul respectiv în ansamblul sau, inclusiv anexa 5 la ordin, în care se 
precizează clar tariful orar pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare. De asemenea, sumele invocate de către 
Curtea de Conturi a fi recuperate nu se mai află la cabinetele medicilor de familie, deoarece din acestea s-au plătit 
salarii pentru asistenţi, obligatorii de altfel, contribuţii la bugetul de stat şi impozite, s-au cumpărat medicamente, 
utilităţi, etc., absolut indispensabile pentru o minimă funcţionare a acestor centre.  
         Recuperarea acestor sume de la medicii de familie ar determina imposibilitatea de funcţionare şi închiderea 
foarte multor centre de permanenţă, în special al acelora care funcţionau în anii 2009-2010. Astfel s-ar compromite în 
mod iremediabil activitatea de permanenţă şi s-ar diminua foarte mult atractivitatea pentru înfiinţarea de noi centre. 

Iată de ce vă supun atenţiei această problemă, fără a comenta decizia luată, ci doar propunând ca, după 
modelul pensionarilor şi mamelor, şi medicii de familie să fie sprijiniţi să beneficieze de o amnistie fiscală! 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Reducerea TVA la pâine şi-a dovedit oportunitatea! 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
La un an de la reducerea TVA la pâine, produse de morărit şi panificaţie, de la 24% la 9%, aplicată de la 1 

septembrie anul trecut, efectele pozitive sunt semnificative. Astfel, datele statistice făcute publice au relevat că 
decizia Guvernului Ponta, susţinută cu tărie de Partidul Conservator, a condus la diminuarea evaziunii fiscale cu un 
procent de 20%, iar, în acelaşi timp, producţia fiscalizată de făină şi pâine a crescut cu 19%, respectiv cu 280.000 de 
tone. Potrivit informaţiilor prezentate de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase 
ROMPAN, producţia de făină fiscalizată a crescut cu 164.000 tone (19%) de la 1 septembrie 2013 faţă de intervalul 
similar precedent, de la 606.000 tone la 726.000 tone, în timp ce producţia fiscalizată de pâine a urcat cu 120.000 
tone (19%), de la 862.000 tone la 1,026 milioane tone. În aceste condiţii, românii care au cumpărat în ultimul an 
pâine şi produce de panificaţie au făcut economii serioase, de 200 milioane lei pe segmentul de făină şi de 400 
milioane lei la cumpărarea de pâine, în total 136 milioane euro. 

Între efectele pozitive ale aceste măsuri de reducere a TVA la pâine, produse de morărit şi panificaţie, de la 
24% la 9%, aplicată de la 1 septembrie anul trecut, se mai numără, pe lângă scăderea evaziunii fiscale, creşterea 
consistentă a numărului angajaţilor din acest domeniu, majorarea cantitativă şi calitativă a producţiei, precum şi 
mărirea încasărilor la bugetul de stat. Astfel, la un an de la aplicarea măsurii, putem vorbi acum despre un mediu 
economic mult mai sănătos în România, graţie principalei consecinţe a reducerii TVA, şi anume reducerea evaziunii 
fiscale din domeniul pâinii şi a panificaţiei. Acum avem o producţie fiscalizată într-un procent extrem de 
îmbucurător, fapt ce determină asigurarea populaţiei cu o hrană sigură şi la un preţ decent. De asemenea, un alt efect 
a fost acela că numărul salariaţilor deţinători de cărţi de muncă a crescut, în contextul în care angajaţii din panificaţie 
reprezintă un procent important din numărul salariaţilor din agricultură. Totodată, pe piaţa de morărit şi panificaţie a  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2014  
săptămâna  29 septembrie  - 3 octombrie 2014  

 

  

86

 
 
crescut producţia fiscalizată, fapt ce a majorat gradul de profitabilitate al angajatorilor, dar şi al angajaţilor, însă 
măsura a determinat şi dezvoltarea unui mediu propice pentru crearea de noi locuri de muncă. Nu în ultimul rând, au 
crescut exporturile la făină, cu 34 %, dar şi la pâine, cu 28%, fapt care denotă viabilitatea şi succesul acestei decizii 
politice majore. 

Partidul Conservator a susţinut de ani buni introducerea acestei măsuri, iar rezultatele amintite nu fac decât 
să demonstreze că ideile promovate de noi au fost sustenabile. Tocmai în acest context, suntem de părere că 
reducerea TVA trebuie extinsă în perioada următoare şi la alte categorii de produse de strictă necesitate pentru 
români, cum ar fi carnea, legumele şi fructele. La fel ca şi în cazul pâinii, Guvernul trebuie să dea dovadă de curaj şi 
încredere, deoarece mediul de afaceri este receptiv la toate măsurile care au ca rezultat creşterea numărului locurilor 
de muncă şi stimularea unei concurenţe reale în piaţa economică. Nu în ultimul rând, prin implementarea unor astfel 
de măsuri, are de câştigat evident şi statul, prin creşterea încasărilor bugetare şi majorarea exporturilor.  

Îmi exprim speranţa ca, odată cu reducerea CAS la angajatori, va creşte numărul faptelor bune derulate de 
Guvern pentru îmbunătăţirea activităţii întreprinzătorilor autohtoni şi stimularea unui mediu concurenţial real, în 
urma cărora cu toţii avem de câştigat. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 

 “Cazul” Turcescu - un precedent periculos 
 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
În urmă cu o săptămână, pe blogul jurnalistului Robert Turcescu a fost postat un mesaj cu titlul “Mărturisire 

şi spovedanie”, în care recunoaşte că a fost “lt.-colonel sub acoperire”. Mai mult, în mesajul publicat au fost ataşate 
un livret militar, dar şi cateva ştate de plată cu sumele de bani pe care le-ar fi primit. 

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, într-un comunicat de presă, că nu comentează presupusele dezvăluiri 
ale jurnalistului Robert Turcescu, care a anunţat că ar fi fost ofiţer sub acoperire al Armatei, prezentând nişte 
documente în acest sens, a căror veridicitate nu poate fi verificată. 

Conform Legii, MApN nu are cum să recunoască dacă a fost. Dar nici n-a negat. Pe de altă parte Turcescu a 
greşit, tot conform legii, nu avea voie   să vorbească despre statutul său liber asumat. Aşa că urmează o acuzare şi 
judecare pe legile care reglementează secretul de stat şi funcţionarea serviciilor secrete. 

Au existat şi voci care vorbesc mai mult despre un “joc operativ”, decât despre o deconspirare încărcată de 
presiune psihologică şi misticism, că într-o formă sau alta Robert Turcescu ne va anunţa că ceea ce a dezvăluit a 
făcut-o într-un cu totul alt scop decât acela de a se elibera de aşa zisa povară de ofiţer acoperit. 

Ne putem aştepta la orice după această mărturisire, dar ar fi cu atât mai grav dacă Robert Turcescu încearcă 
prin aceste metode să facă jocul unuia sau altuia în precampanie electorală, ca parte dintr-un plan atent gândit şi nu o 
“dezvăluire şocantă”, încercând să ne arate cum ar putea să sune spovedania candidatului la prezidenţiale care ar fi 
agent acoperit. 

Stimaţi colegi, 
 Cred că mărturisirea lui Robert Turcescu ar trebui tratată cu maximă circumspecţie. Eu nu aş lua în calcul 

această  “ştire” până la o confirmare oficială a autorităţilor statului. Sunt de acord că ar fi dincolo de limitele bunului 
simţ. 

 
Deputat 

Mircea Vicenţiu Irimie 
 

*** 
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Programul de fertilizare in vitro va fi reluat 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a anunţat sâmbătă că programul de fertilizare in vitro va fi reluat, 

probabil din 2015, precizând că "a fost rău că s-a întrerupt" după 2011, pentru că este un program bun, dar trebuie 
stabilite mai atent criteriile de selecţie a clinicilor şi cuplurilor. 

Ministerul Sănătăţii a lansat în 2011, în premieră, Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar. 
Bugetul programului a fost de patru milioane de lei, Ministerul Sănătăţii susţinând financiar o singură procedură de 
fertilizare in vitro pentru fiecare cuplu, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea 
ovocitelor prin puncţie foliculară, recoltarea spermei şi procesarea acesteia, inseminarea ovocitelor, transferul 
embrionar) şi 1.230 de lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.  

 
În prezent, costul unei fertilizări in vitro în România variază între 1400-3000 euro, la care se adaugă costul 

medicamentelor necesare – care pot ajunge, în funcţie de tratamentul prescris, la 2000 euro (fără analizele 
premergătoare pe care cuplul trebuie să le efectueze, care ajung şi ele la cca. 1000 RON). În concluzie, pentru o 
singură încercare de fertilizare in vitro, un cuplu trebuie să dispună de 3000- 5000 euro. 
Trebuie menţionat faptul că şi în celelalte ţări europene, cuplurilor cu probleme de infertilitate li se acordă de catre 
stat posibilitatea de a efectua un număr gratuit de fertilizări in vitro. În ţări precum Ungaria, Franţa, Belgia, Grecia 
etc. statul susţine financiar tehnicile de reproducere umană asistată ca metode moderne de tratament al infertilităţii 
unui cuplului (până la 5 încercări de fertilizare in vitro şi 6 înseminări artificiale per cuplu). 
 Doresc să adresez felicitări iniţiatorilor unui astfel de proiect, care vizează susţinerea cuplurilor ce trec prin 
această dramă! Nu este deloc uşor, sacrifici suflet, bani, chiar viaţa de cuplu prin încercările (uneori zadarnice) de a 
avea un copil. 

 
Deputat 

Mircea Vicenţiu Irimie 
 

*** 
 

Drama spitalelor maramureşene: deşi nu avem medici, nici nu vrem să avem! 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Mass media din Maramureş, mai exact cotidianul „Informaţia Zilei de Maramureş”, a prezentat zilele trecute 
o situaţie incredibilă petrecută la Spitalul Orăşenesc din Borşa. Mai exact, un medic din Republica Moldova, 
deţinător al unui titlu de profesor universitar şi o vechime în carieră de aproape 30 de ani, a fost refuzat să profeseze 
la Borşa, din motive birocratice nejustificate în opinia mea. Aceasta deşi spitalele din Sighetu Marmaţiei, Borşa şi 
Vişeu se confruntă cu o lipsă acută de medici şi asistenţi, precum şi cu necesitatea rambursării unor datorii 
importante.  

Deciziile guvernamentale de revitalizare a sănătăţii încă se lasă aşteptate, din moment ce Ministerul Sănătăţii 
nu găseşte soluţia de a echivala studiile medicilor din Republica Moldova, nu puţini, care şi-au exprimat dorinţa de a 
profesa în uitatele spitale din Maramureş. Aceasta, în condiţiile în care ne plângem peste tot că plecarea medicilor din 
ţară ne-a dus în situaţia de a avea un sistem de sănătate deplorabil. 
În contextul alarmant al migraţiei medicilor români, a lipsei personalului specializat din foarte multe unităţi medico-
sanitare, mai ales din zonele defavorizate şi izolate ale ţării, şi a celorlalte probleme din sistem, mi se pare că statul 
face prea puţin pentru a remedia problema. Prea puţin sau deloc! Astfel nu se poate explica de ce medicul respectiv 
din Republica Moldova nu a fost primit să profeseze în spitalul din oraşul Borşa, deoarece autorităţile române nu pot 
să-i echivaleze studiile, doctorul provenind din afara spaţiului comunitar al Uniunii Europene. Omului nu i s-a permis 
practic să susţină din nou examenul pentru a profesa, practic nu i s-a dat nici o şansă! Bineînţeles, medicul a făcut 
cale-ntoarsă, iar spitalul din Borşa a rămas în continuare cu un deficit însemnat de cadre medicale şi sanitare, aidoma 
altor două unităţi din Maramureş, cele din Sighetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus. Cele trei spitale au datorii însemnate 
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către bugetul de stat şi furnizori şi, în plus, se confruntă cu o lipsă acută de cadre specializate, numai la Sighet lipsind 
de ani de zile un medic anestezist.  

Pe această temă, m-am adresat oficial ministrului Sănătăţii, cu rugămintea de a dispune echivalarea  studiilor 
medicilor din Republica Moldova care vor să lucreze în spitalele din Maramureş. Dacă vom continua să rămânem 
pasivi şi să nu găsim soluţii, după dictonul negativ conform căruia „nu se poate”, nu avem cum să emitem pretenţii la 
normalizarea situaţiei din sănătate şi a rezolvării problemelor legate de criza de personal şi alte deficienţe care 
persistă de 25 de ani încoace. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Un subiect mereu de actualitate, ce consider că trebuie adus în faţa dumneavoastră este reciclarea. Aceasta 

prezintă beneficii dintre cele mai diverse, cel mai important dintre acestea fiind reducerea poluării. De asemenea, 
conservarea resurselor naturale prin refolosirea obiectelor face ca apa, lemnul sau mineralele să fie păstrate pentru 
generaţiile ce vin din urmă. Tot prin reciclare, se reduce cantitatea de gunoi depozitată la gropile speciale, care 
erodează solul şi îl fac inutilizabil, afectând întregul habitat. Cu ajutorul reciclării este conservată şi energia, la 
producerea unui obiect din materiale reciclate folosindu-se cu până la 95% mai puţină energie decât în cazul folosirii 
de materii prime noi. Totodată, se folosesc mai puţini combustibili fosili, fiind reduse noxele care duc la crearea 
efectului de seră. 

Mai mult decât atât, din punct de vedere social reciclarea aduce şi beneficii secundare substanţiale. Centrele 
de reciclare ar putea oferi numeroase locuri de muncă şi ar scădea costurile debarasării de gunoi, programele de 
reciclare presupunând costuri mai mici decât depozitarea sau incinerarea gunoaielor. 

Din păcate, potrivit Eurostat, România se află pe ultimul loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
reciclarea, cu numai 1% din totalul gunoaielor trimise la reciclat, iar conform directivelor UE, acest procent va trebui 
să ajungă la 50% până în anul 2020.  

România nu poate atinge această performanţă în cei 6 ani rămaşi până la implinirea acestui termen decât 
printr-o campanie agresivă pentru promovarea reciclării în ţară, campanii de educare a copiilor privind reutilizarea 
materiilor prime, desfăşurate în şcoli şi mediatizarea beneficiilor reciclării, atât pentru natură, cât şi pentru cetăţeni 
sau pentru economia ţării. 

Desigur că pentru România de astăzi este foarte dificil să se ajungă la acelaşi nivel alte state din Uniunea 
Europeană, dar implementând aceste programe în şcoli şi facilitând colaborarea instituţiilor statului pentru informarea 
cetăţenilor cu privire la toate aspectele menţionate mai sus, putem merge pe un drum care să ne facă ţara mai curată, 
mai frumoasă şi mai sănătoasă pentru noi şi pentru copiii noştri şi de ce nu, să îndeplinim promisiunea făcută faţă de 
partenerii noştri europeni de a recicla 50% din deşeurile pe care le producem. 

 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 

 
 *** 

 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Una dintre cele mai mari probleme în zilele noastre este violenţa în şcoli. Manifestările de acest tip cresc de 

la an la an, un fapt foarte îngrijorător pentru viitorul elevilor din şcolile româneşti. Din păcate, exemplele negative în 
acest sens pornesc chiar din rândul profesorilor: 103 de dascăli fiind reclamaţi anul trecut pentru violenţă, şantaj sau 
furt. 

De asemenea, în 2013, numărul de elevi implicaţi în acte de violenţă a ajuns la 597, dintre care peste 70 au 
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comis acte de furt. Totodată, elevii români au adunat anul trecut peste 7.700.000 de absenţe nemotivate, iar peste 3 
milioane au lipsit motivat de la şcoală. 

  Printre cauzele violenţei şcolare numărăm mediul familial din care provin tinerii, în majoritatea cazurilor 
fiind vorba despre familii dezorganizate sau monoparentale, lipsa de comunicare şi afecţiune ori consumul de alcool, 
elemente ce   au efecte negative vizibile asupra elevilor. De asemenea, situaţia economică precară, inegalităţile 
sociale, modul preferenţial în care sunt trataţi anumiţi colegi sau abuzul de măsuri disciplinare ale unităţilor de 
învăţământ pot duce şi ele la cazuri de violenţă în şcoli. 

O soluţie a acestei probleme o reprezinta dezvoltarea unei strategii de prevenire, ce ar trebui adoptată de 
autorităţile locale, împreună cu ministerele autorizate în acest domeniu. Printre astfel de strategii putem regăsi 
trainiguri pentru prevenirea violenţei în şcoli, iniţierea de parteneriate locale în vederea prevenirii violenţei, 
promovarea unei culturi a non-violenţei printre toţi actorii implicaţi în actul eduaţional, organizarea de evenimente 
culturale şi educative, adresate tinerilor, încurajarea şi stimularea rezultatelor bune şi a comportamentului exemplar al 
elevilor, sprijinirea unităţilor şcolare în identificare familiilor cu risc ridicat de violenţă. Toate aceste demersuri 
enumerate anterior provin dintr-un plan numit „Tinerii împotriva violenţei”, proiect al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, ce a început în anul 2010, dar ale cărui performanţe nu se văd.  

Este momentul, doamnelor şi domnilor, ca toate aceste măsuri să fie luate în considerare şi puse în practică 
într-un cadru mult mai organizat, beneficiind de o cooperare mult mai bună între autorităţile locale, ministerele de 
profil şi mass-media pentru îndeplinirea scopului lor: scăderea violenţei în şcoli. 

 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 

 
 *** 

 
Pericolul dezechilibrului economic şi militar 

este evident! 
 
           Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Se apropie, rapid, alegerile prezidenţiale din noiembrie şi tensiunea electorală este în continuă creştere. S-au 
depus candidaturile, previzibile de altfel, se fac cercetări sociologice, preşedintele sprijină „pe faţă” candidatura 
Elenei Udrea, partidul fostului premier Tăriceanu nu a fost, încă, înregistrat la Tribunalul Bucureşti, Ioan Ghişe a 
iesit din cursă, deşi merita această şansă, iar Guvernul Romaniei a adoptat O.U. 55/2014, care dă şansa aleşilor locali 
să migreze la ce partid doresc! 
 Deci, remarcăm cu toţii că, e tevatură mare, în vederea alegerilor prezidenţiale dar, se poate observa 
uşor că simultan, ne-a scazut tuturor, atenţia asupra iniţiativei legislative a U.D.M.R. (aceea de autonomie 
teritorială a aşa-zisului „ţinut secuiesc...”) dar, şi asupra situaţiei din estul Ucrainei, care se deteriorează pe zi ce 
trece, în ciuda succesivelor acorduri de încetare a focului şi a intensificării eforturilor diplomatice ucrainiene, de a 
deveni membru NATO! 
 Pe fondul acestor evenimente interne dar şi externe, autorităţile române ar trebui să aibă în vedere o 
intensificare, sub motive electorale, a activităţilor extremiste ale adepţilor JÖBBYK, activităţi ce ar putea, foarte 
uşor, să tulbure campania electorală prezidenţială! Şi va trebui să luăm în serios gestul premierului ungur Victor 
Orban, de a împiedica livrarea de gaze către Ucraina, pentru că, este din ce în ce mai clar, pentru toată Europa, 
faptul că, ceardaşul            lansat de Victor Orban, începe sa semene cu, cazaciocul              rusesc! 
 Diplomaţiile occidentale, dacă nu au remarcat înca acest fapt, au serioase probleme de percepţie al cursului 
evenimentelor din Ucraina şi din Ardealul românesc! Sau aceste evenimente nu prea interesează statele occidentale, 
în frunte cu Germania, membre fondatoare a Uniunii Europene, care totuşi, nu au avut nicio reacţie la criticile 
premierului ungar Victor Orban, aduse politicii europene, a sancţiunilor economice care vizează Rusia. 
 Totuşi, Rusia „joacă foarte bine cartea” livrării gazelor naturale, acum în prag de iarnă, dispunând, 
este adevărat, de diplomaţi de excepţie care apără cu ardoare poziţia mondială a acestei mari super-puteri globale. Iar 
pe fondul angajării Statelor Unite ale Americii pe un nou front al aşa-zisului „stat islamic”, în Siria şi Irak, ce au 
impus lovituri aeriene americane, ne face să credem că, situaţia internaţională se complică! În acest moment, 
recenta vizită a premierului Ponta în China, ne-ar putea da speranţa unor evoluţii pozitive a situaţiei create în zona 
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Mării Negre, ca urmare a alăturării Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Este o mutare de şah foarte bună, 
pentru că, ştim foarte bine că, China, o altă super-putere mondială, are şi interese geo-strategice, nu numai interese 
economice. 
 Nu ştiu ce am mai putea face noi românii, în situaţia în care, cel puţin ipotetic, interesele geo-strategice 
ale Rusiei, ar deveni convergente cu cele ale Chinei, situaţie în care, firavul echilibru economic şi militar al 
planetei, ar fi serios zdruncinat, iar că rezultat imediat, am putea constata, printre altele, şi modificarea frontierelor 
statelor, inclusiv ale celor din U.E. 
 S-ar putea să nu fie cazul să ne alarmăm dar, proverbul românesc cu „suflatul şi-n iaurt”, devine tot mai 
actual. Motive pentru care, atenţia diplomaţiei româneşti, nu trebuie să fie concentrată pe campania electorală 
prezidenţială internă, ci exclusiv, pe evoluţia evenimentelor din zona Mării Negre dar, şi a celor de ordin global, 
pentru că România să nu devină monedă de schimb între marile puteri ale lumii. 
 Asta pentru că, ştim cu toţii că nu mai avem în diplomaţia românească „sclipirile unui diplomat de 
excepţie, cum a fost Nicolae Titulescu”... 
 Era de dorit aşa ceva dar, trebuie să ne mulţumim cu ce avem, şi să acordăm încrederea necesară corpului 
diplomatic al României! 
  

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
Revizionismul teritorial 

-izvor de creştere a tensiunilor în statele lumii! 
 
 
           Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Zilele trecute, mi-a atras atenţia o ştire difuzată pe burtiera emisiunilor de ştiri al câtorva posturi de 
televiziune, potrivit căreia, între S.U.A şi Ungaria au apărut tensiuni diplomatice, şi m-am întrebat cam despre ce 
anume poate fi vorba!? La începutul anilor `80 - `90, o astfel de ştire ar fi stârnit râsul, pentru că, este bine cunoscut 
ajutorul acordat de americani, polonezilor şi ungurilor care manifestau, la acele timpuri, o apropiere evidentă de 
statele democratice occidentale. Această stire, a fost însoţită de o altă care, ne informa că, Rusia pregăteşte o reacţie 
dură la politica de sancţiuni economice a Uniunii Europene! 
 Ce legătură ar putea avea cele două ştiri, plasate în spaţiul public, tocmai înaintea alegerilor prezidenţiale din 
noiembrie 2014!? Care ar fi motivele unor tensiuni diplomatice între Ungaria şi Statele Unite ale Americii, tocmai în 
momentul în care Rusia pregăteşte un răspuns ferm la sancţiunile economice pe care Uniunea Europeană le are, încă, 
în vedere, este foarte greu de conturat un răspuns! 
 Foarte mulţi dintre noi ştim că, iniţiatorul acestor sancţiuni economice, este statul american prin administraţia 
Obama, ca răspuns la situaţia din estul Ucrainei, acolo de unde Rusia nu îşi retrage trupele şi nici tehnica militară. Ce 
treabă ar avea Ungaria faţă de sancţiunile economice impuse împotriva Rusiei, ca să ajungă să critice Uniunea 
Europeana cu orice prilej, pe acest sensibil subiect, este la fel de greu de răspuns, chiar riscant, am putea spune!? 
 Eu totuşi, aş încerca un răspuns, mai mult o ipoteză, un eventual scenariu european legat de subiectul care 
preocupă diplomaţia occidentală şi cea românească, în egală măsură: acela legat de modificarea frontierelor statelor 
europene, sub simpla motivaţie a dreptului la autonomie teritorială, a minorităţilor din anumite zone ale Europei, 
chiar dacă, recentul esec din Scoţia, ar fi trebuit să liniştească spiritele  revansarde şi revizioniste! 
 Dar este cunoscut faptul că, extremismul, în general, face „casă bună” cu intoleranţa între comunităţi cu, 
comportamentul duşmănos, cu dispreţul între naţiuni, cu atitudinile revansarde, manifestate preponderent de 
minorităţile naţionale din anumite regiuni europene. Cum s-au născut aceste tensiuni, de cine au fost alimentate şi 
care au fost considerentele care au stat la baza acestor tensiuni, dacă nu cele legate de pretenţiile exagerate ale 
minorităţii maghiare din România? Un eventual eşec al acţiunilor minorităţii ruse din estul Ucrainei, ar fi un 
precedent în estul Europei, precedent ce ar zădărnici sau ar descuraja definitiv, pretenţiile minorităţii maghiare din 
Transilvania, iar dacă luăm în considerare o astfel de ipoteză, atunci inţelegem prietenia, tot mai vizibilă, a Rusiei 
faţă de Ungaria! 
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 Iată de ce, contextul european în care debutează campania prezidenţială din noiembrie, este foarte important 
şi trebuie tratat cu toată atenţia de autorităţile române! Cunoscând proverbul românesc, potrivit caruia „nu iese fum, 
daca nu se face foc...”, va trebui să acordăm întreaga noastră atenţie inviolabilităţii frontierelor noastre, atât la vest 
cât şi la est! 
 Aşadar, nu trebuie să lăsăm „focul” să se înteţească pentru că, riscăm să ne înecăm cu „fumul” revizionist, 
susţinut de una din marile super-puteri ale lumii! 
 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
 
 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnul Victor Viorel Ponta, Prim-Ministrul României 
De către:  deputat  Romeo Rădulescu 
Obiectul interpelării: Cum intenţionaţi să recuperaţi economic sacrificarea investiţiilor publice din anul 
electoral 2014 

 
Stimate Domnule Prim-ministru, 
Un obiectiv declarat al Guvernului pe care îl conduceţi, menţionat în Programul de Guvernare 2013–2016, 

este “prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări regionale durabile şi echilibrate”. 
Din păcate, nu aţi reuşit să evitaţi greşelile făcute de predecesori în perioade electorale similare. De fapt, 

întreaga Dvs. guvernare de până acum este caracterizată de sacrificarea investiţiilor pe altarul măsurilor populiste, e 
drept, aducătoare de voturi imediate dar şi generatoare de efecte economice perverse, cărora va trebui să le facem faţă 
cu toţii, într-un viitor mai mult sau mai puţin apropiat. 

Astfel, pentru anul acesta, Guvernul îşi propusese o creştere a finanţării programelor de investiţii la nivelul 
autorităţilor locale, de la 14,6 miliarde Lei în 2013 la 18,4 miliarde Lei în 2014, respectiv o creştere de 26%, aşa cum 
reiese din Raportul privind Bugetul. În 2014 s-au previzionat 1,7 miliarde Lei pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
368,3 milioane Lei pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale. Tot de la bugetul de stat s-a intenţionat 
alocarea sub formă de subvenţii a 7,1 miliarde Lei. Aceşti bani erau destinaţi susţinerii derulării proiectelor finanţate 
din fonduri rambursabile post-aderare (FEN) implementate la nivelul autorităţilor locale (2,7 miliarde Lei), finanţării 
drepturilor acordate persoanelor cu handicap (2,1 miliarde Lei), finanţării investiţiilor din Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (1,5 miliarde Lei), acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau 
combustibili petrolieri (124,4 milioane Lei), retehnologizării centralelor de termoficare (35 milioane Lei) şi finanţării 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (15,6 milioane Lei). 

Din păcate, din execuţia pe primele cinci luni ale anului reiese că Executivul nu şi-a atins ţintele la 
capitolul investiţii, căci în perioada ianuarie–mai, cheltuielile de capital au fost de 2,3 miliarde Lei, cu 37,9% mai 
puţin decât în 2013, când acestea au însumat 6,1 miliarde Lei. Dacă la aceste cheltuieli se mai adaugă şi sursele de 
finanţare externă, suma ajunge la 7,5 miliarde Lei, cu 2,6 miliarde Lei mai puţin decât în anul anterior. În trei luni, 
Guvernul practic a tăiat 1 miliard de Euro de la investiţii pentru că în primul trimestru din acest an, încasările la 
bugetul de stat au fost de 51,5 miliarde Lei, cu 2,7 miliarde Lei mai puţin decât cele din program, colectându-se în 
fapt doar 94,6% din ceea ce s-a propus. 

Această realitate este confirmată şi de Consiliul Fiscal: cheltuielile statului au fost mai reduse decât cele 
din program cu 6,2 miliarde Lei, gradul de realizare a cheltuielilor fiind în primul trimestru de 89%. Din aceşti 
bani, aşa cum am arătat deja, peste 4,4 miliarde Lei au fost tăiaţi de la investiţii. Acest lucru a făcut posibil ca 
deficitul din primele trei luni ale anului să fie de 0,1% din PIB, faţă de estimarea din program, de 0,7% din PIB. 

Transferurile pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au fost de numai 1,6 
miliarde Lei în primele trei luni ale anului, faţă de 4,8 miliarde Lei, cât erau estimate în program. Guvernul a realizat 
astfel 33,5% din ţinta propusă pentru primul trimestru. 
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Totodată, cheltuielile de capital au fost realizate în proporţie de 61,6%, executivul făcând o "economie" de 
1,2 miliarde Lei la acest capitol. Acest decalaj faţă de program, miliardul de Euro tăiat de la investiţii, nu a fost 
recuperat nici în următoarele două luni, când suma alocată pentru cheltuieli de capital şi pentru proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile a crescut cu 3,9 miliarde Lei. 

Încasările din fonduri europene nu au fost nici ele la nivelul aşteptărilor. Astfel, în primele trei luni, sumele 
primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 878 milioane Lei, respectiv 37% din ţinta de 
2,3 miliarde Lei, nivel care nu a fost atins nici două luni mai târziu, în mai plăţile efectuate de Comisie urcând la 
numai 2,1 miliarde Lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice (MFP). La jumătatea acestui an, România ar 
fi trebuit să atragă 7,86 miliarde Euro din fondurile UE, însă, încasările au fost de numai 3,58 miliarde Euro. În 
aceste condiţii, atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetului au fost afectate. “Cererile de rambursare aferente 
proiectelor finanțate cu fondurile UE post-aderare au fost mai mici cu 2,8 miliarde Lei, comparativ cu sumele 
programate, nerealizarea acestor proiecte antrenând, de asemenea, economii de cheltuieli, comparativ cu nivelul 
programat, de circa 4,4 miliarde Lei“, arată Consiliul Fiscal. 

În esenţă, politica Dvs. economică bazată pe creşterea taxelor şi accizelor nu a dat roade până la jumătatea 
anului, căci colectarea din primele şase luni a lăsat de dorit. Guvernul a tăiat în primul semestru 30% din programul 
de investiţii, pentru a  acoperi slaba colectare a impozitelor, dar lipsa investiţiilor are un efect de bumerang pentru 
buget, pierzându-se circa 1,2 miliarde Lei din TVA, tocmai din acest motiv.  

Cu toate acestea, tocmai ce aţi făcut Dle Prim-ministru o rectificare a bugetului bazată pe diminuarea cu 
3,9 miliarde Lei a sumelor destinate proiectelor europene (25% din suma iniţială totală), din care 971 milioane Lei 
vor fi tăiaţi de la autostrăzi.  

În schimb, autorităţile locale primesc în toiul campaniei electorale circa 2,4 miliarde Lei. Peste 1,16 
miliarde Lei, prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA, la care se adaugă încă 1 miliard Lei prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi circa 100 de milioane Lei pentru investiţii în cămine culturale şi săli de 
sport, toate obţinute prin redirecţionarea cofinanţării fondurilor UE. 

Din păcate, atât execuţia cât şi ultima rectificare bugetară reflectă aceeaşi lipsă de viziune pe termen 
mediu. Pe de o parte, cheltuielile sunt ţinute strâns, excepţie făcând cele de personal, unde s-au acordat sporuri pentru 
angajaţii Ministerului Afacerilor Interne şi s-a acceptat plata cu ora a cadrelor didactice. Pe de altă parte, sunt tăiate 
masiv investiţiile de interes naţional, în timp ce cheltuielile autorităţilor locale sunt  excesive, iar colectarea taxelor 
slabă. Un exemplu concludent îl reprezintă şi accizele, care au adus mai puţin cu 387 milioane Lei, în al doilea 
trimestru faţă de primele trei luni, deşi la 1 aprilie a fost aplicată supra-acciza de 7 Eurocenţi la carburanţi. 

În consecinţă, Domnule Prim-Ministru, am dori, cu autoritatea de care dispuneţi, să ne prezentaţi cum va 
evolua în anul 2015 politica guvernamentală actuală, grefată pe sacrificarea investiţiilor publice de interes naţional, 
coroborat cu implementarea reducerii cu 5% a Contribuţiei de Asigurări Sociale (CAS), atât de necesară mediului de 
afaceri autohton, dar şi cu deficitul bugetar circumscris Obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO), asumat de 
România în faţa Comisiei Europene şi a altor organisme internaţionale. 

Vă rugăm să ne răspundeţi în scris şi oral. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

 
 
 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Poluarea cu deşeuri periculoase 
 
Stimate Domnule Ministru, 
          
         Am luat act cu îngrijorare de situaţia creată nu demult la depozitul ecologic de deşeuri Glina, unde sute de 
butoaie cu materiale periculoase au fost depozitate, starea de fapt fiind, din relatările presei, ascunsă într-un fel 
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opiniei publice. După cum ştiţi, astfel de depozitări de materiale pun în pericol sănătatea publică, cu riscul 
contaminării populaţiei.             

Vă întreb cu respect:  
1. Ministerul Mediului are o strategie in acest sens?     
2. Cum veţi rezolva punctual aceasta problemă şi altele asemănătoare din România? 
3. Câte tipuri de deşeuri periculoase au fost identificate după 1989 în ţara noastră? 
4. Câte depozite de substanţe periculoase sunt în prezent abandonate, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Avertismentul Comisiei Europene referitor la poluarea din municipiul Braşov 
 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 

De aproape doi ani de zile avertizez public despre situaţia poluării sistematice şi agresive a municipiului 
Braşov şi a zonelor înconjurătoare, prin activitatea societăţii Kronospan. V-am cerut, în repetate rânduri, să verificaţi 
la faţa locului realitatea conform căreia Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov nu deţine în prezent o staţie 
automată pentru monitorizarea calităţii aerului în imediata apropiere a societăţii Kronospan. Am avertizat că indicele 
de poluare pe care o produce firma respectivă este contorizată şi măsurată cu mijloace proprii, un lucru absolut ilegal 
şi dramatic, care, evident, poate da naştere la interpretări şi rezultate subiective. Este cât se poate de clar că societatea 
în cauză nu poate fi obiectivă şi să cuantifice gradul de poluare în aşa fel încât să se expună singură la a primi amenzi 
şi notificări din partea instituţiilor responsabile ale statului. 

După cum probabil aţi fost informat, seria de avertismente pe care am lansat-o nu a rămas fără ecou. Într-un 
recent raport, Comisia Europeană a lansat procedura de infringement (aviz motivat suplimentar) împotriva României, 
deoarece ţara noastră nu îşi protejează cetăţenii de poluarea cu particule fine, cele mai nesănătoase niveluri ale 
poluării fiind în Bucureşti, Braşov şi Iaşi. Potrivit raportului, particulele fine poluatoare (PM10) provin din emisiile 
generate de industrie, trafic şi încălzirea locuinţelor, şi ele pot cauza afecţiuni cardiovasculare, cancer pulmonar, astm 
şi chiar decese premature. Şi mai grav este faptul că braşovenii sunt expuşi în mod aproape continuu unor acestor 
niveluri ridicate de poluare cu particule fine încă din 2007, iar autorităţile nu au întreprins acţiunile necesare pentru 
protejarea sănătăţii oamenilor. 

În concluzie, Comisia Europeană a cerut României să ia măsuri rapide şi eficiente pentru ca perioada de 
neconformitate să fie cât mai scurtă posibil. De altfel, Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în 
întârziere suplimentară încă din februarie 2013, pe acest subiect, iar în ipostaza în care statul nu va remedia 
problemele C.E. are dreptul de a sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.  

Având în vedere cele relatate, vă întreb cu respect stimate domnule ministru care este răspunsul dvs. vis-a-vis 
de raportul Comisiei Europene, şi, de asemenea, ce măsuri veţi lua pentru diminuarea poluării din Braşov? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Trezoreria Statului 
 
 

Doamnă Ministru, 
 

 
Se pare că Trezoreria Statului a rămas în secolul trecut. Oamenii de afaceri cred că este necesară 

îmbunătăţirea activităţii derulate de ghişeele Trezoreriei Statului. În principal sunt reclamate următoarele dificultăţi în 
relaţia cu Trezoreria:  
- nu se pot face operaţiuni online; 
- lipsa, în timp util, a informaţiilor privind intrări de bani în cont (durează 2-3 zile până ai acces la bani); 
- derularea cu mare întârziere a operaţiunilor, în comparaţie cu cele realizate prin intermediul băncilor comerciale; 
- programul de lucru cu publicul foarte redus (program la ghișeu de la 10:00 la 13:00, neadaptat societăţilor 
comerciale); 
- nu se pot face operaţiuni cu card (ridicări de numerar); 
- sistemul de operare este manual, ordinele de plată se scriu de mână, iar documentele se depun la ghişeu direct; 
- Trezoreria nu oferă informaţii telefonice despre disponibilităţile existente în conturile bancare ale beneficiarilor;  
- nu se pot realiza operaţiuni electronice; 
- nu pot fi efectuate plăţi către firme din altă ţară; 
- nu se eliberează ordine de plată la operare, decât dacă se face dovada că beneficiarul nu are datorii restante la 
sumele gestionate de ANAF, iar dacă există o eroare din cauza ANAF beneficiarul nu se poate folosi de banii proprii 
până nu se rezolvă în sistemul birocratic al ANAF problema respectivă; 
- fiind o singură unitate de Trezorerie pentru operaţiuni bancare pentru societăţi private într-o localitate şi din cauza 
programului foarte scurt aceasta este totdeauna aglomerată; 
- structura de organizare a Trezoreriei Statului este depăşită, cu schema de personal supradimensionată; 
Unele propuneri de îmbunătăţiere venite din partea mediului de afaceri ar putea fi:  
- preluarea activităţii Trezoreriei de o instituţie bancară a statului, deja existentă,  
- implementarea unui sistem modern de efectuare a plăţilor şi gestionare a conturilor,  
- permiterea realizării de operaţiuni între instituţiile publice şi societăţile comerciale, fără a obliga neapărat la 
deschiderea unui cont de Trezorerie, 
- permiterea efectuării de plăţi şi către extern; 
- reducerea birocraţiei în relaţia cu IMM-urile,  
- reducerea costurilor de lucru cu Trezoreria; 
- reducerea personalului existent, implicit reducându-se costurile cu existenţa Trezoreriei. 
 

Doamnă Ministru, având în vedere cele descrise, vă rog frumos să precizaţi următoarele: 
- Cum apreciaţi activitatea Trezoreriei Statului? 
- Credeţi că propunerile de îmbunătăţire pot fi luate în calcul? 
- Ce măsuri, pe termen scurt şi mediu, aveţi în vedere pentru modernizarea activităţii acestei instituţii? 
Vă mulţumesc pentru viitorul răspuns şi vă asigur de toată consideraţia. 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu stimă, 

 
Deputat 

Vasile Cătălin Drăguşanu 
 

*** 
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Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 
 

Reprezentarea profesiilor liberale în teritoriu 
 

Stimate domnule ministru,           
Având în vedere dispoziţiile legale privind funcţionarea instituţiei pe care o conduceţi, vă solicit să îmi 

prezentaţi, în numele unor cetăţeni din colegiul meu parlamentar, strategia Ministerului pentru anul în curs, şi, în 
perspectivă, privind politica Guvernului României în domeniile de activitate referitoare la IMM-uri. Solicitarea este 
motivată de problemele pe care le ridică îndeosebi reprezentanţii profesiilor liberale cu prilejul audienţelor organizate 
la birourile mele parlamentare din Maramureş. Aceştia reclamă faptul că profesiile liberale nu au până în prezent în 
plan teritorial o formă de organizare care să le reprezinte interesele în raport cu celelalte instituţii ale statului, dar şi 
cu cetăţenii care au nevoie de informaţii. 
           Dacă în ceea ce priveşte mediul de afaceri există Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie, care acoperă întreg teritoriul ţării, pentru activităţile de comerţ şi turism sunt reprezentanţi zonali, însă 
pentru profesiile liberale Ministerul nu are nici o formă de organizare sau reprezentare care să sprijine Uniunea 
Profesiilor Liberale din România în elaborarea de programe şi studii privind profesiile liberale, de formare şi 
pregătire profesională, de adaptare a legislaţiei interne la cea europeană în materie, etc.. 

În consecinţă, vă întreb stimate domnule ministru cum veţi rezolva această doleanţă a cetăţenilor care se simt 
nereprezentaţi? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată doamnei Adriana-Doina Pană, ministrul Delegat pentru Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Noile contravenţii silvice 
 

Stimată doamnă ministru,           
 
 În ultima perioadă, aţi militat pentru înăsprirea contravenţiilor silvice, în sensul că aţi propus o lege prin care 
s-a modificat cuantumul metrilor cubi de lemn furat. Mai exact, dacă o persoană fură sub un metru cub de lemn să se 
considere infracţiune, şi nu peste cinci metri cubi, ca şi până acum. De asemenea, aţi introdus radarul silvic, pentru a 
depista operativ furturile din păduri. 
 Vă întreb cu respect doamnă ministru: 
1. Cum s-a ajuns la situaţia în care, după 25 de ani, România are mai puţine păduri ca în 1989? 
2. Cum apără pădurile României ministerul pe care îl conduceţi? 
3. Ce prevede noua lege de pedepsire a celor care distrug „aurul verde” şi care sunt rezultatele concrete ale acesteia, 
atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov? 
4. Cum funcţionează radarul silvic şi ce scontaţi prin introducerea acestuia? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
 

Situaţia reparaţiilor drumurilor naţionale din Maramureş 
  
Stimate domnule ministru, 
 
 Situaţia drumurilor naţionale din judeţul Maramureş este în continuare precară, deoarece anumite contracte 
au fost reziliate de CNADR, precum modernizarea DN 18, iar până în prezent nu au fost semnate noi contracte. În 
aceste condiţii, DN 18, pe porţiunea care face legătura între municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei peste Munţii 
Gutâi, se află într-o stare extrem de precară, fapt remarcat şi în vara recent încheiată de numeroşii turişti care l-au 
tranzitat. Nici situaţia DN 19 nu este mai bună, artera care face legătura între judeţele Maramureş şi Satu Mare fiind 
în continuă degradare. 

Cunoscându-vă un om pragmatic şi realist, vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Care este graficul de lucrări la drumurile naţionale din judeţul Maramureş pentru ultimele trei luni din acest an şi 
pentru 2015? 
2. Când estimaţi că vor începe lucrările la DN 18 şi DN 19, care este suma investiţiilor în aceste două drumuri extrem 
de importante din nordul ţării, ce leagă România de Ucraina şi Ungaria, şi când vor fi ele finalizate? 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului - Dan Diaconescu 

 
 
 
 
 Declaraţii politice 

 
 
 
 

Bugetul „subţire” cu chibzuială (pentru unii) se ţine 
 

Premierul Victor Ponta ne anunţa pe 22 septembrie că Guvernul condus de domnia sa va opera săptămâna 
aceasta o rectificare bugetară pozitivă, conform spuselor sale. Am aflat cu toţii în week-end, cu stupoare, în ce constă 
rectificarea bugetară „pozitivă” a domnului Ponta. Pozitivă pentru cine, domnule prim-ministru şi dragi guvernanţi? 
 Guvernul taie din bugetul Ministerului Educaţiei 5.5 milioane de lei, din cel al Ministerului Tineretului şi 
Sportului 3.5 milioane de lei, de la Agenţia Naţională de Integritate 1.2 milioane de lei, de la Ministerul Culturii 10.2 
milioane de lei, printre altele, pentru a da mai mulţi bani Avocatului Poporului, Serviciului Român de Informaţii, 
Serviciului de Informaţii Externe şi altora asemenea. Iată care sunt priorităţile celor aflaţi la guvernare, dragi cetăţeni!  
        Nu avem nevoie de bani pentru educaţie, cultură şi politici de tineret! In schimb trebuie alocaţi mai mulţi bani 
serviciilor de informaţii, care sunt ocupate uneori cu limitarea libertăţii cetăţenilor- cum s-ar fi întâmplat prin legea 
înregistrării cartelelor Prepay- sau cu invocarea alarmistă a tot felul de atacuri cibernetice, şi mai ales unui Avocat al 
Poporului care, deşi beneficiază de un buget generos care i-ar permite îndeplinirea atribuţiilor fără probleme, de la 
instalarea sa în funcţie nu a îndrăznit să se pronunţe vreodată împotriva actelor guvernanţilor, invocând tot felul de 
scuze caraghioase şi de tergiversări. Această rectificare vine în contextul în care învăţământul este sistematic sabotat 
şi subfinanţat- primeşte întotdeauna mai puţin de 6%, aşa cum s-a stabilit în Pactul pentru Educaţie- şi Ministerul 
Culturii este condus, în ultimii ani, de personaje care par a nu avea nici o legătură cu domeniul.  
 Pentru a ne linişti, reprezentanţii Guvernului au revenit la puţin timp cu informaţia că, în ciuda acestei 
rectificări bugetare, educaţia şi sănătatea vor primi de fapt mai mulţi bani în cadrul bugetului general consolidat. Ne 
este însă greu să mai credem în bunele intenţii ale unor astfel de permutări în bugetul României.  
 Dragi guvernanţi, vă solicit să renunţaţi la interesele proprii specifice unui an electoral, pe care nici nu vă mai 
sfiiţi să le afişaţi la lumina zilei în ultima perioadă, şi să ţineţi cont, în al doisprezecelea ceas, de interesele cetăţenilor 
care v-au votat. Aceste interese cuprind un sistem de învăţământ de calitate, cu finanţare pe măsură şi politici care să 
încurajeze şi să premieze performanţa, nu invers, cum se întâmplă la noi; un sistem de sănătate cu adevărat gratuit, în 
care contribuabilul nu trebuie să plătească de două ori, cumpărând până şi pansamente atunci când se află în spital, şi 
din care medicii români să nu fie nevoiţi să fugă în afară pentru a putea trăi decent; politici de tineret care să ducă la 
reducerea şomajului în rândul tinerilor şi politici făcute de experţi care să promoveze cultura românească.  
 Este strigător la cer ceea ce se întâmplă şi trebuie să vă avertizez că astfel de măsuri disperate nu vă vor 
aduce mai multe voturi pentru că românii înţeleg ce se întâmplă. Românii înţeleg, iar eu şi alţi colegi de bună credinţă 
vom veni de fiecare dată la această tribună pentru a sancţiona astfel de măsuri. Din păcate, în România trebuie luptat, 
zi de zi, pentru normalitate.  
 

Deputat  
Mihai Deaconu 

 
*** 
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Educaţia românească nu mai suportă noi experimente ! 

 
Distinşi membri ai Guvernului, 
Doamnelor şi domnilor parlamentari,  

          Am convingerea că sunteţi în asentimentul meu şi, la fel ca şi mine, sunteţi  convinşi de faptul că educaţia 
reprezintă un domeniu de interes major pentru orice societate modernă. În acest context, orice stat responsabil acordă 
sistemului educaţional o maximă atenţie şi orice guvern responsabil tratează problemele din educaţie cu maximă 
responsabilitate. 
       Realităţile ultimilor ani ne-au demonstrat, din nefericire faptul că sistemul educaţional a trecut, la fel ca întreaga 
noastră societate, printr-o serie de experimente, de cele mai multe ori, nefericite. Din păcate, efectele acestor 
exprimente se traduc astăzi într-un vizibil declin al sistemului educaţional românesc, la toate nivelurile acestuia. Un 
ruşinos clasament statistic plasează România pe primul loc în  ceea ce priveşte rata de analfabetism în Uniunea 
Europeană, după ce ani de zile am dominat la fel de trist topurile europene cu privire la abandonul şcolar. Iar efectele 
declinului educaţional românesc se regăsesc şi în rezultatele examenelor de capacitate sau bacalaureat, precum şi în 
gradul de absorbţie al tinerilor absolvenţi de unităţi şcolare şi universitare pe piaţa muncii.  

În faţa tuturor acestor realităţi avem obligaţia de a acţiona, în mod unitar, împreună cu toţi cei implicaţi în 
derularea activităţilor din educaţie, în aşa fel încât să depăşim panta descendentă pe care a alunecat învăţământul 
românesc. Pentru că educaţia românească nu mai suportă noi experimente ! 

Prea des, în ultimii ani, am căutat soluţii complexe la probleme simple. România a avut şi are un corp 
profesoral de excepţie, cu oameni foarte bine pregătiţi şi, mai ales, dedicaţi profesiei de dascăl. Iar copiii şi tinerii din 
ţara noastră au capacitatea de a acumula cunoştinţe şi de a performa în activitatea şcolară. Liantul care lipseşte pentru 
ca aceşti doi factori – elevul şi profesorul – să reacţioneze în aşa fel încât să genereze performanţă este ceea ce 
societatea românească, şi clasa politică în mod special, au datoria să găsească.  

Cred că dacă am fi preferat, în loc să experimentăm diverse modele de învăţământ ale altor state, să dăm mai 
multă încredere unui model românesc, am fi fost astăzi într-o altă situaţie. Cred că dacă am fi acordat mai multă 
atenţie, mai multă încredere şi mai multă consideraţie dascălilor şi nu doar promisiuni deseori neonorate, lucrurile ar 
fi decurs altfel în învăţământul românesc. Cred că, dacă am fi făcut acele investiţii care să aducă infrastructura din 
învăţământul românesc la standardele occidentale şi dacă am fi adoptat măsuri care să-i stimuleze pe elevi, altfel ar fi 
evoluat şcoala românească. Aşa cum mai cred că, dacă factorul politic nu ar fi pătruns atât de adânc în organizarea 
sistemului naţional de învăţământ, toată lumea ar fi avut mai mult de câştigat. 

Dragi colegi, 
Ştiu că fiecare dintre dumneavoastră aţi dori să faceţi ceva ca lucrurile să se schimbe în bine, ca educaţia din 

România să redevină un model de succes în Europa şi în întreaga lume. Ce trebuie să facem ? Poate că ar fi bine să 
începem să căutăm soluţiile exact de acolo de unde pleacă problemele. De aceea vă invit, ca acum, în preajma Zilei 
Educatorului, să mergeţi în şcolile din Colegiile dumneavoastră, să vorbiţi cu dascălii, cu elevii şi cu părinţii acestora.  
Veţi afla astfel toate problemele cu care se confruntă şcolile din România dar sunt convinsă că veţi afla şi soluţiile 
prin care aceste probleme se pot rezolva.  

Am convingerea că dacă toate aceste lucruri vor putea fi cunoscute, această clasă politică ar putea juca un rol 
determinant, alături de autorităţile locale şi centrale, la relansarea sistemului educaţional românesc.   

 
Deputat 

Monica Iacob Ridzi 
 

*** 
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 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: plata expertizei medicolegale în malpraxis 
 

Domnule ministru, 
         Vă semnalăm că toate victimele malpraxisului sunt puse să plătească expertiza medicolegală făcută chiar de cei 
aflaţi în subordinea ministerului sănătăţii. Este revoltător ca pacienţii, victime ale malpraxisului, trebuie să scoată 
bani din buzunar pentru a plăti expertiza medicală într-o situaţie în care sunt prejudiciaţi. Şi asta în condiţiile în care 
cei răspunzători au o asigurare de malpraxis. 

Vă solicităm să întreprindeţi toate demersurile necesare pentru corectarea acestei situaţii ce ridică mari 
întrebări privind modul de desfăşurare a activităţii societăţilor de asigurare. 

Vă solicităm să întreprindeţi modificările legislative necesare pentru ca expertiza medicolegală în cazurile 
malpraxis să nu mai fie plătită de victime ci de societăţile de asigurare, în baza unui nou model de contract, elaborat 
de minister, ce va fi încheiat cu personalul medical şi instituţiile sanitare. Considerăm că un astfel de demers nu ar 
mai expune la noi probleme şi suferinţe pe cei aflaţi în astfel de situaţii. Ţinând cont de obligativitatea asigurărilor de 
malpraxis se pot impune şi astfel de condiţii asiguratorilor. Prin acest model de contract şi societăţile de asigurări ar fi 
acoperite. Mai precis, în cazul dovedirii malpraxisului, plata expertizei ar putea face parte din despăgubirile acordate 
pacientului, iar în cazul infirmării malpraxisului, suma plătită pentru expertiză ar fi oricum mai mică decât prejudiciul 
solicitantului. 

Vă rog să-mi comunicaţi demersurile realizate în acest domeniu. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: legea malpraxisului 
 

Domnule ministru, 
     Vă solicităm susţinerea proiectului meu de lege privind malpraxisul. Este incredibil cum, fără nicio 
justificare, acest proiect de lege  a primit aviz negativ, deşi prevedea despăgubirea în maxim 60 de zile şi fără alte 
cheltuieli suplimentare pentru pacient. Singurul contraargument a fost că Guvernul va elabora, cândva, un nou proiect 
de lege dar, din nefericire, acest lucru nu s-a realizat.  

Considerând că aveţi deschiderea pentru a susţine acest proiect, ce reprezintă o urgenţă pentru pacienţi, vă 
solicit avizul pozitiv şi deblocarea proiectului meu de lege. 

Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: rectificare bugetară 
 

Doamnă Ministru, 
Rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la educaţie 5,5 milioane de lei, de la cultură 

10,2 milioane de lei şi de la economie 19,8 milioane de lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază sistemului educațional si relansării economice.  
De aceea,  vă solicităm renunţarea la rectificarea negativă în aceste domenii, mai ales că legea 1/2011 

prevede alocarea a minim 6% din PIB pentru educaţie. 
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Solicit răspunsul în scris. 
Cu aleasă consideraţie 

*** 
 
Adresată: domnului Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: rectificare bugetară 
 

Doamnă Ministru, 
Conform notei de fundamentare, rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la Ministerul 

Sănătăţii de 264,6 milioane lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază funcţionarea sistemului medical, îngrijirile pacienţilor, angajările de 

personal şi investiţiile în sănătate.  
Vă solicităm să renunţaţi la rectificarea negativă în acest domeniu.  
Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-Ministrul României 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: rectificare bugetară 
 

Domnule Prim-ministru, 
Conform notei de fundamentare, rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la Ministerul 

Sănătăţii de 264,6 milioane lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază funcţionarea sistemului medical, îngrijirile pacienţilor, angajările de 

personal şi investiţiile în sănătate.  
Vă solicităm să renunţaţi la rectificarea negativă în acest domeniu.  
Solicit răspunsul în scris. 

 
*** 

 
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-Ministrul României  
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: rectificare bugetară 
 

Domnule Prim-Ministru, 
Rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la educaţie 5,5 milioane de lei, de la cultură 

10,2 milioane de lei şi de la economie 19,8 milioane de lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază sistemului educațional si relansării economice.  
De aceea,  vă solicităm renunţarea la rectificarea negativă în aceste domenii, mai ales că legea 1/2011 

prevede alocarea a minim 6% din PIB pentru educaţie. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: rectificare bugetară 
 

Domnule Ministru, 
Rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la educaţie 5,5 milioane de lei, de la cultură 

10,2 milioane de lei şi de la economie 19,8 milioane de lei. 
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Considerăm că acest lucru prejudiciază sistemului educațional si relansării economice.  
De aceea,  vă solicităm renunţarea la rectificarea negativă în aceste domenii, mai ales că legea 1/2011 

prevede alocarea a minim 6% din PIB pentru educaţie. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: rectificare bugetară 
 

Domnule ministru, 
Conform notei de fundamentare, rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la Ministerul 

Sănătăţii de 264,6 milioane lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază funcţionarea sistemului medical, îngrijirile pacienţilor, angajările de 

personal şi investiţiile în sănătate.  
Vă solicităm să renunţaţi la rectificarea negativă în acest domeniu.  
Solicit răspunsul în scris. 

 
 
 
 Întrebări 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

 
Legea malpraxisului 

 
Domnule ministru, 
De ce aţi dat aviz negativ proiectului meu de lege privind malpraxisul?  
De când este temporizată realizarea unui astfel de proiect?  
Când va ajunge în Parlament un nou proiect de lege privind malpraxisul? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu aleasă consideraţie, 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Rectificarea bugetară 
 

Doamnă ministru, 
Rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la educaţie de 5,5 milioane de lei, de la cultură 

de 10,2 milioane de lei şi de la economie de 19,8 milioane de lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază sistemului educațional şi relansării economice. Vă rugăm să ne 

precizaţi care este motivaţia rectificării negative în aceste domenii, mai ales că, legea 1/2011 prevede alocarea a 
minim 6% din PIB pentru educaţie. 

Solicit răspunsul în scris.  
Deputat  

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2014  
săptămâna  29 septembrie  - 3 octombrie 2014  

 

  

102

 
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Prim-Ministrul României 

 
Rectificarea bugetară 

 
 

Domnule Prim-ministru, 
Rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la educaţie de 5,5 milioanede lei, de la cultură de 

10,2 milioane de lei şi de la economie de 19,8 milioane de lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază sistemului educațional şi relansării economice. Vă rugăm să ne 

precizaţi care este motivaţia rectificării negative în aceste domenii, mai ales că, legea 1/2011 prevede alocarea a 
minim 6% din PIB pentru educaţie. 
          Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat  

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
 

 
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Prim-Ministrul României 

 
Rectificarea bugetară 

 
 

Domnule Prim-ministru, 
Conform notei de fundamentare, rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la Ministerul 

Sănătăţii de 264,6 milioane lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază funcţionarea sistemului medical, îngrijirile pacienţilor, angajările de 

personal şi investiţiile în sănătate. Vă rugăm să ne precizaţi care este motivaţia rectificării negative în acest domeniu?  
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat  

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei 

 
Rectificarea bugetară 

 
 
Domnule ministru, 
Rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la educaţie de 5,5 milioane de lei, de la cultură 

de 10,2 milioane de lei şi de la economie de 19,8 milioane de lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază sistemului educațional şi relansării economice. Vă rugăm să ne 

precizaţi care este motivaţia rectificării negative în aceste domenii, mai ales că, legea 1/2011 prevede alocarea a 
minim 6% din PIB pentru educaţie. 

Solicit răspunsul în scris. 
Deputat  

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
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Adresată domnului Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Rectificare bugetară 
 

Doamnă Ministru, 
Conform notei de fundamentare, rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la Ministerul 

Sănătăţii de 264,6 milioane lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază funcţionarea sistemului medical, îngrijirile pacienţilor, angajările de 

personal şi investiţiile în sănătate.  
Vă rugăm să ne precizaţi care este motivaţia rectificării negative în acest domeniu?  
Solicit răspunsul în scris. 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Rectificare bugetară 
 

Domnule ministru, 
Conform notei de fundamentare, rectificarea bugetară pe care o preconizaţi înseamnă tăieri de la Ministerul 

Sănătăţii de 264,6 milioane lei. 
Considerăm că acest lucru prejudiciază funcţionarea sistemului medical, îngrijirile pacienţilor, angajările de 

personal şi investiţiile în sănătate.  
Vă rugăm să ne precizaţi care este motivaţia rectificării negative în acest domeniu?  
Solicit răspunsul în scris. 
Cu aleasă consideraţie, 

 
Deputat  

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei 
 

Grădiniţă pentru copiii preşcolari din Aninoasa 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Vreau să vă semnalez faptul că în oraşul Aninoasa din judeţul Hunedoara, localitate pe care o reprezint în 
Camera Deputaţilor, există o problemă majoră legată de funcţionarea sistemului educaţional.   

Astfel, deşi pe raza localităţii Aninoasa există, în structura organizatorică a Şcolii gimnaziale “Sfânta 
Varvara”, două grădiniţe, funcţionarea acestora este grevată de condiţiile improprii în care-şi desfăşoară acestea 
activitatea. După cum am înţeles de la directorul acestei unităţi de îmvăţământ, aţi fost informat încă de acum 6 luni 
despre faptul că cele două grădiniţe din Aninoasa funcţionează în două apartamente ale unor blocuri de locuinţe, fără 
a beneficia de spaţiul corespunzător, de un loc de joacă pentru copii şi, ceea ce este şi mai grav, fără avizele de 
funcţionare necesare. 
 

Doresc să vă readuc în atenţie acest subiect, cu convingerea faptului că cei 85 de preşcolari din oraşul 
Aninoasa şi ceilalţi care vor veni în anii următori, merită să pornească în activitatea educaţională beneficiind de 
condiţii dacă nu foarte bune, atunci cel puţin decente.  
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 În acest context, vă întreb, stimate domnule ministru, dacă aveţi în vedere derularea unei investiţii privind 
construirea unei grădiniţe în oraşul Aninoasa din judeţul Hunedoara ?  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc.Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat 

Monica Iacob Ridzi 
 

*** 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

 
Memoriul doamnei Georgeta Micu din Giurgiu 

 
Stimate domnule ministru, 

 
Vă supun atenţiei memoriul doamnei Georgeta Micu, din municipiul Giurgiu, care reclamă o problemă 

extrem de gravă, respectiv faptul că nu este lăsată să se înscrie la medicul de familie.  
„Vă întreb dacă este corect să nu mă pot înscrie la medicul de familie, deşi în prezent lucrez cu carte de 

muncă, de şase luni. Cei de la Casa de Asigurări de  Sănătate Giurgiu mi-au spus că trebuie să plătesc cei 3 ani cât nu 
am avut serviciu, deşi timp de 22 de ani am tot cotizat! Vă rog să îl întrebaţi pe domnul ministru al Sănătăţii dacă nu 
am avut loc de muncă timp de trei ani înainte de a mă reangaja, de unde să pot plăti, este o sumă imensă pentru mine. 
Să îmi spună domnul ministru ce s-a întâmplat cu cotizaţia mea de 22 de ani, unde este, ce s-a făcut cu aceşti bani? 
Este foarte greu în zilele noastre să nu ai asigurare medicală şi să nu fi înscris la un medic de familie, trebuie să 
plătesc orice consultaţie, ceea ce nu mi se pare firesc într-o societate democratică”, a explicat doamna Georgeta Micu 
în documentul pe care vi-l adresează.  

Potrivit petentei, în situaţia respectivă se află foarte mulţi cetăţeni din Giurgiu, care sunt obligaţi să îşi 
plătească din urmă contribuţiile la sănătate pentru lunile în care nu au fost asiguraţi, deoarece nu au avut un loc de 
muncă, iar abia ulterior se pot înscrie la medicul de familie. Inclusiv foşti elevi, care nu au avut nici un serviciu până 
în momentul primei angajări, au aceeaşi problemă, fapt care nu este normal, în ciuda acţiunilor complexe ale 
autorităţilor statului de a aduce cât mai mulţi bani la buget. 
 Având în vedere situaţia relatată, vă întreb cu respect domnule ministru ce îi răspundeţi doamnei Georgeta 
Micu, şi, de asemenea, celorlalţi giugiuveni care se confruntă cu această stare de fapt nefirească? De asemenea, vă 
rog să precizaţi cum va rezolva Ministerul Sănătăţii această problemă, pentru ca oamenii să intre în legalitate şi să 
poată fi înscrişi la medicii de familie? 

Solicit răspuns scris, 
Deputat  

Liliana Ciobanu 
 

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

 
Finanţările acordate prin FEADR 

 
Stimate domnule viceprim-ministru,           

    Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă un instrument de finanţare creat de 
Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în aplicarea Politicii Agricole Comune(PAC). Acesta respectă 
liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale UE. Potrivit reglementărilor Consiliului Europei privind 
finanţarea politicii agricole comune, s-au creat două fonduri europene pentru agricultură, numite FEGA (Fondul 
European de Garantare Agricolă), pentru finanţarea măsurilor de marketing, şi FEADR (Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală), pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2014  
săptămâna  29 septembrie  - 3 octombrie 2014  

 

  

105

 Vă rog respectuos să-mi răspundeţi care este situaţia finanţărilor acordate anul trecut şi în acest an pentru 
investiţiile în agricultura şi dezvoltarea rurală din România şi ce sume sunt disponibile în acest an prin programele 
amintite, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Giurgiu? 
Solicit răspuns scris, 

Deputat  
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Gabriel Oprea,  ministrul Afacerilor Interne 
 

Memoriul salariaţilor de la ISU „Vlaşca” Giurgiu 
 

Stimate domnule viceprim-ministru, 
Vă aduc la cunoştinţă memoriul a 36 de salariaţi ai Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al 

judeţului Giurgiu, care contestă anumite aspecte ilegale petrecute în instituţie, drept pentru care şi-au pierdut locurile 
de muncă. Pentru conformitate, vă prezint integral scrisoarea adresată de cei 36 de oameni din Giurgiu, care m-au 
rugat să v-o înaintez.  
„Subsemnatii Chiripuci Mirela Daniela, Ghita Valentin, Tene Alin Ilie, Ghizdareanu Adrian, Scarlatescu Alin, Ene 
Mihail, Vonica Cristinel Ionut, Pietrosu Gheorghe Florin, Ancu Cristian Silviu, Vilcan Anisoara, Cazacu Ionel, 
Stefan Nicolae, Remus Adrian, Filip Florin Mihaita, Puciumandea Ionut Alin, Chican Cristian, Somirlie Niculae 
Sorin, Mihai Nicolae Iulian, Ciuculan Dacian Gheorghe, Frunzescu Catalin, Deacu Marian, Dobre Daniel, Moraru 
Iulian Alin, Puiu Iulian, Andrei Iulian Lili, Cracan Petrica, Margelatu Ilie, Alexe Andrei Eduard Florin, Nuta Radu 
Mihai, Apostol Danut Cristian, Covaci (Rosu) Daniela – Andreea, Movila Catalin Ionut, Pindaru Daniela, Marioara 
Alexandra, Mihalache Steliana, Ghiuzelea Mirela, incadrati de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vlasca al 
judetului Giurgiu, anterior emiterii de catre Inspectorul sef in iulie-august 2014, a ordinelor de trecere in rezerva, 
reprezentati conventional de Societatea Civila de Avocati „Abraham si Asociatii”, cu domiciliul ales pentru 
comunicarea documentelor oficiale la sediul din Municipiul Bucuresti, Bld. Regina Maria, nr.35, sect.4 prin avocat 
dr. Pavel Abraham, formulam prezentul memoriu prin care sa va informam in legatura cu urmatoarele aspecte 
referitoare la anularea documentelor de concurs intocmite cu ocazia incadrarii subsemnatilor la ISU „Vlasca” 
Giurgiu: 
 Prin Sentinta penala nr.29/04.07.2010 pronuntata in Dosarul nr.55/753/2010 de catre Tribunalul Militar 
Teritorial Bucuresti s-a dispus in mod nelegal, in temeiul art.170 raportat la art.348 din Codul de procedura penala, 
anularea documentelor intocmite cu ocazia incadrarii la ISU „Vlasca” al Judetului Giurgiu pentru cei 83 de candidati 
din totalul celor 381 de candidati favorizati la proba sportiva de trecere peste barna de echilibru, candidati din care 
fac parte si subsemnatii. 
 Ulterior, la data de 28.07.2014 a fost solutionata contestatia la executare formulata de ISU „Vlasca” Giurgiu 
impotriva sentintei penale nr.29/04/07/2010 pronuntata de catre Tribunalul Militar Teritoarial Bucuresti. 
 Avand in vedere natura raporturilor de serviciu pe care le avem cu ISU „Vlasca”al Judetului Giurgiu, am 
aflat ca prin Hotararea nr.55/2014 din 28.07.2014 pronuntata de  Tribunalul Militar Bucuresti s-a dispus modificarea 
dispozitivului Sentintei penale nr.29/04.07.2010, in sensul anularii tabelelor de concurs (proba de barna) intocmite cu 
ocazia incadrarii la ISU „Vlasca”al Judetului Giurgiu pentru cei 83 de candidati din totalul celor 381 de candidati 
favorizati la proba sportiva de trecere peste barna de echilibru, candidati din care fac parte si subsemnatii. 
 Asadar, avand in vedere faptul ca Sentinta penala nr.29/04.07.2010 pronuntata in Dosarul nr.55/753/2010, al 
carei dispozitiv a fost modificat in sensul anterior mentionat, prin Hotararea nr.52/2014 din 28.07.2014 a Tribunalul 
Militar Bucuresti, produce efecte juridice pentru subsemnatii, in sensul ca raporturile de serviciu cu Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta Vlasca al judetului Giurgiu vor inceta daca se vor anula documentele intocmite cu prilejul 
incadrarii subsemnatilor, consideram ca am fost privati de posibilitatea legala de a nu apara intr-un proces penal la 
care, in mod nedrept, nu am fost chemati sa participam, desi consecintele pe care se suportam sunt evidente. 
 Cu privire la aspectele precizate, suntem de parere ca, in mod nelegal, nu am fost incunostintati cu privire la 
desfasurarea unui proces penal prin care ne-au fost lezate in mod direct drepturile si care a avut drept consecinta 
injusta emiterea de catre inspectorul sef a unor Ordine de trecere in rezerva. 
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 Astfel, raporturile noastre de serviciu au fost anulate in urma pronuntarii unei hotarari penale intr-un dosar in 
care subsemnatii nu au avut calitatea procesuala aflandu-se in imposibilitatea obiectiva de a formula acte de aparare 
impotriva acuzatiilor ce ne-au fost aduse si care au condus la anulare foilor de concurs. 
De asemenea, pe fondul lipsei calitatii procesuale in Dosarul nr.55/753/2010 nu am fost audiati nici pe parcursul 
cercetarilor penale si nici in cadrul procesului penal, iar acest viciu procedural a determinat incalcarea dreptului de 
aparare, prin punerea subsemnatilor in situatia de a nu putea apara drepturile legitime, fiindu-ne ingradit in mod vadit 
accesul liber la justitie. 
In ceea ce priveste metodologia examenului de incadrare pentru posturile de ofiter si subofiter din cadrul  
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vlasca al judetului Giurgiu, mentionam faptul ca anul 2007 a fost ultimul 
an in care s-a sustinut proba sportiva, intucat incepand cu anul 2008, acest tip de proba s-a desfasurat cu respectarea 
prevederilor Ordinului Ministrului de Interne nr.154/2004. 
 Mai mult decat atat, precizam ca proba de trecere peste barna nu numai ca nu era obligatorie, dar nici nu 
facea parte din evaluarea performantelor fizice conform Ordinului Ministrului de Interne nr.154/2004, prevederile 
acestuia fiind incalcate. 
In acest sens, Ordinul Ministrului de Interne nr.154/2004 a fost incalcat, intrucat in continutul acestuia se specifica in 
mod foarte clar faptul ca pentru posturile de subofiter conducator auto sau subofiter servant pompier si protectie 
civila sunt aplicabile probele din Anexa 2 a si anume: viteza, abdomen si rezistenta, criteriile de admisibilitate 
urmand a fi stabilite in functie de varsta si sexut candidatului, astfel cum prevede art.88 alin.2 lit. G din ordinul 
mentionat anterior. 
 Potrivit Ordinului invocat, proba cu trecerea peste barna este specifica militarilor aflati deja in serviciu, iar nu 
celor care acced la statutul de angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. 
 Astfel ca, indiferent daca proba cu trecere peste barna ar fi fost fraudata de catre cadrul militar insarcinat cu 
desfasurarea probei fizice, aceasta nu era obligatorie, cata vreme nu era prevazuta in metodologia de examen pentru 
subsemnatii, fiind astfel incalcate dispozitiile legale aplicabile in materie. 
 Referitor la fraudarea probei cu trecere peste barna, mentionam ca acest fapt s-a petrecut independent de 
vointa si cunostinta subsemnatilor, iar in acest sens, va facem cunoscut ca indiferent daca s-au acordat doua secunde 
pentru fiecare presupus candidat favorizat, cu sau fara aceste doua secunde, lista candidatilor admisi nu sufera 
modificari, in urma retragerii acestor doua secunde, ramanand nominalizati aceiasi candidati declarati initial admisi. 
 Cu privire la aceste aspecte, mentionam ca nu am fost chemati pentru a participa la procesul penal in care s-a 
dispus anularea documentelor care au stat la baza incadrarii noastre la ISU Giurgiu, nefiindu-ne atribuita nici o 
calitate procesuala, desi suportam in mod direct consecintele anularii lucrarilor. 
 Pentru considerentele expuse anterior, suntem de parere ca drepturile legitime ale subsemnatilor au fost grav 
incalcate, fiindu-ne ingradit liberul acces la justitie si dreptul de a ne apara intr-un proces penal a carui solutie ne 
afecteaza in mod direct. 
 Faptul ca accesul liber la justitie poate fi caracterizat ca principiu constitutional a fost exprimat de catre 
Curtea Plenului nr.1/1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si 
intereselor lor legitime, decizie ce ramane de referinta pentru intreaga dezvoltare ulterioara a jurisprudentei Curtii in 
aceasta materie. 
 De asemenea, accesul liber la justitie reprezinta un drept fundamental astfel cum aceasta reglementat de 
prevederile art.21 din Constitutia Romaniei, potrivit carora „Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea 
drepturilor, a libertatrilor si a intereselor sale legitime”, fara ca vreo alta norma legala sau autoritate judecatoreasca sa 
poata ingradi exercitarea acestui drept. 
 Mai mult decat atat, ca o garantie a respectarii dreptului omului, Conventia Europeana a Drepturilor Omului 
prevede in art. 6 pct.1, dreptul oricarei persoane la un proces echitabil: „Orice persoana are dreptul de a-i fi 
examinata cauza in mod echitabil, public si intr-un termen rezonabil, de catre un tribunal independent si impartial, 
stabilit prin lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor cu caracter civil...” 
 In explicitatea acestei garantii procesuale, in doctrina dreptului european, dreptul de a avea acces la justitie 
este inteles ca un drept concret si efectiv, care presupune ca justitiabilul „sa beneficieze de o posibilitate clara si 
concreta de a contesta atingerea adusa drepturilor sale.” 
 Pornind de la premisa ca drepturile fundamentale trebuie garantate intr-o maniera concreta si reala, iar nu 
iluzorie si teoretica, imposibilitatea de sesizare a unei instante de catre persoana interesata constituie o incalcare a 
dreptului acesteia de acces la justitie. 
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 Liberul acces la justitie este consacrata ca drept cetatenesc fundamental prin art.21 din Constitutia Romaniei 
si prin art.10 din Declaratia universala a drepturilor omului, precum si prin art.14 pct.1 din Pactul international cu 
privire la drepturile civile si politice. 
 In Constitutie, accesul liber la justitie este conceput ca drept al oricarei persoane de a se putea adresa justitiei 
pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, garantandu-se ca exercitarea acestui drept nu 
poate fi ingradita prin nicio lege si de nicio autoritate judecatoreasca. 
 Astfel, subsemnatii consideram ca prin neacordare unei posibilitati legale de a ne apara interesele legitime, 
ne aflam in situatia in care nu am fost invitati sa participam la un proces penal in cadrul caruia s-a decis sanctionarea 
noastra si ne este opozabila o hotarare care nu ne-a fost comunicata si despre care am luat cunostinta abia la data de 
28.07.2014, cu ocazia solutionarii contestatiei la executare formulata de catre ISU „Vlasca” Giurgiu, in temeiul 
raporturilor de munca pe care le avem cu aceasta institutie. 
 Am formulat prezentul memoriu cu toata increderea ca veti dispune luarea masurilor ce se impun in ceea ce 
priveste incetarea intr-un mod nedrept a raporturilor de munca ale subsemnatilor cu Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgenta „Vlasca”Giurgiu, in urma unui proces penal in care nu ne-a fost acordata sansa de a ne apara interesele. 
Cu deosebita consideratie si respect, Petentii: Chiripuci Mirela Daniela, Ghita Valentin, Tene Alin Ilie, Ghizdareanu 
Adrian, Scarlatescu Alin, Ene Mihail, Vonica Cristinel Ionut, Pietrosu Gheorghe Florin, Ancu Cristian Silviu, Vilcan 
Anisoara, Cazacu Ionel, Stefan Nicolae, Remus Adrian, Filip Florin Mihaita, Puciumandea Ionut Alin, Chican 
Cristian, Somirlie Niculae Sorin, Mihai Nicolae Iulian, Ciuculan Dacian Gheorghe, Frunzescu Catalin, Deacu 
Marian, Dobre Daniel, Moraru Iulian Alin, Puiu Iulian, Andrei Iulian Lili, Cracan Petrica, Margelatu Ilie, Alexe 
Andrei Eduard Florin, Nuta Radu Mihai, Apostol Danut Cristian, Covaci (Rosu) Daniela – Andreea, Movila Catalin 
Ionut, Pindaru Daniela, Marioara Alexandra, Mihalache Steliana, Ghiuzelea Mirela”. 
 Având în vedere faptul că salariaţii menţionaţi se consideră nedreptăţiţi, vă rog respectuos să analizaţi petiţia 
respectivă şi să prezentaţi un răspuns celor în cauză. 
Solicit răspuns scris, 

Deputat  
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-Ministrul României 

 
Memoriul salariaţilor de la ISU „Vlaşca” Giurgiu 

 
Stimate domnule prim-ministru,  
Vă aduc la cunoştinţă memoriul a 36 de salariaţi ai Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al 

judeţului Giurgiu, care contestă anumite aspecte ilegale petrecute în instituţie, drept pentru care şi-au pierdut locurile 
de muncă. Pentru conformitate, vă prezint integral scrisoarea adresată de cei 36 de oameni din Giurgiu, care m-au 
rugat să v-o înaintez.  
„Subsemnatii Chiripuci Mirela Daniela, Ghita Valentin, Tene Alin Ilie, Ghizdareanu Adrian, Scarlatescu Alin, Ene 
Mihail, Vonica Cristinel Ionut, Pietrosu Gheorghe Florin, Ancu Cristian Silviu, Vilcan Anisoara, Cazacu Ionel, 
Stefan Nicolae, Remus Adrian, Filip Florin Mihaita, Puciumandea Ionut Alin, Chican Cristian, Somirlie Niculae 
Sorin, Mihai Nicolae Iulian, Ciuculan Dacian Gheorghe, Frunzescu Catalin, Deacu Marian, Dobre Daniel, Moraru 
Iulian Alin, Puiu Iulian, Andrei Iulian Lili, Cracan Petrica, Margelatu Ilie, Alexe Andrei Eduard Florin, Nuta Radu 
Mihai, Apostol Danut Cristian, Covaci (Rosu) Daniela – Andreea, Movila Catalin Ionut, Pindaru Daniela, Marioara 
Alexandra, Mihalache Steliana, Ghiuzelea Mirela, incadrati de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vlasca al 
judetului Giurgiu, anterior emiterii de catre Inspectorul sef in iulie-august 2014, a ordinelor de trecere in rezerva, 
reprezentati conventional de Societatea Civila de Avocati „Abraham si Asociatii”, cu domiciliul ales pentru 
comunicarea documentelor oficiale la sediul din Municipiul Bucuresti, Bld. Regina Maria, nr.35, sect.4 prin avocat 
dr. Pavel Abraham, formulam prezentul memoriu prin care sa va informam in legatura cu urmatoarele aspecte 
referitoare la anularea documentelor de concurs intocmite cu ocazia incadrarii subsemnatilor la ISU „Vlasca” 
Giurgiu: 
 Prin Sentinta penala nr.29/04.07.2010 pronuntata in Dosarul nr.55/753/2010 de catre Tribunalul Militar 
Teritorial Bucuresti s-a dispus in mod nelegal, in temeiul art.170 raportat la art.348 din Codul de procedura penala, 
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anularea documentelor intocmite cu ocazia incadrarii la ISU „Vlasca” al Judetului Giurgiu pentru cei 83 de candidati 
din totalul celor 381 de candidati favorizati la proba sportiva de trecere peste barna de echilibru, candidati din care 
fac parte si subsemnatii. 
 Ulterior, la data de 28.07.2014 a fost solutionata contestatia la executare formulata de ISU „Vlasca” Giurgiu 
impotriva sentintei penale nr.29/04/07/2010 pronuntata de catre Tribunalul Militar Teritoarial Bucuresti. 
 Avand in vedere natura raporturilor de serviciu pe care le avem cu ISU „Vlasca”al Judetului Giurgiu, am 
aflat ca prin Hotararea nr.55/2014 din 28.07.2014 pronuntata de  Tribunalul Militar Bucuresti s-a dispus modificarea 
dispozitivului Sentintei penale nr.29/04.07.2010, in sensul anularii tabelelor de concurs (proba de barna) intocmite cu 
ocazia incadrarii la ISU „Vlasca”al Judetului Giurgiu pentru cei 83 de candidati din totalul celor 381 de candidati 
favorizati la proba sportiva de trecere peste barna de echilibru, candidati din care fac parte si subsemnatii. 
 Asadar, avand in vedere faptul ca Sentinta penala nr.29/04.07.2010 pronuntata in Dosarul nr.55/753/2010, al 
carei dispozitiv a fost modificat in sensul anterior mentionat, prin Hotararea nr.52/2014 din 28.07.2014 a Tribunalul 
Militar Bucuresti, produce efecte juridice pentru subsemnatii, in sensul ca raporturile de serviciu cu Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta Vlasca al judetului Giurgiu vor inceta daca se vor anula documentele intocmite cu prilejul 
incadrarii subsemnatilor, consideram ca am fost privati de posibilitatea legala de a nu apara intr-un proces penal la 
care, in mod nedrept, nu am fost chemati sa participam, desi consecintele pe care se suportam sunt evidente. 
 Cu privire la aspectele precizate, suntem de parere ca, in mod nelegal, nu am fost incunostintati cu privire la 
desfasurarea unui proces penal prin care ne-au fost lezate in mod direct drepturile si care a avut drept consecinta 
injusta emiterea de catre inspectorul sef a unor Ordine de trecere in rezerva. 
 Astfel, raporturile noastre de serviciu au fost anulate in urma pronuntarii unei hotarari penale intr-un dosar in 
care subsemnatii nu au avut calitatea procesuala aflandu-se in imposibilitatea obiectiva de a formula acte de aparare 
impotriva acuzatiilor ce ne-au fost aduse si care au condus la anulare foilor de concurs. 
De asemenea, pe fondul lipsei calitatii procesuale in Dosarul nr.55/753/2010 nu am fost audiati nici pe parcursul 
cercetarilor penale si nici in cadrul procesului penal, iar acest viciu procedural a determinat incalcarea dreptului de 
aparare, prin punerea subsemnatilor in situatia de a nu putea apara drepturile legitime, fiindu-ne ingradit in mod vadit 
accesul liber la justitie. 
In ceea ce priveste metodologia examenului de incadrare pentru posturile de ofiter si subofiter din cadrul  
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vlasca al judetului Giurgiu, mentionam faptul ca anul 2007 a fost ultimul 
an in care s-a sustinut proba sportiva, intucat incepand cu anul 2008, acest tip de proba s-a desfasurat cu respectarea 
prevederilor Ordinului Ministrului de Interne nr.154/2004. 
 Mai mult decat atat, precizam ca proba de trecere peste barna nu numai ca nu era obligatorie, dar nici nu 
facea parte din evaluarea performantelor fizice conform Ordinului Ministrului de Interne nr.154/2004, prevederile 
acestuia fiind incalcate. 
In acest sens, Ordinul Ministrului de Interne nr.154/2004 a fost incalcat, intrucat in continutul acestuia se specifica in 
mod foarte clar faptul ca pentru posturile de subofiter conducator auto sau subofiter servant pompier si protectie 
civila sunt aplicabile probele din Anexa 2 a si anume: viteza, abdomen si rezistenta, criteriile de admisibilitate 
urmand a fi stabilite in functie de varsta si sexut candidatului, astfel cum prevede art.88 alin.2 lit. G din ordinul 
mentionat anterior. 
 Potrivit Ordinului invocat, proba cu trecerea peste barna este specifica militarilor aflati deja in serviciu, iar nu 
celor care acced la statutul de angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. 
 Astfel ca, indiferent daca proba cu trecere peste barna ar fi fost fraudata de catre cadrul militar insarcinat cu 
desfasurarea probei fizice, aceasta nu era obligatorie, cata vreme nu era prevazuta in metodologia de examen pentru 
subsemnatii, fiind astfel incalcate dispozitiile legale aplicabile in materie. 
 Referitor la fraudarea probei cu trecere peste barna, mentionam ca acest fapt s-a petrecut independent de 
vointa si cunostinta subsemnatilor, iar in acest sens, va facem cunoscut ca indiferent daca s-au acordat doua secunde 
pentru fiecare presupus candidat favorizat, cu sau fara aceste doua secunde, lista candidatilor admisi nu sufera 
modificari, in urma retragerii acestor doua secunde, ramanand nominalizati aceiasi candidati declarati initial admisi. 
 Cu privire la aceste aspecte, mentionam ca nu am fost chemati pentru a participa la procesul penal in care s-a 
dispus anularea documentelor care au stat la baza incadrarii noastre la ISU Giurgiu, nefiindu-ne atribuita nici o 
calitate procesuala, desi suportam in mod direct consecintele anularii lucrarilor. 
 Pentru considerentele expuse anterior, suntem de parere ca drepturile legitime ale subsemnatilor au fost grav 
incalcate, fiindu-ne ingradit liberul acces la justitie si dreptul de a ne apara intr-un proces penal a carui solutie ne 
afecteaza in mod direct. 
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 Faptul ca accesul liber la justitie poate fi caracterizat ca principiu constitutional a fost exprimat de catre 
Curtea Plenului nr.1/1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si 
intereselor lor legitime, decizie ce ramane de referinta pentru intreaga dezvoltare ulterioara a jurisprudentei Curtii in 
aceasta materie. 
 De asemenea, accesul liber la justitie reprezinta un drept fundamental astfel cum aceasta reglementat de 
prevederile art.21 din Constitutia Romaniei, potrivit carora „Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea 
drepturilor, a libertatrilor si a intereselor sale legitime”, fara ca vreo alta norma legala sau autoritate judecatoreasca sa 
poata ingradi exercitarea acestui drept. 
 Mai mult decat atat, ca o garantie a respectarii dreptului omului, Conventia Europeana a Drepturilor Omului 
prevede in art. 6 pct.1, dreptul oricarei persoane la un proces echitabil: „Orice persoana are dreptul de a-i fi 
examinata cauza in mod echitabil, public si intr-un termen rezonabil, de catre un tribunal independent si impartial, 
stabilit prin lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor cu caracter civil...” 
 In explicitatea acestei garantii procesuale, in doctrina dreptului european, dreptul de a avea acces la justitie 
este inteles ca un drept concret si efectiv, care presupune ca justitiabilul „sa beneficieze de o posibilitate clara si 
concreta de a contesta atingerea adusa drepturilor sale.” 
 Pornind de la premisa ca drepturile fundamentale trebuie garantate intr-o maniera concreta si reala, iar nu 
iluzorie si teoretica, imposibilitatea de sesizare a unei instante de catre persoana interesata constituie o incalcare a 
dreptului acesteia de acces la justitie. 
 Liberul acces la justitie este consacrata ca drept cetatenesc fundamental prin art.21 din Constitutia Romaniei 
si prin art.10 din Declaratia universala a drepturilor omului, precum si prin art.14 pct.1 din Pactul international cu 
privire la drepturile civile si politice. 
 In Constitutie, accesul liber la justitie este conceput ca drept al oricarei persoane de a se putea adresa justitiei 
pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, garantandu-se ca exercitarea acestui drept nu 
poate fi ingradita prin nicio lege si de nicio autoritate judecatoreasca. 
 Astfel, subsemnatii consideram ca prin neacordare unei posibilitati legale de a ne apara interesele legitime, 
ne aflam in situatia in care nu am fost invitati sa participam la un proces penal in cadrul caruia s-a decis sanctionarea 
noastra si ne este opozabila o hotarare care nu ne-a fost comunicata si despre care am luat cunostinta abia la data de 
28.07.2014, cu ocazia solutionarii contestatiei la executare formulata de catre ISU „Vlasca” Giurgiu, in temeiul 
raporturilor de munca pe care le avem cu aceasta institutie. 
 Am formulat prezentul memoriu cu toata increderea ca veti dispune luarea masurilor ce se impun in ceea ce 
priveste incetarea intr-un mod nedrept a raporturilor de munca ale subsemnatilor cu Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgenta „Vlasca”Giurgiu, in urma unui proces penal in care nu ne-a fost acordata sansa de a ne apara interesele. 
Cu deosebita consideratie si respect, Petentii: Chiripuci Mirela Daniela, Ghita Valentin, Tene Alin Ilie, Ghizdareanu 
Adrian, Scarlatescu Alin, Ene Mihail, Vonica Cristinel Ionut, Pietrosu Gheorghe Florin, Ancu Cristian Silviu, Vilcan 
Anisoara, Cazacu Ionel, Stefan Nicolae, Remus Adrian, Filip Florin Mihaita, Puciumandea Ionut Alin, Chican 
Cristian, Somirlie Niculae Sorin, Mihai Nicolae Iulian, Ciuculan Dacian Gheorghe, Frunzescu Catalin, Deacu 
Marian, Dobre Daniel, Moraru Iulian Alin, Puiu Iulian, Andrei Iulian Lili, Cracan Petrica, Margelatu Ilie, Alexe 
Andrei Eduard Florin, Nuta Radu Mihai, Apostol Danut Cristian, Covaci (Rosu) Daniela – Andreea, Movila Catalin 
Ionut, Pindaru Daniela, Marioara Alexandra, Mihalache Steliana, Ghiuzelea Mirela”. 
 Având în vedere faptul că salariaţii menţionaţi se consideră nedreptăţiţi, vă rog respectuos să analizaţi petiţia 
respectivă şi să prezentaţi un răspuns celor în cauză. 
Solicit răspuns scris, 

Deputat  
Liliana Ciobanu 

 
*** 


