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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 29 octombrie – 2 noiembrie 2018) 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 29 octombrie 
 

Camera Deputaților a dezbătut pe articole, luni, 29 octombrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea  

componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 73 /2018); 
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 

al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare COM(2018) 476 (PH CD 74 /2018); 
3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 

European: Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a UE şi guvernanţa 
acesteia COM(2018) 524 (PH CD 75 /2018); 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare 
(PL-x 139/2018)- lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene (PL-x 453/2018) - lege 
ordinară; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri 
privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene (PL-x 417/2018) - lege ordinară; 

7. Proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la 
Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru 
Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 
mai 2017 (PL-x 410/2018) - lege ordinară; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea 
strategiei pentru mediul marin (PL-x 451/2018) - lege ordinară; 

9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015/2018)- lege ordinară; 

10. Proiectul de Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea 
nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 475/2018) - lege ordinară; 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii 
Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor (PL-x 455/2018) - lege ordinară; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2018 privind prorogarea termenului 
reglementat de 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 (PL-x 476/2018) - lege ordinară; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PL-x 395/2018) - lege organică; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 314/2018) - lege 
organică; 

15. Propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I " (Pl-x 
315/2018) - lege organică; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 
(Pl-x 313/2018) - lege organică. 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, 
semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017 (PL-x 393/2018) - lege ordinară a fost adoptat tacit, prin depășirea termenelor 
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pentru dezbatere și vot final, în conformitate cu prevederile art. 75 alin(2) din Constituție și ale art. 113 din Regulamentul 
Camerei Deputaților. 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării" (Pl-x 273/2018) - lege ordinară a fost retrimisă comisiei de specialitate în vederea redactării unui raport 
suplimentar în termen de două săptămâni. 

Camera Deputaților a luat act de Raportul privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru 
Petiţii pe semestrul I al anului 2018.  

*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți, 30 octombrie 
 

Marți, 30 octombrie, Camera Deputaților a dezbătut moțiunea simplă inițiată de 89 deputați ai PNL și USR, intitulată 
“Ministrul Justiției, un ministru de nota 4 (patru)”. 

Punctul de vedere al Executivului a fost detaliat de ministrul Justiției, Tudorel Toader. La dezbateri au participat: 
Alexandru Bălănescu și Nicușor Halici (Grupul parlamentar al PSD), Florin Claudiu Roman, Ioan Cupșa, Cătălin Marian 
Predoiu (Grupul parlamentar al PNL), Ilie Dan Barna și Stelian Cristian Ion (Grupul parlamentar al USR), Marton Arpad 
Francisc (Grupul parlamentar al UDMR), Steluța Gustica Cătăniciu (Grupul parlamentar al ALDE) și Emil Pașcan (Grupul 
parlamentar al PMP). 

Votul asupra moțiunii va fi exprimat în ședința plenară de miercuri, 31 octombrie. 
*** 

 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 31octombrie 
 

Camerei Deputaților a adoptat prin vot final, miercuri, 31 octombrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea 

componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 73 /2018) – 280 voturi pentru, 2 
abțineri; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare COM(2018) 476 (PH CD 74 /2018) – 283 voturi pentru; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European: Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a UE şi guvernanţa 
acesteia COM(2018) 524 (PH CD 75 /2018) – 285 voturi pentru; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-
bugetare (PL-x 139/2018) - lege ordinară – 187 voturi pentru, 93 împotrivă, 5 abțineri; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene (PL-x 453/2018) - lege 
ordinară – 186 voturi pentru, 1 împotrivă, 101 abțineri; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri 
privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene (PL-x 417/2018) - lege ordinară – 260 voturi pentru, 1 
împotrivă, 28 abțineri; 

7. Proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la 
Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru 
Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 
mai 2017 (PL-x 410/2018) - lege ordinară – 182 vpturi pentru, 1 împotrivă, 104 abțineri; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 272/2018) - lege 
ordinară – 253 voturi pentru, 28 împotrivă, 4 abțineri; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea 
strategiei pentru mediul marin (PL-x 451/2018) - lege ordinară – 288 voturi pentru; 

10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, 
reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 717/2015/2018) - lege ordinară – 221 voturi pentru, 1 împotrivă, 
65 abțineri; 
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11. Proiectul de Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea 
nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 475/2018)- lege ordinară – 281 voturi pentru, 2 abțineri; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii 
Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor (PL-x 455/2018) - lege ordinară – 
278 voturi pentru, 1 împotrivă,12 abțineri; 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2018 privind prorogarea termenului 
reglementat de 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 (PL-x 476/2018) - lege ordinară – 248 voturi pentru, 28 împotrivă, 14 abțineri; 

14. Proiectul de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru 
prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi 
pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale (PL-x 484/2018) - lege ordinară – 288 
voturi pentru; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului (PL-x 458/2018) - lege ordinară  - 289 voturi pentru; 

16. Propunerea legislativă modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice (Pl-x 323/2018) - lege ordinară – 244 voturi pentru, 41 abțineri; 

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 
2008 (PL-x 409/2018) - lege ordinară – 288 voturi pentru; 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, şi pentru completarea art. 2, alin.2 din Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident 
major în care sunt implicate substanţe periculoase (PL-x 395/2018) - lege organică – 289 voturi pentru; 

19. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676 din 3 august 
2018 (Pl-x 566/2017/2018) - lege organică – 222 voturi pentru, 1 împotrivă, 63 abțineri; 

20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 320/2018) - lege organică – 282 
voturi pentru; 

21. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 332/2018) - lege organică – 287 
voturi pentru; 

22. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 333/2018) - lege organică – 277 
voturi pentru, 6 abțineri; 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 205 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 349/2018) -
 lege organică – 287 voturi pentru; 

24. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (Pl-x 348/2018) - lege organică – 175 voturi pentru, 100 împotrivă, 8 abțineri; cu raport de respingere din 
partea Comisiei pentru învățământ; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 368/2018) - lege 
organică – 187 voturi pentru, 35 împotrivă, 65 abțineri; cu raport de respingere din partea Comisiei pentru învățământ. 

 
Trei propuneri legislative au fost adoptate tacit, prin depășirea termenelor  pentru dezbatere și vot final: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 314/2018) - lege 

organică; 
2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I " (Pl-x 

315/2018) - lege organică; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române (Pl-x 313/2018) - lege organică. 
Camera Deptuaților a respins prin vot moțiunea simplă inițiată de 89 deputați ai PNL și USR (99 voturi pentru, 171 

împotrivă, 5 abțineri). Moțiunea intitulată “Ministrul Justiției un ministru de nota 4 (patru)” a fost dezbătută în ședința plenară 
de marți, 30 octombrie.       *** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 2 noiembrie 2018) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1428 

din care:  

– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 259 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 268

370 

– votate  368 

             din care: - înaintate la Senat      77 

                            - în procedura de promulgare 54 

                            - promulgate** 185 

                            - respinse definitiv 52 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1084 

a) pe ordinea de zi 404 

b) la comisii  657 

c) cu  rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

5 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 23 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 23 

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

 
      Cele 368 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                  157 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
     85  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                       60  proiecte de legi  
                                 211 propuneri legislative 
 
 

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2018 au fost promulgate 244 de legi. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2018 
 

(Situaţia cuprinde datele la 2 noiembrie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1165 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 906 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 259 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 57

101 

– votate  99 

             din care: - înaintate la Senat      42 

                            - în procedura de promulgare 33 

                            - promulgate* 9 

                            - respinse definitiv 15 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1084 

a) pe ordinea de zi 404 

b) la comisii  657 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

5 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 23 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 23 

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

 
                 ▪ Cele   99 iniţiative legislative votate privesc: 
                            48 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                           din care: 
                                          28  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                                 1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                       19  proiecte de legi  
                            51 propuneri legislativei legislative 
 

* În anul 2018 au fost promulgate 244 de legi, 9 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală, 
iar 235 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare. 
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 29, marţi, 30 şi miercuri, 31 octombrie 2018 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

413 

        din care: - în dezbatere 

 

413

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          13  

27  

   - votate 
 

  27

                           - la Senat 
 

 14 

                           - la promulgare 
 

 13 

  
Retrimise la comisii 
 

2

 
 
 
     ▪ Cele   27 iniţiative legislative votate privesc: 
                 13 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                       din care: 
                                         7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  de Urgenţă ale Guvernului 
                                         6  proiecte de legi 
                 14 propuneri legislative 

rivesc: 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
29 octombrie – 2 noiembrie 2018 

 
 

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

1.  PL-x 139/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare  
 

2.  PL-x 453/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene  
 

3.  PL-x 417/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei 
măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene 
  

4.  PL-x 451/2018 - Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 
privind stabilirea strategiei pentru mediul marin  
 

5.  PL-x 717/2015/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

6.  PL-x 475/2018 - Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din 
Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative  
 

7.  PL-x 455/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2018 privind desfiinţarea 
Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor  
 

8.  PL-x 476/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2018 privind prorogarea 
termenului reglementat de 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  
 

9.  PL-x 395/2018 – Lege privind   aprobarea  Ordonanței   de   urgență   a Guvernului  nr.40/2018  pentru 
modificarea  şi  completarea  Legii nr.232/2016   privind   industria naţională  de  apărare,  precum  şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, şi pentru completarea art. 2 alin.2 din  Legea  nr.59/2016  
privind controlul  asupra  pericolelor  de  accident  major  în  care  sunt implicate substanţe periculoase 
 

10.  PL-x 272/2018 - Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  
 

11.  PL-x 458/2018 - Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului  
 

12.  Pl-x 323/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
 

13.  PL-x 484/2018 - Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor 
grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale  
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 II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. Pl-x 314/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2. Pl-x 313/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

3. Pl-x 315/2018 – Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale 
"Regele MIHAI I "  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

4. PL-x 393/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru 
eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii 
impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

5. PL-x 409/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele 
CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, 
semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 
  

6. Pl-x 320/2018 - Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
 

7. Pl-x 332/2018 - Proiect de Lege   pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

8. Pl-x 566/2017/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.676 din 3 august 2018  
 

9. Pl-x 333/2018 – Proiect de Lege  pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
 

10. Pl-x 349/2018 - Proiect de Lege  pentru modificarea art. 205 alin. (5) din Legea educației naționale nr.1/2011 
 

11. Pl-x 348/2018 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011  
Se comunică respingerea 
 

12. Pl-x 368/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
Se comunică respingerea 
 

13. PL-x 410/2018 - Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în 
Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca 
membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii 
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 2017  
 

14. Pl-x 316/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
 

( la data de  2 noiembrie 2018 ) 
 

I.  În perioada   29 octombrie – 2 noiembrie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 29 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 86 avize. 
Cele 29 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 16 

 13   

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:                     

5 
0  

23 
1  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 636 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 62 pentru raport 

suplimentar.  
 
 
 
                     II. De la începutul actualei legislaturi 

      
Comisiile parlamentare au întocmit  1451 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 566 

 rapoarte suplimentare 115 47 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 20              

TOTAL     818 633 

 
 
 
 



A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  29 octombrie – 2 noiembrie 2018 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.482/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea 
unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare  
(555/R din 31.10.2018) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.299/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 

24 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de respingere 
(560/R din 01.11.2018) 

2 

 
PLx.543/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 
îmbunătăţirea managementulu riscului de dezastre) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 
august 2018 

Guvern 30.10.2018 
Raport de adoptare  

(561/R din 01.11.2018) 

3 

 
Plx.9/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7 şi modificarea art.460 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

2 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de respingere  
(564/R din 01.11.2018) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.326/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a 
dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 – raport comun cu comisia 
juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
03.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(242/RS1 din 30.10.2018) 

2 

 
Plx.380/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru transporturi, apărare și juridică 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.10.2018 

Raport de respingere 
(549/R din 31.10.2018) 



3 

 
Plx.381/2018 

Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport 
comun cu comisiile pentru transporturi, apărare și juridică 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.10.2018 

Raport de respingere 
(550/R din 31.10.2018) 

4 

 
PLx.507/2018 

Proiect de Lege 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 

20 parlam. 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(554/R din 31.10.2018) 

 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - 

Târgu Mureş Autostrada Unirii 

70 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(541/R din 30.10.2018) 

2 

 
 
PLx.484/2018 

Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 
din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale - raport 
comun cu comisiile pentru apărare și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(545/R din 30.10.2018) 

3 

 
Plx.380/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru industrii, apărare și juridică 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
03.10.2018 

Raport de respingere 
(549/R din 31.10.2018) 

4 

 
Plx.381/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport 
comun cu comisiile pentru industrii, apărare și juridică 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
03.10.2018 

Raport de respingere 
(550/R din 31.10.2018) 

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

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI 

23 parlam. 
respinsa de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(542/R din 30.10.2018) 

2 

 
PLx.548/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare  
(563/R din 01.11.2018) 

 
 



VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.363/2017/
2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale – raport comun cu comisia juridică 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.04.2018 

Raport de respingere 
(556/R din 31.10.2018) 

2 

 
Plx.387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de 
localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 

77 parlam. 30.10.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(557R din /31.10.2018) 

3 

 
 
PLx.519/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii 
şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 
primul semestru al anului 2019 – raport comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare  
(558/R din 31.10.2018) 

4 

 
PLx.538/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a 

constructorului 

25 parlam. 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare  
(559/R din 31.10.2018) 

 

VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.720/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.10.2018 

Raport de respingere 
(546/R din 31.10.2018) 

2 

 
PLx.425/2018 Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi 

agenţilor Uniunii Europene 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
16.10.2018 

Raport de respingere 
(547/R din 31.10.2018) 

3 

 
PLx.486/2016 Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizaţia viageră pentru 

mamele care au născut şi crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.10.2018 

Raport de respingere 
(548/R din 31.10.2018) 

4 

 
 
PLx.519/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar 
pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene în primul semestru al anului 2019 – raport comun cu comisia 
pentru administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2018 

Raport de adoptare  
(558/R din 31.10.2018) 



5 

 
PLx.282/2016/
2018 

Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar – raport comun cu 
comisia juridică 

6 parlam. 
respinsă de 

Senat 
24.10.2018 

Raport de respingere 
(565/R din 01.11.2018) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.566/2017/2
018 

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

41 parlam. 
adoptat de 

Senat 
16.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(544/R din 30.10.2018) 

2 

 
Plx.414/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din 

Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 
42 parlam. 30.10.2018 

Raport de respingere 
(551/R din 31.10.2018) 

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

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.77/2017/2
018 

Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului conacului Brătianu-Florica 
("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către 
Ministerul Culturii – raport comun cu comisia juridică 

26 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.04.2018 

Raport de respingere 
(540/R din 29.10.2018) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.77/2017/2
018 

Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului conacului Brătianu-Florica 
("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către 
Ministerul Culturii – raport comun cu comisia pentru cultură 

26 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de respingere 
(540/R din 29.10.2018) 

2 

 
PLx.616/2018 Proiect de Lege privind declasificarea unor documente – raport comun cu 

comisia pentru aparare 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(543/R din 30.10.2018) 

3 

 
Plx.566/2017/
2018 

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

41 parlam. 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(544/R din 30.10.2018) 



4 

 
 
PLx.484/2018 

Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 
din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale - raport 
comun cu comisiile pentru apărare și transporturi 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(545/R din 30.10.2018) 

5 

 
 
PLx.326/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a 
dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 – raport comun cu comisia 
pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.09.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(242/RS1 din 30.10.2018) 

6 

 
Plx.380/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru industrii, apărare și transporturi 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
12.10.2018 

Raport de respingere 
(549/R din 31.10.2018) 

7 

 
Plx.381/2018 

Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - raport 
comun cu comisiile pentru industrii, apărare și transporturi 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
12.10.2018 

Raport de respingere 
(550/R din 31.10.2018) 

8 

 
Plx.363/2017/
2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale – raport comun cu comisia pentru administrație 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de respingere 
(556/R din 31.10.2018) 

9 

 
PLx.405/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul ordinii şi siguranţei publice – raport comun cu comisia pentru 
apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(562/R din 30.10.2018) 

10 

 
PLx.282/2016/
2018 

Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar – raport comun cu comisia 
pentru muncă 

6 parlam. 
respinsă de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de respingere 
(565/R din 01.11.2018) 

11 

 
Plx.359/2016/
2018 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în 
Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 

8 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de respingere 
(566/R din 01.11.2018) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
PLx.616/2018 Proiect de Lege privind declasificarea unor documente – raport comun cu 

comisia juridică 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(543/R din 30.10.2018) 



2 

 
 
PLx.484/2018 

Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 
din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale - raport 
comun cu comisiile pentru transporturi și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(545/R din 30.10.2018) 

3 

 
Plx.380/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport 
comun cu comisiile pentru industrii, transporturi și juridică 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.09.2018 

Raport de respingere 
(549/R din 31.10.2018) 

4 

 
Plx.381/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - – raport 
comun cu comisiile pentru industrii, transporturi și juridică 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.09.2018 

Raport de respingere 
(550/R din 31.10.2018) 

5 

 
Plx.524/2018 Propunere legislativă de modificare şi completarea punctelor 20), 23) şi 27) ale 

articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 

6 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare  
(552/R din 31.10.2018) 

6 

 
PLx.549/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor 
aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de 
urgenţă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare  
(553/R din 31.10.2018) 

7 

 
PLx.405/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul ordinii şi siguranţei publice – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(562/R din 30.10.2018) 

 
XII. Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului 

Român de Informații 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORTUL Comisiei asupra Proiectului de Hotărâre a Parlamentului 
României pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.30/1993 privind 
organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților 
și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității 
Serviciului Român de Informații 

 29.10.2018 
Raport de respingere 
(1/RC din 30.10.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

Colectiv arată oglinda neputinței statului de a-și proteja cetățenii. 
 
 Sunt de mulți ani în politică și mă lupt, aproape în fiecare zi, cu găștile care vor să pună mâna pe justiție, să 

controleze statul, să pună mai presus de lege potentații societății. Am susținut și voi susține o justiție independentă, dar și 
funcțională. Din nefericire, pentru cei de la Colectiv, justiția e moartă, nu împarte dreptatea, nu-i condamnă pe vinovați. Pentru 
cei de la Colectiv, dar și pentru cei apropiați lor, justiția nu a existat! Și prin asta este părtașă la crimă. Cum este posibil ca la 
trei ani procesul celor vinovați să fie tot în fază incipientă? Nimeni să nu fi plătit pentru indolență, neglijență, corupție? 

 Cum este posibil ca și în acest moment jumătate dintre cluburile de acest tip să funcționeze fără autorizație la 
incendiu? Spitalele să fie în continuare nepregătite pentru accidente similare? Vinovații de atâtea morți se plimbă liberi, iar cei 
în care și-au pus speranța majoritatea românilor care au votat parcă fac tot ce pot pentru a ascunde urmele, a salva vinovații de 
la răspundere și a îngropa munca procurorilor corecți, acolo unde există? 

 Colectiv arată oglinda neputinței statului de a-și proteja cetățenii. Colectiv nu a luat doar vieți, ci și speranța multor 
români în viitorul drept al acestei țări. 

 Cred că mulți oameni politici sunt părtași la această crimă prin inacțiunile din ultimii ani, modificările legislative, 
interesele strict personale urmărite prin instituțiile statului, falimentarea sistemului sanitar, a celui de protecție civilă sau al 
celui de justiție. 

 Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au pierit cu zile într-o țară care putea să-i apere, putere de a merge mai 
departe familiilor și prietenilor, spirit civic și al dreptății pentru toți cei care pot face dreptate și preveni nenorociri similare!!! 

 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
 

România - groapa de gunoi a UE 
Stimați colegi, 
România a fost condamnată de Curtea Europeană de Justiţie a UE pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a revizui și 

adopta planul național de gestionare a deşeurilor şi programul de prevenire a generării de deşeuri, în conformitate cu 
obiectivele Directivei - cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE) şi ale economiei circulare. Autorităţile nu au reuşit să 
închidă 68 de gropi de gunoi, astfel că România va plăti o amendă zilnică  de 124.000 euro către UE. 

Situaţia se datorează lipsei de responsabilitate şi dezinteres în gestionarea problemei, fapt ce a permis practici de 
neînţeles precum importul de deşeuri, dar și depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate, fără  efectuarea unor studii de impact 
asupra mediului şi al pericolului la care este expusă populaţia din zonă.  

România este unul din cele mai neperformante state membre în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor municipale 
solide(deşeuri menajere). În 2015, s-a înregistrat cea mai mare rată de depozitare a deşeurilor de 72%, faţă de 25,6% cât este 
media în UE. De asemenea, în domeniul reciclării deşeurilor menajere suntem pe ultimul loc, cu 5% din deşeuri municipale 
reciclate, faţă de penultimul loc din UE cu 20% . 

În  momentul în care autorităţile de mediu au  retras autorizaţiile de funcţionare a unor depozite de deşeuri neconforme 
s-a ajuns în situaţia ca autorităţile locale să transporte deşeurile municipale la depozite din alte localităţi sau chiar din alte 
judeţe. Astfel, în judeţul Galați, începând cu aprilie 2018, 53 de comune nu mai au unde să depoziteze deşeurile în urma 
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restricţiilor impuse de operatorul din Brăila. Municipiul Galaţi şi 4 localităţi limitrofe mai au la dispoziție doar depozitul de la 
Tirighina, dar gradul de umplere se apropie de 75% şi urmează să fie închis. Ca soluţie provizorie deşeurile se transportă la 
100 Km, la Roşieşti, în judeţul Vaslui. O altă problemă ce va sta în atenţia autorităţilor locale va fi şi preţul de colectare şi 
transport/tonă şi ponderea  cheltuelilor  în bugetele locale. Este evidentă, așadar, inconsecvenţa Consiliului Judeţean în 
realizarea propriilor obiective. Depozitul de la Valea Mărului, obiectiv prevăzut în Planul judeţean de gestionare a deşeurilor 
din anul 2008, se află încă în faza de licitaţii şi este puţin probabil să fie operaţional în 2019. Vor fi necesare alte variante 
provizorii? 

În această situaţie de criză, Guvernul a creat Comitetul Naţional pentru Deşeuri, organism interguvernamental care va 
fi coordonat de ministrul Mediului. Este un pas înainte, dar speram să nu se oprească aici, ci să propună o strategie, să 
elaboreze programe şi mai ales să propună modificări legislative care să responsabilizeze autorităţile locale în gestionarea 
deşeurilor şi protecţia mediului. 

Faţă de cele prezentate, consider că este necesar să se acționeze pentru: 
‐ Concentrarea eforturilor şi  realizarea obiectivelor prevăzute în Planurile de gestionare a deşeurilor (linii de sortare,  

staţii de tratare mecano-biologice, stație de compostare); 
‐ Stabilirea locurilor de dispunere a viitoarelor depozite de deşeuri municipale în baza unei analize aprofundate care să  

aibă în vedere  localităţile arondate, populaţia lor şi cantităţile de deşeuri estimate a fi generate; 
‐ Desfăşurarea de acțiuni educative de către primării pentru familiarizarea populaţiei cu selectarea primară a deşeurilor  

şi depozitarea selectivă a acestora; 
‐ Iniţierea unor programe privind realizarea unor sisteme complexe de depozitare, sortare, prelucrare iniţială; 
‐ Elaborarea unor reguli stricte şi stabilirea de responsabilităţi clare privind gestionarea deseurilor  inerte; 
‐ Prelucrarea deşeurilor vegetale prin tocare şi realizarea de brichete care să reducă consumul de lemn pentru încălzire; 
‐ Actualizarea legislaţiei şi stabilirea de sancţiuni drastice pe linia producerii, depozitării şi tratării deşeurilor  

periculoase şi în special a deşeurilor medicale. 
Pentru îndeplinirea cerinţelor Directivei 1999/31/CE – privind depozitele de deşeuri, autorităţile române au obligaţia, 

ca până în 2020, să atingă un nivel de reciclare de minim 50% a deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă şi un grad de 60% a 
deşeurilor de ambalaje. De asemenea, peste 3 ani, să asigure colectarea a 4 Kg/locuitor de deşeuri electrice şi electronice, dar şi 
să colecteze separat  biodeşeurile  în vederea compostării şi fermentării  lor. 

Este o problemă esenţială: va reuşi România să gestioneze eficient această problemă sau vom rămâne groapa de gunoi 
a Uniunii Europene? 

Deputat 
Victor Paul Dobre 

*** 
 

Lupta împotriva cancerului mamar trebuie să continue! 
Domnule președinte 
Stimați colegi, 
Luna octombrie, care se încheie astăzi, a fost dedicată luptei împotriva cancerului de sân. În această perioadă s-au 

desfăşurat la nivelul întregii țări numeroase campanii cu scopul de a  încuraja femeile să își facă analize de rutină pentru a 
depista această boală din timp. 

Este foarte important ca femeile din România, mai ales cele din mediul rural, să beneficieze de acces la servicii 
medicale, să fie informate despre starea sănătății lor. Cancerul este o boală tăcută şi orice modificare a sânului trebuie tratată 
cu maximă seriozitate, iar controlul medical nu trebuie amânat sub nicio formă. Timpul este vital pentru diagnosticarea și 
reușita tratamentul acestui tip de cancer. Deși în prezent este o boală tratabilă, în România la fiecare trei ore, o femeie moare 
din cauza cancerului mamar. Din păcate, și în acest an, România a fost prinsă fără programe de prevenție, guvernanților 
nepăsându-le  că ne situăm pe primul loc la nivel european ca incidență a bolii. 

Ministerul Sănătății beneficiează de fonduri europene de milioane de euro pentru derularea a 5 programe naționale de 
screening , dar continuă să amâne prevenția.  Autoritățile implicate elaborează documente peste documente, în timp ce 
pacientele se luptă neputincioase pentru viaţa lor.  

Statul român nu are nici acum un program de screening național, chiar dacă a primit 21 milioane de euro (pe o 
perioadă de 5 ani), ca să facă gratuit astfel de investigații. Programul așteptat de multe femei a fost amânat pentru finalul 
acestui an.  
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Stimați colegi, 
În calitatea mea de medic, de deputat și membru în cadrul Comisiei de sănătate, fac un apel către cei vizați direct în 

această problemă să înțeleagă că implicarea în programe de informare, dar și în prevenție este vitală pentru mii de femei din 
România. Timpul este vital pentru depistarea şi tratarea cancerului de sân. Un control medical făcut din timp poate salva multe 
vieţi. 

Deputat 
Dr.Viorica Cherecheș 

*** 
 

Respect pentru dascăli! 
Stimați colegi, 
Niciodată în istoria de 100 de ani a țării noastre, profesia de dascăl nu a fost mai batjocorită de guvernanți ca astăzi. A 

fi dascăl, în orice parte a lumii civilizate, reprezintă o deosebită onoare și o imensă responsabilitate, pentru că ei pregătesc 
viitorul unei națiuni.  

Cu toate astea, prin acțiunile sale, guvernul PSD nu doar că desconsideră situația dificilă prin care trec dascălii din 
România, ci chiar adaugă piedici suplimentare. Anul școlar a debutat cu introducerea celebrului manual unic, care a dus la  
manuale pline de greșeli și i-a pus pe dascăli în mare dificultate. Deși legea educației spune că profesorii și elevii selectează 
manualele școlare, opinia acestora chiar nu contează, nici măcar pentru consultare.  

Subfinanțarea educației rămâne o problemă cronică și se răsfrânge și asupa salarizării profesorilor, care sunt printre cei 
mai prost plătiți din Uniunea Europeană, mai ales profesorii debutanți, care sunt nevoiți  să accepte salarii mizere pentru 
responsabilitatea pe care o au.  Subfinanțarea din învățământ afectează de asemenea și condițiile în care dascălii își desfășoară 
activitatea, care nu le asigură uneori nici măcar securitatea, și datorită căreia, ei nu au la dispoziție mijloace moderne de  
predare și materiale didactice demne de secolul XXI. Se interzic orice fel de plăți în școală, dar în continuare, părinții 
renovează clase, cumpără mobilier, jaluzele, dar și cretă, săpun și hârtie igienică pentru  școli! 

Recent, mai mulți profesori de limba română au fost supuși unei umilințe, când au fost victimele lipsei de 
predictibilitate și a două ordonanțe date în interval de o lună. Ordonanţa 9/2018 prevedea că “În învățământul primar, la 
clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ 
sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate”. Drept consecință, în toată țara s-au organizat ședințe publice de 
repartizare a profesorilor de limba română la aceste clase. După doar 3 săptămâni, în urma presiunilor UDMR, noul ministru a 
dat o altă ordonanță, prin care e anulată prima și se revine la situația inițială. Profesorilor proaspăt repartizați li s-a desfăcut 
contractul de muncă în plin an școlar. 

Recent, guvernul PSD a găsit în programele de tip after school principala sursă de fraudă fiscală din România, 
interzicându-le și tăind astfel venituri absolut legale obținute de dascălii care se ocupau de copii până la ora 17 și pornind o 
adevărată vânătoare a celor care îndrăznesc să continue acest tip de programe atât de necesare pentru copii și părinți. Nu este 
de  mirare deci, că din România, țară cu acută necesitate de dascăli bine pregătiți, au plecat până acum aproape 7.000 de 
profesori. Aceștia sunt profesioniști ,care acum, datorită nepăsării guvernanților, își desfășoară activitatea în țări care le 
respectă statutul și pregătirea.  

Închei spunând că respectul reprezintă o condiţie vitală  pentru calitatea actului predării – învăţării şi pentru ca elevii 
să fie pregătiţi a înfrunta toate cerinţele unei lumi în continuă dezvoltare. Elevii au nevoie de dascăli bine pregătiţi, bine 
recompensaţi şi trataţi cu respect de familiile lor şi de societate. Vă invit să ne cinstim dascălii, dacă ne pasă de viitorul țării! 

 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Interesul cetățeanului trebuie să primeze și în problema transportului public 
 

Județul Ilfov și Bucureștiul se pot dezvolta numai împreună. Economia și demografia celor două unități administrativ-
teritoriale sunt atât de bine integrate, încât orice soluții pentru viitor nu mai pot fi concepute decât împreună. De aceea, sunt 
binevenite orice măsuri care permit îmbunătățirea rețelei de transport, în așa fel încât să asigure în primul rând pentru oameni, 
dar și pentru bunuri, condiții mai bune pentru a ajunge la destinație: mai rapid, mai ieftin și în condiții de siguranță sporită. 
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În acest sens, salut decizia de extindere treptată a rutelor de transport în comun ale Societății de Transport București, 
pentru a face legătura între Capitală și localitățile din Ilfov. Această măsură a fost cerută constant de cetățeni și va îmbunătăți 
substanțial condițiile în care persoanele se pot deplasa dintr-un punct în altul.  

Până în acest moment, transportul a fost asigurat de societăți private, care au oferit un serviciu public esențial. Până la 
un punct, este justificată preocuparea acestor transportatori pentru viitor. Totuși, condamn ferm atitudinea unora dintre aceștia, 
care au amenințat cu suspendarea activității, în ciuda angajamentelor pe care și le-au luat în scris în momentul în care au 
obținut licența de transport.  

Este adevărat că apariția pe piață a Societății de Transport București va schimba situația din teren și o parte dintre 
cetățeni vor prefera să folosească serviciile acesteia. Aceasta este, însă, esența unei economii concurențiale. Monopolul de 
facto pe care transportatorii privați l-au avut până acum reprezenta o stare nefirească a lucrurilor și nu mai putea continua. 
Sigur că o economie sănătoasă are nevoie de un sector privat dinamic și puternic, dar acest deziderat se poate transforma în 
realitate numai într-o economie concurențială de piață, unde fiecare operator economic este motivat să își îmbunătățească tot 
timpul serviciile, să fie pe placul clienților. Este util modelul căilor ferate, unde companiile private prosperă, chiar în condițiile 
competiției cu o companie de stat, pentru că au investit în confortul clienților și oferă servicii mai bine adaptate cerințelor 
pieței.  

În definitiv, economia concurențială de piață este sistemul cel mai eficient pentru că el garantează utilizatorului 
final, consumatorului, gama cea mai largă de servicii, la prețurile cele mai avantajoase. Piața liberă, fie că vorbim de cea a 
bunurilor sau de cea a serviciilor, este singura capabilă să garanteze că interesul superior al cetățeanului are prioritate. 

 
Deputat 

Mihai Culeafă 
*** 

Deficitul de forţă de muncă afectează în mod direct creşterea economică a României! 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Deficitul de forţă de muncă afectează în mod direct creşterea economică a României şi va avea consecinţe negative 

pentru atingerea unor obiective economice naţionale pe toate direcţiile de dezvoltare. Guvernul nu a reuşit să creeze un climat 
de dezvoltare favorabil şi o perspectivă mediului de afaceri din ţara noastră. Declaraţiile reprezentanţilor PSD-ALDE faţă de 
investitori au fost cel puţin neinspirate, ceea ce a dus la o neîncredere a companiilor faţă de ţara noastră. 

Absenţa unor măsuri active are drept consecinţă faptul că peste un milion din forţa de muncă disponibilă, aptă de 
muncă este în afara pieţei muncii, lucru extrem de negativ pentru dinamica economică actuală. Numărul de şomeri înregistraţi 
depăşeşte 400 000. Ţinând cont de faptul că România are nevoie de aproximativ un milion de angajaţi, putem spune că piaţa 
muncii este complet dezorganizată.  

Stimați colegi, 
Astăzi, România are nevoie de un milion de angajaţi şi, în acelaşi timp, un milion de cetăţeni sunt în afara pieţei 

muncii, iar Guvernul nu are soluţii concrete pentru această situaţie. 
Abandonarea marilor proiecte de infrastructură, care puteau dezvolta alte sectoare economice este una dintre greşelile 

actualei administraţii. Guvernul este copleşit de cheltuieli, iar banii alocaţi dezvoltării au fost tăiaţi pentru a acoperi asistenţa 
socială. Lipsa reformelor administrative, suprareglementările economice, înăbuşirea micului întreprinzător, care plăteşte 
contribuţii pentru ore nelucrate sunt doar câteva dintre probleme. 

Soluţii există, dar ele nu se aplică. Investiţiile în infrastructură pot reporni sectoare importante din economie. 
Finalizarea unor tronsoane de autostradă vor dinamiza noi regiuni, care astăzi sunt slab dezvoltate şi vor permite agenţilor 
economici să fie mai competitivi pe piaţă. Astăzi, un TIR de marfă parcurge în România jumătate din distanţa pe care o poate 
parcurge în Italia în aceeaşi zi. 

Stimularea persoanelor fără ocupaţie de a se angaja. Dezvoltarea unei campanii naţionale de conştientizare privind 
avantajele angajării, prin care vor fi prezentate beneficiile imediate şi asigurarea unui viitor pentru propria familie. 

Creşterea numărului de locuri în şcolile de meserii şi încadrarea rapidă a acestora în companii.  
Încadrarea temporară a tinerilor pe piaţa muncii şi a persoanelor îmbătrânite pentru a acoperi din deficitul de forţă de 

muncă. 
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Reforma administraţiei publice. Numărul mare al angajaţilor din administraţia publică poate fi diminat prin îngheţarea 
posturilor şi acoperirea posturilor celor care ies la pensie, prin reconfigurarea şi restructurarea unor servicii interne din fiecare 
sector public. Acestea sunt doar câteva dintre măsurile care pot fi activate şi care ar putea dinamiza mediul economic şi ar 
îmbunătăţi substanţial problemele generate de criza forţei de muncă. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Robert Sighiartău 
*** 

 

În România corupția încă ucide! 
Stimaţi colegi, 
Iată că a mai trecut un an și pe 30 octombrie am comemorat masacrul din clubul Colectiv, poate cea mai mare tragedie 

care a lovit România după Revoluția din 1989. Un adevărat masacru în care niște tineri care își doreau să asculte muzică au 
plătit cu viața pentru indolența și corupția ce a pus stăpânire pe administrația publică românească. 

  Reacția tipic românească la acel moment dat a fost mușamalizarea și fuga de răspundere de la patroni, la 
administratori, la pompieri și până la primar, cu toții au fugit de asumarea vinovățiilor și iată că sute de părinți, prieteni, iubiți, 
frați, așteaptă de la justiția română o minimă alinare: condamnarea celor responsabili! 

Dincolo de aceste așteptări legate de actul de justiție, oamenii își doresc să se simtă în siguranță și speră că lecția 
Colectiv să fi schimbat ceva în modul de a face administrație în România.  

O spun cu toată răspunderea: doamna ministru Sorina Pintea este la fel de indolentă și ineficientă precum colegul său, 
ministrul care a refuzat ajutorul extern și astfel a condamnat la moarte zeci de oameni, Nicu Bănicioiu, iar realitatea este tristă, 
asistăm la o batjocură fără margini la adresa cetățeanului român, o incompetență ce frizează bunul simț: 

‐ la 3 ani de la dezastrul de la Colectiv #România este fix în același stadiu: nu poate trata marii arși 
‐ personal am făcut 4 adrese în ultimii 2 ani pentru alocarea fondurilor și dotarea cu aparatură necesară a Clinicii de  

Chirurghie Plastică din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iași, iar răspunsurile se bat cap în cap și se tergiversează lucrurile și 
nu se alocă bani 

‐ doar în județele Moldovei au murit 4 pacienți în ultimii 2 ani din cauza arsurilor, clinica din Iași neputând trata  
arsurile mai mari de 20% din suprafața corpului 

‐ pacienții din #Moldova sunt condamnați efectiv la moarte: nu pot fi tratați la Iași și nu pot fi transferați la București  
din lipsă de paturi 

Când viața oamenilor este la mijloc, când în pixul unui ministru stă o decizie capitală, nu este loc de bâlbâieli și 
tergiversări! Fiecare termen asumat de către Ministerul Sănătății a fost încălcat și iarași amânări peste amânări!  

În Moldova trebuie să fie un spital care să preia cazurile de mari arși, o unitate care să deservească pacienți la nivel 
regional, în timp real! 

Dincolo de aceste aspecte punctuale ce țin exclusiv de politica Ministerului Sănătății în privința tratării cazurilor de 
mari arși putem arunca o scurtă privire și peste statistica infecțiilor nosocomiale din spitalele românești și putem observa și aici 
cum corupția și nesimțirea distrug vieți: pe de o parte furnizorii şi spitalele nu au gestionat corect achiziţia de substanţe 
dezinfectante, ceea ce a pus în pericol viaţa pacienţilor, dar totodată, datorită legislaţiei privind răspunderea personalului 
medical şi a managementul unităţii medicale în cazul infecţiilor nosocomiale, numeroase cazuri nu au fost raportate ca fiind 
dobândite în timpul şederii în unitatea medicală. Imaginați-vă că o țară precum România, cu spitale vechi, cu aparatură 
depășită, raportează mai puține cazuri de infecții nosocomiale decât Austria, Germania și țările vest europene. O mușamalizare 
odioasă! În încheiere aș vrea să punctez și lipsa profesionalismului Guvernului României și Ministerului Sănătății, care nu au 
reușit nici până astăzi să demareze construirea celor 3 Spitale Regionale pe care România s-a angajat să le ridice cu sprijinul 
Uniunii Europene. În loc să utilizeze cele 150 de milioane de euro puse gratuit de către autoritățile europene, Guvernul PSD 
preferă tergiversarea proiectelor și soluții mult mai costisitoare pentru populație. 

La 3 ani de la cea mai mare tragedie, în România corupția încă ucide!  
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,             

Deputat 
Costel Alexe 

*** 
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Medicina de familie, încotro?  
Stimaţi colegi,  
În România anului 2018, An Centenar, sănătatea rămâne un domeniu ignorat și batjocorit de guvernarea PSD-ALDE. 

În România Anului Centenar 2018, soarta pacienților și a celor 11.500 de medici de familie rămân încă subiecte care nu și-au 
găsit o rezolvare. În Anul Centenar 2018, România rămâne țara din Europa în care medicina de familie, acolo unde se acordă 
80% dintre serviciile medicale din întregul sistem sanitar, este în continuare subfinanțată și tratată ca o cenușăreasă.  

În întreaga Uniune Europeană, rolul medicului de familie este recunoscut și respectat. Investițiile în acest domeniu 
înseamnă infrastructură sanitară de calitate, finanțare corespunzătoare, dar și atragerea tinerilor spre această specialitate. În 
România, finanțarea este sub media Europeană, iar nenumăratele demersuri pentru ca guvernanții să privească medicina de 
familie la adevărata sa importanță, ca pe un fundament al sistemului sanitar, rămân nesoluționate. Iar subfinanțarea are efecte 
nu doar astăzi, pe termen scurt, ci efectele se vor resimți pe termen mediu și lung. Pentru că tinerii specialiști nu mai sunt 
dispuși să se îndrepte spre o ramură medicală ignorată de autorități. Iar cei, tot mai puțini, care totuși o fac, preferă apoi să 
plece dintr-o Românie în care se simt umiliți. Aleg salariile decente, dar și un statut profesional care înseamnă respect și 
recunoaștere a contribuției la sănătatea publică. 

În România anului 2018, PSD se laudă că vor crește salariile medicilor, fără să specifice însă  că, în realitate, nu este 
vorba despre toți medicii! Pentru că medicii de familie au fost din nou ignorați. De parcă nu ar fi urmat tot cursurile unei 
facultăți de medicină și nu și-au finalizat rezidențiatul tot cu susținerea unui examen de medic specialist! La pregătire egală, 
nici vorbă de recunoaștere egală! 

În România Anului Centenar, guvernanții PSD-ALDE se fac că nu văd și nu aud despre subfinanțarea din asistența 
medicală primară, despre birocrația excesivă care face ca timpul  alocat consultației pacienților să fie consumat cu sarcini și 
rapoarte inutile. Mai nou, se dorește ca medicii de familie să-și acrediteze cabinetele medicale, în care aceștia își desfășoară 
activitatea de zeci de ani și care au funcționat pe baza unei documentații existente și după ce au primit avizul Direcției de 
Sănătate Publică, a Colegiului Medicilor și  a Casei de Asigurări de Sănătate. Iar măsurile invocate de această structură nou 
creată, implicată în procesul acreditării, care este Autoritatea Națională de Management al Calității (ANMCS) aduc în discuție 
faptul că România anului 2018 este pe primul loc în UE la mortalitatea infantilă și pe primul loc la mortalitatea prin cancer de 
col uterin. În opinia acestor domni de la ANMCS, medicii de familie se fac primii răspunzători de aceste locuri fruntașe.  
Dumnealor nu vor să recunoască că, esențială este, de fapt, investiția în programe de prevenție în sănătate. În România Anului 
Centenar vorbim încă despre stocuri insuficiente de vaccin, atât cele din schema obligatorie de vaccinare, cât și vaccinul anti-
HPV, pentru care nici după un an nu s-au alocat fonduri, deși cancerul de col uterin constituie o problemă de sănătate publică.   

România. 2018. An Centenar. Un an care, iată, vorbește, de fapt, despre dezbinarea noastră, despre lipsa de respect pe 
care guvernarea PSD-ALDE o are față de români și față de sănătatea lor. Este anul în care PSD-ALDE are toate șansele să 
rămână în memoria românilor ca guvernarea care a adus în faliment medicina de familie!  

 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

Un sfert dintre copiii României trăiesc în sărăcie 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi,  
Un studiu recent, realizat şi diseminat de UNICEF, relevă faptul că România se situează pe primul loc în UE, dar şi 

între statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în ceea ce priveşte ponderea copiilor săraci. 
Potrivit acestei investigaţii sociologice, care şi-a asumat ca temă de cercetare "Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în 

ţările dezvoltate", peste 25% dintre copiii României trăiesc în sărăcie, iar numărul celor aflaţi în aceaşi situaţie în cele 35 de 
ţări dezvoltate studiate depăşeşte 30 de milioane. Dincolo de adevărul dramatic pe care îl conturează aceste procente, faptul că 
unul din patru copii ai României trăieşte în sărăcie este considerat, potrivit autorilor studiului, indicatorul cel mai important 
pentru o societate, pentru că arată cum sunt apăraţi cei mai vulnerabili dintre cetăţeni. 

Analizând, însă, din punct de vedere al accesului copiilor cu vârste cuprinse între 1 şi 16 ani la produse considerate de 
bază în ţările dezvoltate, cum ar fi: trei mese pe zi - dintre care cel puţin una cu carne - fructe şi legume proaspete zilnic, cărţi 
adecvate vârstei, echipamente pentru joacă în aer liber, activităţi de petrecere a timpului liber, bani pentru excursii cu şcoala, o 
conexiune la internet, un spaţiu adecvat pentru a-şi face temele, unele haine noi - nu toate de la second-hand! - două perechi de 
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încălţăminte, posibilitatea de a-şi sărbători ziua de naştere sau onomastica, documentul citat relevă faptul că aproape 73% 
dintre copiii României sunt privaţi de două sau mai multe asemenea produse sau oportunităţi care ar trebui să fie elementare. 

Algoritmul de măsurare a gradului de sărăcie cu care se confruntă copiii din statele studiate a ţinut cont de veniturile 
realizate de familiile acestora şi de poziţionarea valorii lor faţă de mediile naţionale.  Astfel, conform criteriilor Uniunii 
Europene, un nivel al veniturilor unei familii cotat la mai puţin de 60% din media naţională îi plasează pe membrii acesteia în 
situaţia de sărăcie, în timp ce în statele OECD acest prag este majorat la 50%. Este evident că vulnerabilitatea tinerei generaţii 
şi privarea unei proporţii covârşitoare a acesteia de accesul la majoritatea oportunităţilor considerate de bază într-o ţară 
dezvoltată este întreţinută de lipsa de preocupare a statului şi de veniturile derizorii ale majorităţii românilor, ţara noastră 
având şi cei mai mulţi oameni săraci din Uniunea Europeană, un sfert dintre locuitori trăind cu mai puţin de 5,5 dolari pe zi, 
conform experţilor Băncii Mondiale. În acelaşi timp, Institutul de Statistică al Comisiei Europene a cuantificat rata de 
insecuritate financiară a angajaţilor din statele UE, România fiind desemnată drept ţara cu cei mai mulţi lucrători săraci, unul 
din cinci români care muncesc confruntându-se cu acest fenomen. 

În condiţiile în care această rată este dublă faţă de media europeană, iar pauperizarea populaţiei se extinde deja şi în 
zona celei active, România române expusă unor riscuri sociale greu de calculat pe termene mediu şi lung. 

Îngrijotător rămâne faptul că primele victime ale lipsei de coerenţă a politicilor sociale implementate de un stat 
nepăsător sunt reprezentanţii tinerei generaţii, pe care viaţa îi va convinge că nici măcar prin muncă cinstită nu vor mai putea 
scăpa de sărăcie...   

Vă mulţumesc!         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Justiţia – victimă sigură în mâinile lui PSDragnea 
 
Programul de Guvernare PSDragnea are un singur obiectiv: schimbarea legilor Justiţiei în funcţie de interesele 

liderilor d’ALDE –PSD.  
Fie că vorbim de faimoasa Ordonanţă 13 ori de modificările operate la nivel parlamentar asupra Codului Penal şi a 

Codului de Procedură Penală, de recenta OUG 92/2018 sau de procedurile de schimbare a Procurorului General sau a 
Procurorului şef al DNA, toate aceste acţiuni plasează România în cercul restrâns al Statelor Membre care provoacă 
îngrijorarea liderilor europeni.  

Pe cale de consecinţă, decizia Parlamentului European de a iniţia şi de a vota o moţiune privind respectarea statului de 
drept îndreptată împotriva României devine pe deplin întemeiată şi justificată. În ciuda discursului exemplar al Preşedintelui 
Klaus Iohannis, un eventual vot de blam dat României în cadrul plenarei Parlamentului European din 14 noiembrie ar 
consemna primul incident, de o astfel de magnitudine, la adresa unui Stat Membru, cu atât mai mult cu cât acesta urmează a fi 
în prim – planul decizional european.  

Stimaţi colegi. În aproximativ două luni, ţara noastră va prelua Preşedinţia rotativă a Consiliului, fapt ce conferă 
României privilegiul de a impune pe agenda publică europeană teme de interes precum aderarea la Spaţiul Schengen. Din 
nefericire, persoanele obediente şi fidele Preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, ignoră avertismentele venite din partea liderilor 
europeni sau din partea înalţilor oficiali precum Corina Creţu sau Frans Timmermans. Singurele acţiuni palpabile ale 
ministrului Justiţiei, Tudorel Toader sunt cele îndreptate împotriva actului de justiţie şi nicidecum spre îndreptarea punctelor 
slabe şi îmbunătăţirea imaginii României în faţa partenerilor europeni.  

În faţa acestui afront, Partidului Național Liberal nu va înceta să fie garantul respectării statului de drept. Partidului 
Național Liberal nu va înceta să îşi sporească eforturile îndreptate spre schimbarea acestui Guvern ineficient şi incapabil să 
răspundă nevoilor cetăţenilor, a economiei şi a cerinţelor ce derivă din statutul de Stat Membru al Uniunii Europene.  

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Vasile Gudu 
*** 
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Spitalele regionale din România si fondurile europene 
 
Dragi colegi, 
Într-o perioadă în care atenția opiniei publice este canalizată tot mai mult către subiecte legate, pe bună dreptate, de 

temele din justiție sau de luptele din interiorul unuia sau altuia dintre partidele românești, România se confruntă și cu alte 
probleme sistemice. Mă refer aici la capacitatea administrației centrale sau locale de a atrage fonduri europene, în special în 
ceea ce privește proiecte sau obiective de interes regional sau național. Așa cum trăgeam un semnal de alarmă în declarația 
referitoare la Podul peste Dunăre de la Brăila (care încă se află în stadiul de proiect, și care nu beneficiază de finanțare 
europeană pentru că nu a fost transmisă documentația către Comisia Europeană), același lucru trebuie să-l fac și acum cu 
referire la proiectul Spitalului regional Brăila-Galați.  

Mă refer la faptul că, din nou, doamna Corina Crețu, Comisarul European pentru Politică Regională, își exprima 
mâhnirea zilele trecute că România nu depune la Bruxelles, în procedură de urgență, documentația pentru obținerea de fonduri 
europene pentru construirea a trei spitale regionale la Cluj Napoca, Iași și Craiova. Nu mai vorbesc de faptul că inițial, în 
decembrie 2016, se dorea construirea a 8 spitale regionale, pentru ca mai apoi, în noiembrie 2017, să se precizeze că doar trei 
dintre acestea vor avea ca sursă de finanțare fonduri europene, iar un număr de cinci spitale vor fi construite din Fondul 
Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI).  

Despre sursele de finanțare din fonduri europene, tocmai am aflat că statul român nu și-a făcut temele. În ceea ce 
privește FSDI, acesta se afla la sfârșitul lunii septembrie 2018 în stadiul de proiect de ordonanță de urgență, după ce o lege în 
acest sens a căzut examenul de constituționalitate. 

Stimați colegi, 
Nevoia de unități spitalicești bine dotate şi cu echipamente medicale performante, s-a văzut și la sfârșitul lunii 

octombrie a anului 2015, în urma tragediei cauzate de incendiul de la Clubul „Colectiv”. Din această tragedie, pe care o 
comemorăm în aceste zile și care a îndurerat o națiune întreagă, autoritățile statului trebuie să tragă învățăminte și să acționeze 
în consecință pentru ca astfel de evenimente tragice să nu se mai repete.  

În final, ca și în cazul Podului peste Dunăre de la Brăila, îmi doresc ca și Spitalul Regional Brăila - Galați să nu 
rămână doar în stadiul de proiect frumos pe hârtie şi în declaraţii politice, iar responsabilii din administrația publică să lase la o 
parte orice dispută si să se aplece cu seriozitate asupra acestor obiective majore, de importanță regională și națională.  

Vă mulțumesc pentru atenție! 
Deputat 

Vasile Varga 
*** 

 

Decență și dreptate pentru veteranii de război 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Peste o lună vom celebra cu toții 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918, și anume desăvârșirea 

statului național român.  Consider că acest lucru nu ar fi fost sub nicio formă posibil fără sacrificiul veteranilor de război ai 
țării noastre, care și-au dobândit acest titlu prin lupte și eroism în timpul războaielor, sacrificiu fără de care astăzi noi nu am fi 
putut trăi într-o patrie liberă şi independentă numită România! 

Din păcate, astăzi mai trăiesc în România aproximativ  8.000 de veterani şi 70.000 văduve şi urmaşi ai celor 
care și-au jertfit viața pentru neamul românesc, iar statul român nu face mare lucru pentru aceștia! 

Cred că acești oameni minunați, încă simboluri vii ai eroismului românesc, trebuie cinstiți și recompensați de 
către statul român așa cum se cuvine, măcar acum, când sărbătorim Centenarul Marii Uniri! 

În prezent, există în vigoare Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 prin care sunt plătite indemnizațiile și sporurile invalizilor, 
veteranilor și văduvelor de război, dar totuși veniturile acestor persoane sunt stabilite într-un cuantum mult mai mic în 
comparație, de exemplu, cu cele ale revoluționarilor.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Pentru a repara odată pentru totdeauna această nedreptate incalificabilă cu care au fost tratați veteranii de război de-a 

lungul ultimelor decenii, am inițiat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea 
de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, astfel încât să li se poată acorda acestora o 
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indemnizaţie lunară, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare care sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
aferent anului pentru care se face plata. Ținând cont de faptul că pe zi ce trece vom vorbi despre tot mai puțini veterani de 
război, văduve și urmași ai acestora, modificarea legislației pentru oferirea unei indemnizații decente în semn de recunoaştere 
a meritelor acestora pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României este absolut 
necesară și nu mai poate fi amânată! Îi invit pe toții colegii parlamentari din Parlamentul României, indiferent de culoare 
politică, să mi se alăture acestui demers legislativ și să voteze pentru adoptarea inițiativei legislative mai sus menționate, adică 
să voteze pentru o viață decentă a celor care s-au luptat ca noi să putem trăi azi într-o Românie liberă, democratică și unită! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
***  

 
În timp ce băieții deștepți devalizează miliarde, PSD ia la întrebări ONG-urile  

care ajută bătrâni bolnavi și copii orfani  
Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Democratura PSD de la București a atins o nouă culme a abuzului prin modul în care a votat, de două ori într-o zi, 

legea pentru combaterea spălării banilor. Ignorând toate regulamentele parlamentare și orice regulă de bun simț, PSD a votat 
de două ori la rând această lege, până a ieșit cum a vrut tătuca Liviu. Sub umbrela transpunerii în legislația națională a unei 
directive europene, PSD a găsit o formulă de a băga pumnul în gura ONG-urilor, pe modelul lansat deja de alți lideri autoritari 
din vecinătatea României. Și de această dată PSD va încerca să arunce vina pe Europa pentru mizeriile pe care le face, dar 
PNL va ataca această lege și nu va permite ca ONG-urile să fie batjocorite după cum au chef Dragnea și PSD-ul.  

Legea este foarte importantă pentru că, în forma votată de PSD, blochează activitatea fundațiilor și asociațiilor, 
introducând niște prevederi excesive ce permit Guvernului să desființeze pur și simplu orice ONG care în termen de 30 zile nu 
raportează beneficiarul real al activității sale. PSD lovește astfel direct în libertatea de exprimare a cetățenilor, pentru că 
Dragnea va putea, oricând vrea el, să desființeze ONG-uri de genul celor care cer construirea de autostrăzi, stoparea abuzurilor 
asupra justiției sau creșterea calității educației din școli. În plus, se blochează activitatea a nenumărate ONG-uri din sfera 
socială, inclusiv a celor patronate de biserici, care vor trebui, sub sancțiune desființării, să declare toate persoanele fizice care 
beneficiază de serviciile lor, fie că vorbim de asistență medicală, masă caldă, medicamente gratuite, îngrijire la domiciliu, 
consiliere și ajutor în urma unor traume, asistență pentru persoane cu dizabilități etc. Când e vorba să le închidă gura criticilor 
săi, pentru Dragnea, asemeni oricărui dictator care se respectă, toate acestea sunt doar victime colaterale, care nu contează. 
Important e că nu vor mai rămâne decât acele ONG-URI care îi laudă mărețele realizări.  

Totul face parte dintr-un plan bine pus la punct, în care se încadrează și adoptarea Ordonanței 18/2018, prin care 
Guvernul instituie controale discreționare la dresa ONG-urilor care primesc acei 2% donați de populație. Asta, după ce, la 
începutul anului, același PSD a modificat modul în care puteau fi donați acei 2%, tocmai pentru a lipsi de fonduri ONG-urile și 
pentru a colecta bani la bugetul secătuit de cheltuielile aiuristice făcute de Guvern.  

PNL nu poate rămâne impasibil la toate aceste mârșăvii și va ataca legea spălării banilor la Curtea Constituțională. Nu 
este posibil ca drepturile și libertățile cetățenilor să fie limitate doar pentru că Dragnea nu suportă criticile pentru acțiunile sale 
iresponsabile. Dacă are obrazul atât de fin, să facă bine să plece din fruntea statului și să o ia cu el și pe Viorica 20-20!  

Vă mulțumesc.  
Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 

Cine repară imaginea Iașului afectată de Ministerul Turismului în fața Europei? 
 

În pregătirea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, mai mulți jurnaliști străini au fost 
invitați să se întâlnească în București, Timișoara și Iași cu factori de decizie și cu mediul economic pentru a se informa despre 
opiniile și opțiunile comunităților privind principalele subiecte de interes pentru Europa. Cu acest prilej, Ministerul Turismului 
a produs unul dintre cele mai grave prejudicii de imagine orașului Iași. 
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În locul unei vizite de informare, jurnaliștilor din Portugalia, Bulgaria, Slovacia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Suedia 
și Franța li s-au prezentat, fără nici un fel de profesionalism, câteva obiective turistice din Iași și din împrejurimi. Nici 
Primăria, nici Consiliul Județean, nici mediul economic din oraș nu au fost implicate în această acțiune cu mass media 
europeană, după cum reiese din relatarea jurnalistei franceze Iréne Costelian. 

Întâmplarea, poate izolată, este o nouă dovadă a faptului că administrația centrală este incapabilă să pregătească 
preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene și că riscăm să ne facem de râs, în mod nemeritat, în fața întregii lumi. 
Dacă la Timișoara jurnaliștii străini s-au bucurat de ospitalitatea administrației publice locale și a mediului privat, Iașul pare că 
a fost sabotat de către Ministerul Turismului, din cauza neglijenței sau a vendetei politice la adresa primarului, căzut în 
dizgrația PSD. În același timp, observăm cum președintele Consiliului Județean Iași, aflat din plin în grațiile PSD, se laudă că 
a reușit să aibă în Guvernul României pe Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Dacă e așa, oare nu ar fi fost de 
interes organizarea, la Iași, a unei întâlniri cu mediul IT în prezența ministrului atât de lăudat de președintele CJ?  

Lăsând la o parte subiectivismul de înțeles al jurnalistei franceze, episodul este unul, în esență, deosebit de grav. 
Acesta dovedește că Ministerul Turismului nu deține nici cea mai vagă competență despre modul în care se face promovarea 
țării prin oferirea de subiecte pentru articole și reportaje jurnaliștilor străini. Mai mult, Iașul trebuie să suporte consecințele de 
imagine de pe urma indolenței și incompetenței funcționarilor din Ministerul Turismului, dar și a lipsei de comunicare și 
preocupare a administrației publice locale! 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

Nu abandonați construcția spitalelor regionale! 
Zona Moldovei, în special, are nevoie de un spital regional! 

Dragi colegi,  
Cu regret constat că proiectul construcției spitalului regional din Iași este posibil să fie întârziat, din cauza unei dispute 

legată de fonduri. Vorbim aici despre un proiect vital pentru cetățenii din zona Moldovei. Drept urmare am fost revoltat când 
am văzut că unii din Guvernul PSD dau vina pe cei din Comisia Europeană că nu au suficiente fonduri pentru a merge mai 
departe cu aceste proiecte. Vorbim de fonduri care au fost solicitate tot de România, deci orice tentativă de a da vina pe alții nu 
este logică. 

Comisarul european, doamna Corina Crețu, a făcut precizările necesare și a transmis că va face toate eforturile posibile 
ca alături de Comisia Europeană să sprijine construcția spitalelor regionale, dar este nevoie ca Executivul PSD să transmită 
documentația necesară pentru a lămuri o serie de aspecte. 

Orice refuz al Guvernului de a face asta se va traduce ca un gest de rea voință, față de România, față de români. Insist 
pe această temă pentru că spitalul regional de la Iași reprezintă o nevoie reală a cetățenilor din zona Moldovei. Așa cum am 
mai declarat este nevoie de o dezvoltare unitară a tuturor zonelor României și, totodată, de oportunități și posibilități ca fiecare 
român să aibă parte de îngrijirile necesare, dacă va fi nevoit să meargă la spital. 

Stimați colegi din coaliție vă rog să susțineți proiectul construcției spitalelor regionale! Insistați pe lângă colegii din 
Guvern să continuie proiectul, să acceseze fondurile necesare, pentru că miza este foarte mare. Este în joc sănătatea și viața 
românilor!  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

În România nu există deficit de forță de muncă, ci doar politici proaste! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Mii de agenți economici din România au ajuns în pragul disperării și spun că nu mai au de unde să angajeze oameni 

pentru afacerile lor. Camerele de cormerț și organizațiile oamenilor de afaceri spun, de asemenea, că deficitul de forță de 
muncă este de cel puțin 800 de mii de salariați. Unii chiar au avansat proiecte legislative pentru a face mai ușoară angajarea 
unui cetățean străin, extra-comunitar, în România, în loc să se uite mai întâi în România. Guvernul, față de această situație, are 
o singură soluție – mărește. fără să gândească, salariul minim, nu ca să le fie bine angajaților, ci ca să aducă mai mulți bani la 
buget. 
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Stimați colegi. Din 19 milioane de români, muncesc doar puțin peste 6 milioane. Datele ne arată că peste 1 milion de 
români nu sunt nici angajați, nici șomeri, nici nu se încadrează în vreo altă categorie! Sunt 1 milion de români care nu se 
regăsesc nicăieri, ci doar pe caietele electorale ale partidelor politice, pentru acordarea venitului minim garantat și pentru 
verificarea prezenței la alegeri. Doamna Olguța Vasilescu, ministru de aproape 2 ani de zile la Ministerul Muncii, nu a făcut 
absolut nimic ca să stimuleze munca. Niciun cetățean nu ar sta acasă dacă munca ar fi valorizată, dacă ar fi plătită 
corespunzător, dacă statul nu ar lua cu japca mai mult de jumătate din ceea ce muncește omul, mai întâi prin impozitele și 
contribuțiile puse pe salariu și, mai apoi, printr-un TVA mare, prin accize și alte taxe indirecte. Aproape 70% din muncă 
ajunge în buzunarul statului și vreo 30% ajunge în sacoșa celui care muncește. 

Stimați colegi. Dacă am fi avut un guvern competent, atunci nu am fi avut niciun deficit de forță de muncă în România, 
căci cei 800 de mii de angajați căutați de angajatori se află în România, nu muncesc, dar nici nu sunt stimulați să meargă la 
serviciu. Un om care locuiește la țară și trebuie să meargă la serviciu la oraș, nu rămâne cu nimic din salariu. De aceea, este 
mai rentabil pentru el să stea acasă și să aștepte ajutorul social de la primărie.  

Noi, cei din PNL, am depus mai multe propuneri legislative prin care încercăm să stimulăm munca și să limităm sfera 
de aplicare a ajutoarelor sociale pentru cei apți de muncă. Deși e un lucru bun, nu cred că va fi suficient, atâta vreme cât 
impozitele pe salarii sunt încă foarte mari. Eu, ca primar, am reușit în localitatea Horea, din Județul Alba, pe care am condus-o 
o perioadă de timp, să reduc la minim numărul beneficiarilor de asistență socială! Acest lucru nu a însemnat că oamenii nu m-
au ales apoi și ca primar și ca deputat, pentru că românii apreciază munca! Așadar, se poate! Nu pot, însă, să nu constat că cei 
mai mulți români care ar putea munci se află în localitățile conduse de PSD.  

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

Majorați salariile profesorilor, până nu rămânem cu școlile goale! 
Domnule președinte, 
Stimaţi colegi, 
Scrisoarea oficială transmisă de către domnul Eugen Teodorovici către oficialii Comisiei Europene, prin care 

Guvernul României s-a angajat ferm să înghețe salariile în sistemul bugetar, lovește, fără îndoială, exact în categoriile 
profesionale cu cele mai mici salarii. Vreau să cred că este o eroare a ministrului și acest lucru nu este poziția oficială a 
Guvernului, căci, altfel, multe inechități se vor naște din această decizie! Personal, am apreciat faptul că în acest an salariile 
medicilor au fost majorate, iar tentația acestora de a pleca să muncească în spitalele din alte state ale Uniunii Europene s-a mai 
redus, însă nu a fost eliminată cu totul, pentru că în România medicii nu au nici spitale și nici condiții decente ca să își facă 
meseria. Vreau să cred că majorarea salariilor medicilor va scoate din spitale și ”tradiționalul plic” pe care îl dădeau de obicei 
pacienții, care poate că se justifica la un moment dat, atunci când salariile personalului medical erau foarte mici. Din păcate, 
însă, măsura a venit destul de târziu, în condițiile în care România a pierdut deja 18.597 de asistente medicale și 12.103 de 
medici, de când am intrat în UE. 

Stimați colegi. Deși legea salarizării a reușit să aducă salarii mai mari pentru unele categorii sociale, nu pentru toate, 
altele încă mai așteaptă salarii decente și urmăresc etapele în care se implementează legea salarizării. De exemplu, personalului 
din învățământ, care se află la coada clasamentului coeficienților de salarizare, i s-a promis majorări de salarii, după cum 
urmează: în 2019, profesorii ar fi trebuit să aibă salariile majorate cu 25%; în ianuarie 2020, salariile profesorilor trebuiau să 
crească cu încă 25%; în septembrie 2020, acestea ar fi trebuit să se majoreze cu încă 50%. Nu vreau să vă explic ce speranțe 
uriașe s-au creat în rândul profesorilor și învățătorilor aceste majorări de salarii. Unii au visat că pot să își cumpere casă, alții 
că vor scăpa de viața grea! Cine nu ar ști cât este astăzi salariul unui profesor, ar zice că profesorii vor avea salarii uriașe. Din 
păcate, știm cu toții că abia după dublarea lor vom putea vorbi despre salarii cât de cât decente pentru dascăli. În urmă cu 
numai câteva zile, Comisia Europeană ne avertiza asupra faptului că România a pierdut, prin migrație, nu mai puțin de  6.500 
de profesori de liceu și gimnaziu, învățători și educatori. Motivul principal a fost salarizarea extrem de proastă, care a generat 
un deficit uriaș de profesori și învățători, în toată țara, dar în mod special în mediul rural, acolo unde condițiile sunt mai grele, 
iar atractivitatea posturilor este tot mai redusă. Vă rog să vedeți cifrele pe care, cu deosebită nepăsare, Ministerul Educației 
Naționale le furnizează în fiecare an și veți constata că mii de posturi din învățământ sunt ocupate de profesori suplinitori, de 
multe ori fără o calificare adecvată unui proces educativ de calitate.  

Stimați colegi. Guvernul trebuie să facă rost de bani pentru a-și onora angajamentele asumate în fața profesorilor și 
învățătorilor! Salariile acestora trebuie să crească chiar mai repede decât a promis Guvernul, dacă nu cumva ne dorim să 
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rămânem cu școlile goale și să căutăm pe stradă amatori care să ne instruiască elevii. Cred că, astfel,  Guvernul și-ar spăla o 
parte din rușinea guvernării haotice și ar îndrepta foarte multe dintre erorile pe care le-a comis la guvernare. Mai cred, cu toată 
puterea, că dacă nu investim în educație, dacă nu investim în școli și nu plătim corespunzător dascălii, să nu ne așteptăm niciun 
moment la un viitor luminos. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Atenţie la Dragnea! Vă fură şi mireasa şi vă lasă fără darul de nuntă! 

 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Fără îndoială, Guvernul a rămas fără bani pentru pensii şi pentru salarii încă de la începutul acestei toamne, iar, din 

disperare totală că statul e pe pragul de a depăşi toate ţintele de deficit şi capacitatea de împrumut pentru acest an, fiscul a 
ajuns în situaţia penibilă în care a luat  la verificat inclusiv modul în care se fac nunţile, botezurile şi înmormântările la români. 
Cine face fotografiile, cine cântă la acordeon, ce se pune în farfurie sau în pahare invitaţilor, cât de acre sunt murăturile și câte 
bomboane are coliva sunt informaţii care trebuie să treacă, înainte de toate, pe la ANAF.  

Mirii, înainte să îşi jure reciproc iubire veşnică în faţa preotului, vor trebui să treacă mai întâi pe la ANAF şi să 
semneze o declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea penală a falsului în declaraţii oficiale,  în care să detalieze, cu lux 
de amănunte, câte flori sunt în buchetul miresei, când şi de unde au fost culese florile, câte sarmale sunt în ceaun şi câte pahare 
a băut naşul mare, căci pare deja exagerat de vesel şi nunta e abia la început. Nici preotul nu scapă din schema verificărilor 
ANAF, fiind obligat ca, alături de tămâie, mir şi busuioc, să-şi lege de gât şi o casă de marcat, musai cu jurnal electronic, iar 
după Sfânta Evanghelie să calculeze corect TVA-ul. Nici hora mare nu se joacă până nu se raportează inspectorului fiscal, 
dacă s-au plătit drepturile de autor pentru operele din folclorul nostru tradiţional, dacă lăutarul are diplomă sau atestat de lăutar 
şi câte clape are acordeonul.  

Stimaţi colegi. Din momentul în care Victor Ponta căuta disperat prin case de marcat bacşişul obţinut de frizeri şi 
chelneri, nu credeam să mai asistăm la soluţii atât de trăsnite, populiste şi profund ineficiente ale organelor fiscale. 
Incopetentul Guvern PSD-ALDE a socotit că dacă anual în România au loc peste 140 de mii de nunţi, atunci, chipurile, a mai 
găsit o sursă de fiscalizare – darul de nuntă, sarmalele, vinul şi hora mare. Dacă ANAF şi Teodorovici chiar şi-au propus ca 
mirii să dea socoteală în faţa fiscului pentru fiecare aspect al nunţii, eu zic ca aceştia să-şi facă mai întâi mâna şi să înceapă să 
verifice măcar vreo 2-3 nunţi reprezentative, dintre care nunta lui Dragnea Junior ar fi un foarte bun început. Ar fi bine ca la 
această nuntă, ANAF să verifice sursa fiscală a darurilor de multe mii de euro şi cred că deja ar fi un bun început în depistarea 
celor care au ruinat statul român. 

Stimaţi colegi. Înainte ca Dragnea să vină la guvernare, ANAF vorbea despre mai multe situaţii de evaziune fiscală, 
ale căror prejudicii se ridicau la sute de milioane de euro, în domeniul petrolului, al importurilor de legume sau fructe. De doi 
ani de zile, nimeni nu mai suflă o vorbă despre marea evaziune fiscală şi, vă garantez că aceasta nici nu a dispărut şi nici nu s-a 
diminuat. Așadar, în loc să recupereze miliardele de euro care se scurg prin marea evaziune fiscală, PSD-ALDE strică nunțile 
tinerilor și verifică bacșișul lăutarilor. Sunt cu totul de acord că orice operațiune economică lucrativă trebuie supusă regimului 
fiscal general. Sunt de acord că mulți agenți economici încă încearcă să fenteze statul și obligațiile fiscale împovărătoare. Dar, 
Guvernul oare nu se gândește de ce aceștia ocolesc legea? Cum i-a stimulat Guvernul ca să se conformeze fiscal voluntar? Păi, 
de la a fiscaliza corect afacerile, până la a strica nunțile, botezurile și parastasele românilor, este o diferență foarte mare. În fapt, 
aceasta este o nouă demonstrație de incompetență a Guvernului PSD-ALDE, care punând inspectorii fiscali să numere nuntașii, 
nu face decât să blocheze și mai mult activitatea unui fisc ineficient, nemodernizat tehnic și uman, care se zbate într-un deficit 
acut de oameni. Poate că Dragnea și Teodorovici chiar asta urmăresc! Să blocheze ANAF în acțiuni inutile, din care se va 
strânge niște mărunțis la bugetul de stat, în vreme ce marii evazioniști sunt lăsați să ocolească legea, nederanjați de nimeni. 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 
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De ce în România infrastructura se construieşte atât de lent? 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Ca parlamentar şi om politic îmi este ruşine de performanţele pe care le-au avut guvernele din ultimii 29 de ani, poate 

cu o singură excepţie, perioada 2010-2011, atunci când, în numai doi ani, s-a construit Autostrada Cernavodă-Constanţa, 
Autostrada Bucureşti-Ploieşti şi s-a demarat construcţia A1 de la Sibiu la Nădlac. În rest, ritmul cu care se demarează 
proiectele, se încep lucrările şi, mai ales se execută acestea este mult mai lent decât mersul melcului. De exemplu, la 
Autostrada Sebeş-Turda se lucrează de aproape 4 ani, iar stadiul de execuţie este mai mic de jumătate, adică puţin peste o 
treime! Guvernul spune că banii s-au alocat la timp, însă lucrările avansează tot mai lent. 

Stimaţi colegi. Dacă de construit nu se construieşte, în România nici măcar de reparat ceea ce există nu se repară. 
Pentru autostrăzi pline de găuri nu se găsesc bani niciodată, iar pentru drumurile naţionale cele mai importante sunt selectaţi 
cei mai slabi şi mai nepricepuţi constructori. Ceea ce este cu totul revoltător este faptul că toată vara, atunci când vremea 
permite lucrări de reparaţii, şefii de la CNAIR, adică cei peste 30 de directori plătiţi regeşte, nu şi-au stricat concediul şi, 
practic, aproape niciun drum naţional din ţară nu a fost reparat. Cum a venit toamna, hop a apărut pe stradă şi maestrul Dorel, 
adică acel personaj epic al românilor, care desfundă strada chiar pe mijloc, face coada de automobile de km buni şi el pleacă la 
masă. Trecând peste relativa ironie, este revoltător să vezi cum firmele care câştigă lucrări de reparaţii, nu numai că spoiesc 
asfaltul cu aşa-zise plombe asfaltice care nu rezistă nici două luni, ci generează o bulversare cu totul a traficului pe drumurile 
pe care se fac aşa-zisele lucrări. Mai cinstit ar fi să recunoască faptul că iau banii degeaba şi că fac lucrări de mântuială, numai 
ca să justifice într-o factură activitatea lor. 

Stimaţi colegi. Am constatat că nimeni nu a observat că în România nu se mai munceşte, cel puţin în domeniul 
lucrărilor de infrastructură, nici seara, nici noaptea, nici sâmbăta şi nici duminica. Oriunde am merge în Occident sau chiar în 
statele vecine, vom observa că cei mai mulţi constructori lucrează în trei schimburi, ca să termine lucrarea, să încaseze banii şi 
să socotească profiturile. La noi, în schimb, îl loc să se facă reparaţii noaptea, atunci când nu s-ar forma cozi de zeci de Km, în 
loc să se construiască drumuri, poduri, căi ferate şi autostrăzi în trei schimburi, se lucrează cel mult opt ore, după care se pune 
lacătul pe şantier. Cauza o cunoaştem cu toţi, însă nu dorim să o rezolvăm. În primul rând, firmele de construcţii au angajaţi 
puţini şi utilaje puţine raportat la numărul de contracte câştigate. În această privinţă, în maximu două săptămâni voi depune o 
propunere legislativă care să corecteze această anomalie. O altă cauză o reprezintă Codul muncii, care obligă angajatorii ca 
pentru zilele de sâmbătă şi duminică sau pentru perioadele de noapte să îşi plătească angajaţii mai mult. Credeţi că angajaţii nu 
ar lucra şi noaptea sau în week end, tocmai pentru că ar câştiga mai mulţi bani la salariu? Cu siguranţă că da, însă 
constructorilor nu le place să le fie diminuat profitul prin creşterea costurilor cu forţa de muncă. Şi aceasta este o problemă pe 
care doresc să o remediez cât mai repede, astfel încât timpul de execuţie al unei lucrări să fie redus obligatoriu, prin utilizarea 
ca referinţă a duratei unei zile 24 de ore şi nu de 8 ore! Vă garantez că numai prin implementarea celor 2 măsuri, în România 
vor apărea şi autostrăzi şi căi ferate şi nu în 10-20 de ani, ci în 12-24 de luni. 

 Vă mulţumesc,     
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 

Anul 2019, anul Președenției României la Consiliul Uniunii Europene 
trebuie să devină anul relansării investițiilor publice majore! 

Domnule președinte,  
Stimați colegi, 
Din păcate, datele macroeconomice ne indică faptul că anul 2018 copiază modelul anului 2017 și actualul guvern 

PSD-ALDE, urmărind încadrare în tința de deficit bugetar de 3%, în detrimentul investițiilor, care rămân sub 4% ca nivel de 
pondere din PIB, menține cel mai scăzut nivel al investițiilor publice din ultimii 12 ani încoace. 

Știm și motivele principale care au dus la această situație: 
- volumul scăzut al veniturilor bugetare, sub 32% din PIB când media veniturilor bugetare în UE este de 40% din  

PIB; 
- cheltuielile bugetare mari în ceea ce privește costul muncii, incluzând pensii, ajutoare sociale și auxiliare,  

însumând peste 80% din totalul cheltuielilor bugetare; 
- ritmul de creștere al costului forței de muncă mult peste cel al avansului economic; 
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- randamentul obligațiunilor emise de stat pentru împrumuturile pe termen lung, crescând la peste 5%, producând  
astfel consecințe în privința plăților dobânzilor deja majorate cu 20%; 

- accentuarea deficitului de cont curent concretizat într-o majorare a deficitului comercial (peste 10 miliarde de  
euro); 

- costul dobânzii la împrumuturile statului de peste 5% (celelalte state membre din UE având un cost  sub 3,7%); 
- subvențiile de la bugetul de stat pentru a asigura sumele necesare bugetului asigurărilor sociale; 
- inflația care tinde spre 5% și înghite complet creșterea salarială; 
- lipsa predictibilității și stabilității fiscale; 
- incoerența gestiunii guvernamentale și lipsa unei viziuni strategice realiste, concretizată de mediocritatea și slaba  

performanță managerială a miniștrilor guvernelor PSD-ALDE! 
Nu o spun doar eu și PNL, ci o spun și marile instituții de rating financiar serioase din lume cum ar fi Standard & 

Poor's și Moody's: "Până acum considerăm că politicile actualului guvern sunt predominant orientate pe termen scurt, 
concentrându-se pe spațiul fiscal disponibil, pentru a majora salariile în sectorul public și pensiile. Lipsesc inițiativele de 
reformă structurală în detrimentul rețelei de infrastructură învechită și a sistemului educațional neperformant. Pe termen 
mediu, lipsa progreselor în aceste domenii ar putea afecta creșterea economică și ar putea descuraja investitorii străini " – 
notează Standard & Poor's. Pentru că sensul nu este de a critica, opoziția liberală vine și cu soluții, care pot fi luate în calcul de 
PSD-ALDE dacă vor dori ca, începând cu anul 2019 creșterea economică a României să o regăsim în dezvoltarea 
infrastructurii țării. 

Iată câteva dintre soluțiile propuse: 
- creșterea investițiilor publice: alocarea a 6% din PIB investițiilor majore; 
- renunțarea la politicile pro-ciclice; 
- creșterea substanțială a gradului de absorbție a fondurilor europene și orientarea marilor proiecte de infrastructură:  

autostrada Moldovei, cea a Unirii, precum și construcția spitalelor regionale doar către fonduri europene; 
- stabilitatea politicii fiscale, printr-un pact de stabilitate fiscală angajat cu antreprenorii; 
- stimularea productivității și a creșterii ponderii activităților economice cu valoare adăugată mare; 
- evitarea majorării primei de risc și a costului de finanțare în economie; 
- prioritizarea investițiilor publice în funcție de impactul economic; 
- asigurarea transparenței și predictibilității; 
- eficientizarea administrației centrale prin reorganizare: prea multe ministere, prea multe instituții centrale și  

corespondente regionale (în lipsa regiunilor!!), județene, locale, prea multe agenții și o birocrație mult prea greoaie și stufoasă! 
- digitalizarea întregii administrații centrale și locale; 
- interconectarea sistemelor informaționale prin ANAF, spre exemplu și astfel vom avea transparență maximă; 
- reglarea raporturilor dintre firme, companii și STAT pentru a elimina percepția agresiunii statului împotriva  

firmelor, companiilor. 
Astfel am enumerat doar câteva dintre soluțiile posibile, care vizează stabilitate fiscal-bugetară, macroeconomică cu 

predictibilitate și viziune de dezvoltare pe termen mediu și lung. Pe o astfel de viziune putem așeza sistemul educațional și de 
sănătate publică, cel al justiției independentă de factorul politic, o justiție puternică, imparțială și corectă, și totodată sistemele 
siguranței cetățeanului și a țării care dezvoltă o Românie modernă, europeană și fac un român optimist, demn și respectat în 
propria lui țară și în Europa! 

Vom vedea împreună dacă acestea se vor regăsi în construcția Bugetului de Stat pe 2019 sau nu! 
 

Deputat 
Nicolae Neagu 

*** 
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 Întrebări 

Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Utilizarea eficientă a fondurilor alocate prin POR 
 

Stimate domnule ministru, 
În urmă cu câteva luni, doamna Corina Creţu, Comisar pentru Politica Regională al Comisiei Europene, avertiza 

public că România riscă să piardă în acest an 800 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii la termen a procedurilor impuse 
de Programul Operaţional Regional care ar fi trebuit să asigure finanţarea proiectului de construcţie a celor trei spitale 
regionale de la Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova. 

În condiţiile în care aceste proiecte sunt aprobate pentru finanţare încă din vara anului 2015 iar, până în acest moment, 
autorităţile implicate nu au reuşit decât stabilirea viitoarelor amplasamente, România riscă activarea în 2018 a clauzei de 
dezangajare conform căreia Comisia Europeană poate retrage fondurile alocate dacă nu sunt cheltuite într-un interval de trei 
ani de la alocare. 

Având în vedere recenta modificare a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 pentru România, vă rog să 
prezentaţi măsurile pe care le veţi adopta pentru ca fondurile alocate ţării noastre să fie folosite cât mai eficient, dar şi pentru 
evitarea pierderii finanţării europene a acestor obiective de infrastructură medicală, precum şi pentru creşterea gradului general 
de absorbţie, în condiţiile în care, conform statisticilor Comisiei Europene, din cele peste 20 de miliarde de euro, alocate ţării 
noastre pentru investiţii în exerciţiul 2014-2020, au fost decontate până în acest moment mai puţin de 5%. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

                                                                                        
Adresată domnului Vasile Cepoi, preşedinte - secretar de stat - al Agenției Naționale de Management a Calității în 
Sănătate  

Acreditarea unităţilor sanitare din ambulatoriu 
Stimate domnule preşedinte, 
După intrarea în vigoare, în vara anului trecut, a Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, 

asociaţiile medicilor de familie, ale medicilor stomatologi şi ale medicilor din ambulatoriile de specialitate au acuzat condiţiile 
prohibitive ale procedurii de acreditare a cabinetelor şi poziţia de monopol a nou înfiinţatei Autorităţi Naționale de 
Management al Calității în Sănătate, care se substituie şi dublează practic competenţele de control, standardizare şi evaluare a 
serviciilor de sănătate, de acreditare și monitorizare a unităților sanitare ale Direcțiilor de Sănătate Publică, Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate și Colegiului Medicilor. 

În condiţiile în care, în cele mai multe dintrea statele Uniunii Europene, cabinetele medicale cu un număr restrâns de 
angajaţi sunt exceptate de la parcurgerea procedurilor de acreditare, care sunt aplicate exclusiv unităţilor spitaliceşti, este 
evident că unul din efectele aplicării prevederilor actului normativ menţionat va fi dispariţia acestora şi preluarea portofoliilor 
de pacienţi asiguraţi de către marile lanţuri de clinici medicale, singurele entităţi care vor putea suporta financiar cheltuielile 
aferente. 

Din aceste considerente, vă rog să prezentaţi statistica la zi a înscrierii unităţilor sanitare din ambulatoriu în procedura 
de acreditare şi câte dintre acestea au fost deja evaluate pentru a-şi desfăşura activitatea în următorii cinci ani în relaţii 
contractuale cu sistemul de asigurări de sănătate? 

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc! 
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Adresată doamnei ministru Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Trafic de droguri în Timișoara 
 

Tot mai multe persoane sunt prinse cu droguri pe stradă, conform Poliției Locale din Timișoara. Oamenii legii au prins 
patru tineri cu etnobotanice sau canabis în ultimele zile, dintre care una chiar pe stadion, la un meci de fotbal. „În toate cele trei 
situații, s-a luat măsura întocmirii documentelor pentru predarea substanțelor și preluarea cazurilor de către polițiștii din cadrul 
Brigăzii pentru Combaterea Criminalității Organizate Timișoara în vederea continuării cercetărilor conform Legii 143/2000 
actualizată, privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri”, susțin Polițiștii Locali. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri intenționați să luați pentru a combate această creștere vizibilă din Timișoara a traficului de droguri? 
2. Intenționați să faceți o nouă campanie de informare a cetățenilor în ceea ce privește traficul și consumul ilicit de  

droguri? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale 
 

Cazul medicului de la Spitalul Militar din Timișoara 
 

Medicul Eugen Poşiar, şeful secţiei Interne de la Spitalul Militar Timişoara a fost acuzat că, în schimbul unor sume de 
bani, pensiona pe caz de boală persoane sănătoase.  Medicul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri intenționați să luați pentru a preveni astfel de cazuri în viitor în alte Spitale Militare? 
2. Există la nivel de minister o strategie de combatere a corupției în astfel de cazuri? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 
 

Problema gazul în zona Deta, Timiș 
 

Gazul a fost oprit în locuințe și instituții din zona Deta, după ce furnizorul și distribuitorul de gaz nu s-au înțeles 
asupra unor condiții contractuale și este o problemă apărută de mai mult timp. Conform reprezentanților Instituției Prefectului 
Timiș, în urma întâlnirii de luni, 22 octombrie, de la Ministerul Energiei, OMV Petrom (furnizorul gazului), și-a arătat 
disponibilitatea de a rezolva problema pentru această iarnă în localitățile afectate de sistarea gazului și a decis să sprijine 
consumatorii vulnerabili. Miercuri va avea loc o nouă întâlnire la Ministerul Energiei, la care va participa și prefectul de Timiș, 
Eva Andreaș. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Cum intenționați să interveniți pentru a nu se mai ajunge într-o astfel de situație, ca mii de timișeni să rămână fără  
gaz? 

2. Având în vedere cunoașterea problemei de mai multă vreme, cum de s-a ajuns în această situație? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Dozele de vaccin antigripal 
 

În județul Timiș, până în acest moment au ajuns peste 11.000 de doze de vaccin antigripal, conform reprezentanților 
Direcției de Sănătate Publică. Însă DSP Timiș a solicitat Ministerului Sănătății 27.000 de doze de vaccin antigripal pentru 
sezonul rece, acesta fiind necesarul județului Timiș. Având în vedere cele menționate, vă rog să prezentați public: 

1. Când urmează să trimiteți următoarea transă de doze de vaccin antigripal?  
2. Vor fi trimise într-o singuă tranșă restul dozelor de vaccin antigripal sau în mai multe tranșe? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

Diminuarea numărului de posturi la nivelul inspectoratelor şcolare  
în anul şcolar 2018-2019 

 

Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ” Diminuarea numărului de posturi la nivelul 
insepctoratelor şcolare în anul şcolar 2018-2019”, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 4947A în data de 04-09-2018, 
menționați: ”Restrângerea de activitate la nivelul personalului didactic de predare a fost soluționată, în totalitate, la nivelul 
inspectoratelor școlare, prin transferul la alte unități de învățământ.” Vă rog să menționați: 

1. Aveți o statistică oficială din partea inspectoratelor școlare pentru a identifica câte cadre didactice au fost  
transferate? 

Solicit răspunsul în scris.                                          Deputat  
Cu deosebită stimă,                                              Pavel Popescu 

*** 
Adresată doamnei Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului 

 

Tabere ”împotriva corupției” 
 

Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Tabere împotriva corupției”, înregistrată la Camera 
Deputaților cu numărul 4955A în data de 04-09-2018, menționați derularea unor activități cu specific de combatare a corupției. 
Așadar, vă rog să precizați: 

1. Aveți în vedere organizarea unor astfel de activități și pe viitor? Dacă da, când va fi următoarea sesiune de formare  
împotriva corupției? 

Solicit răspunsul în scris.                                          Deputat  
Cu deosebită stimă,                                            Pavel Popescu 

*** 
Adresată doamnei Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Situaţia problemelor salariale 
 

Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Situaţia problemelor salariale”, înregistrată la 
Camera Deputaților cu numărul 4999A în data de 04-09-2018, menționați că în data de 08.08.2018 respectiv în data de 
13.08.2018 a avut loc o întâlnire cu Federația Publisind. După această întâlnire, Federația Publisind a amânat concilierea 
pentru o dată ulterioară. Așadar, vă rog să precizați: 

1. Care au fost concluziile discuției din data de 08.08.2018, respectiv 13.08.2018? 
2. A fost stabilită data ulterioară a concilierii? S-a ajuns la un consens între timp? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
 

Protocol între Ministerul Turismului şi Federaţia Patronală din Turismul Românesc 
 

Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Protocol între Ministerul Turismului şi Federaţia 
Patronală din Turismul Românesc”, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 5001A în data de 04-09-2018, menționați 
acordarea cu titlu gratuit a dreptului de utilizare a brandului turistic național ”România explorați Grădina Carpaților” în scop 
publicitar, în vederea îmbunătățirii imaginii și creșterii notorietății României ca destinație turistică. 

Așadar, vă rog să precizați: 
1. Există o statistică oficială a impactului pe care îl are acest mesaj asupra turiștilor? 
2. În urma utilizării acestui brand turistic, s-a observat o creștere a numărului de turiști străini ce vizitează România? 
Solicit răspunsul în scris.                                          
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat  

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Proiecte de tip Blockchain 
 

Având în vedere răspunsul la întrebarea numărul 5000A din data de 04.09.2018 înregistrată la Camera Deputaților, 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale consideră necesară exprimarea părerii inițiatorului programului Start-Up 
Nation asupra obiectului întrebării următoare: 

- Câte proiecte de tip Blockchain au fost finanțate de programul Start-Up Nation și în ce stadiu se află? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului George Vladimir Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale 
 

Atenție, dispar bibliotecile din România 
Stimate domnule ministru, 
În programul de guvernare al PSD-ALDE este recunoscut faptul că, în prezent, finanțarea instituțiilor culturale este 

insuficientă și haotică. Chiar dacă se propun și măsuri de susținere a investițiilor în infrastructura culturală și a predictibilității 
bugetului, cifrele prezentate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că instituțiile culturale din țara noastră au început să 
dispară treptat. Astfel, conform ultimelor date INS, în anul 2017, mai erau 9.594 de biblioteci publice și private, naționale, 
județene, comunale, orășenești, specializate sau școlare, față de 16.665 de biblioteci în 1990. 

În acest context vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Ce destinație au căpătat spațiile bibliotecilor desființate în special în mediul rural? 
 Care sunt acțiunile concrete pe care le-ați întreprins pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, în special a 

bibliotecilor publice? 
 Care sunt sumele alocate în 2018 și cele prevăzute pentru 2019 cu scopul de a achiziția fondul de carte tipărită 

și online pentru bibliotecile publice din România?  
Vă mulțumesc!                                                          Deputat  
Solicit răspuns scris.                       Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

*** 
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

 

Cum poate fi depășită criza specialiștilor din domeniul IT? 
Stimate domnule ministru, 
Cu prilejul mai multor evenimente, ați afirmat că lucrați cu Ministerul Educației și cu reprezentanții universităților din 

România pentru a găsi soluții viabile la criza de forță de muncă de pe piața IT, un fenomen care riscă să încetinească 
semnificativ creșterea acestui sector economic. Pe parcursul acestor evenimente și nu numai, reprezentanții universităților au 
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fost rezervați în privința posibilităților de a crește, în mod spectaculos, numărul de locuri alocat pentru specializările 
informatică, automatică și calculatoare, în special din cauza lipsei personalului didactic și a infrastructurii educaționale 
adecvate. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

 Ce soluții ați identificat, în mod concret, împreună cu Ministerul Educației astfel încât universitățile să poată atrage  
personalul didactic necesar pentru pregătirea unui număr tot mai mare de studenți în domeniile IT? 

 Cât este dispus guvernul să aloce din bugetul de stat pentru investițiile în infrastructura educațională specifică?  
 Cum vedeți rezolvate aceste probleme în centrul universitar Iași? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.                                Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 

Adresată domnului George Vladimir Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale 
 

Situaţia fondurilor europene 
Stimate doamnule ministru, 
În „Programul de guvernare 2018-2020”, la capitolul politici în domeniul culturii, culte şi minorităţi sunt specificate 

un număr de măsuri pe care Guvernul ar trebui să le implementeze în vederea consolidării domeniului culturii, cultelor şi a 
coeziunii sociale prin integrarea minorităţilor. 

În acest sens, enumăr:  
- dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii şi implicarea uniunilor de creaţie, universităţi,  

profesionişti din domeniu etc.; 
- lansarea primului program de susţinere a investiţiilor în infrastructura culturală; 
- protejarea, conservarea şi depozitarea patrimoniului muzeelor naţionale; 
- sprijinirea comunităţilor religioase româneşti din afara graniţelor ţării; 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul de implementare a celor două măsuri amintite mai sus? 
2. Care este structura şi în constă lansarea primului program de susţinere a investiţiilor în infrastructura culturală? 
3. Care sunt demersurile pe care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale le-a iniţiat pentru protejarea, conservarea şi  

depozitarea patrimoniului muzeelor naţionale? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Situația proiectului construcției spitalelor regionale 
Stimată doamnă ministru, 
Comisarul european Corina Crețu a avut o intervenție publică legată de proiectul construcției spitalelor regionale, din 

țara noastră, asumat de Guvernul din care faceți parte.”Comisia Europeană a constatat că această sumă este semnificativ mai 
mare decât bugetul prevăzut inițial, dar a rămas angajată să sprijine construirea spitalelor regionale în conformitate cu 
acordurile încheiate cu ministrul Dezvoltării Regionale în anul 2015”, a transmis comisarul european1. 

Intervenția Corinei Crețu a venit ca răspuns la declarațiile unui membru din Executiv care a transmis că nu au fost 
alocate fonduri suficiente pentru finalizarea acestui proiect foarte important. În luna aprilie, prin adresa cu numărul 3942 ați 
transmis că ”Ministerul Sănătății va depune toate eforturile pentru a transmite în termen adecvat aplicația de finanțare din 
fonduri europene a spitalului regional de urgență și a securiza cofinanțarea disponibilă pentru acest obiect investițional”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și luând în considerare importanța acestui proiect vă rog să precizaţi în 
răspunsul dumneavoastră: 

1. De ce nu au fost transmise Comisiei Europene documentele necesare pentru a informa că este nevoie de fonduri  

                                     
1 https://evz.ro/pentru-construirea-spitalelor-regionale-corina-cretu-vrea-bani.html 
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suplimentare pentru construcția spitalelor regionale? 
2. În ce stadiu se află proiectul spitalului regional de la Iași? 
3. Există pericolul de a fi sistată construcția spitalelor regionale din România? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

Situaţia fondurilor europene 
Stimată doamnă ministru, 
În „Programul de guvernare 2018-2020”, la capitolul Fonduri Europene, sunt specificate un număr de măsuri pe care 

Guvernul ar trebui să le implementeze în vederea realizării unor investiţii durabile pentru România. 
În acest sens, enumăr:  
- utilizarea instrumentelor financiare şi a instrumentelor teritoriale: o proporţie importantă investiţiilor, 517 milioane  

de euro fiind furnizate prin intermediul instrumentelor financiare (inclusiv prin iniţiativa privind IMM-urile pusă în aplicare de 
BEI). Acestea vor viza sprijinirea IMM-urilor prin furnizarea de capital, de împrumuturi şi de garanţii pentru fazele incipiente 
şi de creştere; 

- simplificarea legislaţiei aferente promovării şi aprobării proiectelor de investiţii în România; 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul de implementare a celor două măsuri amintite mai sus? 
2. Care sunt mecanismele prin care IMM-urile sunt sprijinete în activitatea lor de Ministerul Fondurilor Europene? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

Asimilarea vechimii în muncă pentru beneficiarii (cadre didactice) 
indemnizației pentru creșterea copilului 

Doamnă ministru, 
La o întrebare formulată la începutul anului, ministrul Muncii și Justiției Sociale, doamna Lia Olguța Vasilescu mă 

asigura asupra faptului că, în baza OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, 
beneficiarelor/beneficiarilor li se recunoaște vechimea în muncă și în serviciu, precum și în specialitate. Deși legislația este 
foarte clară, în practică, însă, avem de a face cu o implementare neunitară, la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar, 
din România. De pildă, extistă tot mai multe situații potrivit cărora, profesori care au predat în învățământul preuniversitar (ca 
debutanți suplinitori sau titulari) o perioadă de 1-2 ani, după care au intrat în concediul prevăzut de OUG nr.111/2010 (o dată 
sau pentru 2 copii), când s-au reintegrat în sistemul de învățământ, în baza promovării examenelor de titularizare, și când li s-a 
calculat vechimea în muncă (în vederea calculării drepturilor salariale), nu li se mai recunoaște vechimea în muncă, în serviciu, 
precum și în specialitate. Uneori, se invocă faptul că vechimea în învățământ se obține exclusiv la catedră. În alte situații, 
responsabilii spun că vechimea în muncă, în serviciu, precum și în specialitate se raportează la numai ultimul loc de muncă. 
Pentru a elimina toate aceste confuzii privind calculul vechimii și stabilirea drepturilor salariale pentru cadrele didactice, vă 
solicit, doamnă ministru, să îmi precizați dacă nu se impune ca Ministerul Educației Naționale să emită o circulară, prin care să 
specifice foarte clar că dascălii beneficiază de vechimea în muncă, în serviciu, precum și în specialitate pentru perioadele în 
care s-au aflat în concediul pentru creșterea copilului. 

Vă mulţumesc,         Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
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Adresată domnului Lucian Șova,  ministrul Transporturilor  
    domnului Narcis Ștefan Neaga, directorul general al CNAIR 
 

Stadiul execuției și plăților la Autostrada Sebeș-Turda 
Domnule ministru, 
În data de 18 octombrie 2018, CNAIR a făcut public un grafic ce reflectă stadiul de execuție la acele loturi nefinalizate 

din Austrada A10 Sebeș-Turda. Deși, potrivit contractului de atribuire, lucrările ar fi trebuit să se finalizeze în 48 de luni, adică 
în luna decembrie 2018, stadiul de execuție este de puțin peste 40%. În acest ritm nesatisfăcător, aceste loturi se vor finaliza 
după anul 2022! Mai mult decât atât, chiar dacă să presupunem că loturile s-ar fi finalizat în decembrie 2018, nu s-au demarat 
lucrări pentru realizarea nodurilor și tronsoanelor de legătură între A1 și A10. Față de această situație inacceptabilă, vă solicit, 
domnule ministru, următoarele precizări: 

- Ce măsuri ați întreprins pentru a crește ritmul de execuție a lucrărilor pentru loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Sebeș- 
Turda? 

- Care este stadiul plăților efectuate către constructorii celor două loturi și dacă aspectele financiare justifică ritmul lent  
al lucrărilor? 

- Cum intenționați să urgentați construcția bretelelor și variantelor de legătură între autostrăzi, în condițiile în care nu au  
fost demarate niciun fel de lucrări în acest sens? Când va fi finalizat nodul rutier de la Sebeş, în condițiile în care termenul 
asumat de CNAIR – 2019 – este unul cu totul fantezist? 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

 

Adresată  domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Managementul deficitar al Companiei Naționale Coresi 
Domnule ministru, 
Compania Națională a Imprimeriilor Coresi este societate comercială cu capital integral de stat, având ca acționar unic 

statul român, reprezentat prin Ministerul Culturii. Compania are sediul central în Casa Presei din București și are trei sucursale 
regionale: Imprimeria Oltenia Craiova, Imprimeria Ardealul Cluj și Imprimeria de Vest Oradea. În octombrie 2013 CNI Coresi 
a intrat în insolvență, la solicitarea directorului interimar de atunci, Marius Bogdan Ilie, iar din iunie 2016 se află în stare de 
reorganizare judiciară. După intrarea în insolvență, administrator judiciar al companiei a fost desemnată firma Victrix Capital 
SRL și până în prezent s-au perindat trei administratori speciali, care au deținut și funcția de director general  interimar ai 
companiei. În data de 13 septembrie 2018, a fost numit administrator special al CNI Coresi, de către Adunarea Generală a 
Acționarilor, Pavel Avrămoiu, de profesie economist, care a fost propus în aceasta funcție de către Ministerul Culturii. În mod 
stupefiant, hotărârea AGA prin care Pavel Avrămoiu a fost numit administrator special al CNI Coresi este semnată, alături de 
reprezentantul administratorului judiciar Victrix Capital SRL și de preopinentul Avrămoiu, fapt care atrage nulitatea absolută a 
acesteia. Avrămoiu s-a autonumit administrator special. Acesta s-a lăudat ca ar avea susținere politică de la PSD și că ar fi un 
apropiat al actualui primar general al Capitalei, Gabriela Firea. Avrămoiu i-a socat din primele zile pe angajații de la sediul din 
București, atât prin comportamentul său aflat la limita senilității, cât și prin intențiile declarate. Acesta le cere principalilor 
angajați să-i spună numele lor aproape în fiecare zi, nereușind să le rețină. Pe unii angajati i-a stupefiat, spunându-le să bată la 
ușă înainte de a intra în biroul său, întrucât are obiceiul să stea în chiloți. Avrămoiu a emis o decizie prin care a blocat efectiv 
activitatea companiei întrucât a stabilit că toate documentele primite de la terți și toate documentele întocmite în cadrul 
companiei și transmise către terți, inclusiv de la cele trei sucursale regionale, se vor derula prin secretariatul CNI Coresi după 
ce a luat cunoștință de acestea, în calitate de administrator special și director general.  O birocrație inutilă și paguboasă având 
în vedere că documentele stau pe masa sa cu zilele pentru rezoluționare sau semnare, chiar și peste o săptămână, afectând 
funcționarea operativă a companiei. De exemplu, un contract care avea ca obiect tipărirea unor formulare pentru referendumul 
desfășurat în zilele de 6-7 octombrie 2018 nu a fost semnat nici până în prezent. Noul administrator special și-a devoalat 
intențiile încă din primele zile, exprimându-se că vrea să vândă tot, începând cu clădirea Casa Presei, în care au închiriat spații 
numeroase ziare și televiziuni și să lichideze total și definitiv CNI Coresi. Avrămoiu trebuie luat în serios având în vederea 
antecedentele sale din ultimii 10-15 ani, în care s-a remarcat drept un asasin economic al unor mari companii și un intermediar 
al unor afaceri dubioase. În această perioadă, Avrămoiu a deținut funcțiile de director general în AVAS (fostul FPS), consilier 
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personal al fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, și administrator special și director general interimar la SC 
World Trade Center S.A București.  Sugestiv este că din toate aceste funcții a plecat cu cântec și s-a ales cu dosare la DNA sau 
la DIICOT.  

Față de situația expusă, vă solicit, domnule ministru, să precizați dacă mai intenționați să îl mențineți în funcția de 
administrator special al CNI Coresi pe domnul Pavel Avrămoiu. Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
 

Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Elevii din 10 județe nu beneficiază de programul ”Cornul și laptele” 
Domnule ministru, 
 La aproape 2 luni de la începerea anului școlar, elevii și preșcolarii din 10 județe din România nu beneficiază încă de 

produsele furnizate de ani de zile în cadrul Programului ”Cornul și laptele”. Informațiile apărute în spațiul public cu privire la 
motivele pentru care se înregistrează o întârziere atât de mare se centrează în jurul lipsei de resurse financiare pentru 
demararea licitațiilor necesare, care ar fi trebuit realizate încă de la începutul verii. Ca informație particulară, dintre cele 10 
consilii județene responsabile pentru eșecul demarării programului, 8 sunt conduse de președinți aparținând PSD și 2 sunt 
conduse de UDMR. Având în vedere faptul că programul ”Cornul și laptele” reprezintă unul dintre puținele programe 
naționale de combatere a abandonului școlar, vă solicit, domnule viceprim-ministru, următoarele clarificări: 

- Vă solicit să precizați dacă probleme întâmpinate în derularea Programului ”Cornul și laptele” sunt de natură  
financiară sau pur și simplu slab mangement la nivelul celor 10 consilii județene? 

- Solicit, de asemenea, precizări din care să reiasă dacă neacordarea produselor către copii a fost cauzată de realizarea de  
economii la bugetele consiliile județene.  

- Vă solicit să precizați dacă intenționați să dispuneți verificări amănunțite pentru determinarea cauzelor pentru care, în  
cele 10 județe, Programul ”Cornul și laptele” a fost practic suspendat. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,      Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici,  ministrul Finanțelor Publice    
 

Precizări cu privire la prelungirea schemei de ajutor 
pentru angajații cu handicap grav, din domeniul IT, din cercetare-dezvoltare și sezonieri 

 

Domnule ministru, 
Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2017, veniturile nete ale unor categorii de personal au 

fost afectate negativ, deoarece, anterior implementării transferului de contribuții în sarcina angajaților, aceștia beneficiau de un 
regim fiscal derogatoriu. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Guvernul a 
adoptat un set de măsuri fiscale, în vederea asigurării pentru anul 2018 a aceluiaşi nivel al veniturilor din salarii şi asimilate 
salariilor realizate în anul 2017, pentru persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venituri, încadrate în grad de 
handicap grav sau accentuat, precum şi a persoanelor fizice care desfăşoară activitatea în domeniul creării de programe 
pentru calculator, în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, precum şi în activităţi cu caracter sezonier. 

Deși în scurt timp Guvernul ar trebui să transmită Parlamentului pentru dezbatere și adoptare proiectului de buget 
pentru anul 2019, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice nu au existat nici discuții și nici nu au fost puse în dezbatere 
publică acte normative în sensul prelungirii facilităților acordate persoanelor cu handicap și salariaților din domeniul IT, 
cercetare sau pentru sezonieri. În condițiile în care o asemenea facilitate să nu mai fie prelungită, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele precizări: 

- Vă solicit să precizați dacă Ministerul Finanțelor intenționează să păstreze și în anul 2019 schema de ajutor pentru cele  
4 categorii de angajați, în scopul prevenirii scăderii veniturilor salariale nete? 
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- Care este impactul bugetar anual al prelungirii facilităților implementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr.3/2018? 

- Vă solicit să precizați dacă ați prevăzut credite bugetare în anul 2019 pentru aceste măsuri și la ce categorie de  
cheltuieli bugetare vor fi regăsite în filele de buget (ordonator/capitol/titlu)? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,     Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici,  ministrul Finanțelor Publice   
   domnului Ionuț Mișa, președintele ANAF 
 

Necesitatea modificării Ordinului nr. 1960/2018 privind modificarea 
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează  
în sistem angro sau en detail produse energetice 

Domnule ministru, 
Operatorii economici care distribuie și comercializează în sistem angro produse energetice, fără depozitarea acestora, 

reclamă birocrația suplimentară adusă de prevederile Ordinului nr. 1960/2018, care, pe lângă faptul că le complică puternic 
modul de operare, eficiența fiscală a măsurilor este egală cu zero. Astfel, operatorii argumentează că Ordinul nr. 1960/2018 
elimină atestarea înregistrării unității de comercializare fără depozitare, obținută anterior, deoarece operatorii care 
comercializează produse, fără depozitare, nu dețin spații pentru depozitare. În acest sens, la art. III se stipulează că trebuie 
efectuată procedura de înregistrare de către operatorii economici, chiar și cei care au fost înregistrați, anterior emiterii 
ordinului, să distribuie și să comercializeze în sistem angros, fără depozitare, produse energetice (respectiv comercializeaza 
carburanți, dar care nu utilizează spații de depozitare datorită specificului activității de intermediere). Operatorii mai susțin că 
eficiența fiscală este egală cu zero, în condițiile în care la ieșirea din depozitele producătorului/importatorului, produsele 
energetice au accizele și TVA-ul deja plătite. Având în vedere argumentele aduse de operatorii economici și luând în 
considerare nota relativ absurdă a Ordinului nr. 1960/2018, vă solicit, domnule ministru, domnule președinte, să precizați: 

- Dacă intenționați să modificați acest ordin, în sensul renunțării la obligativitatea reînregistrării operatorilor economici  
deja înregistrați (eliminarea caracterului retroactiv al ordinului)? 

- Dacă aveți în vedere să eliminați condiția absurdă a dotării operatorilor economici, cu depozite speciale, în condițiile  
în care unii dintre aceștia comercializează produse fără depozitarea efectivă? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie,       Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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 Interpelare  
 
 
 
Adresată: domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor  
De către: Mihai Culeafă, deputat  
Obiectul interpelării: Măsurile de fluidizare a traficului pe Drumul Național 3 (pe segmentul Brănești-Pantelimon) și pe 
Centura București  
 

Stimate domnule ministru,  
În fiecare zi de lucru, la orele de vârf, orașul Pantelimon este pur și simplu blocat de numărul mare de mașini. Faptul 

că DN3, pe cea mai mare parte din porțiunea dintre Km9 și Km15, are o singură bandă pe sens este principala cauză a acestei 
aglomerații. Se impun de urgență lucrări de extindere a DN3. O soluție ar putea fi extinderea la 3 benzi, cu semnalizare 
inteligentă, astfel încât banda mediană să fie dedicată unuia sau altuia dintre sensuri în funcție de nivelul traficului (de 
exemplu, dimineața, sensului dinspre Centura București spre Capitală, iar seara în sens invers). Firește, cea mai bună soluție ar 
fi extinderea direct la 4 benzi, în așa fel încât accesul mașinilor la zonele rezidențiale sau la operatorii economici riverani să se 
poată face cu ușurință și fără să blocheze întreg sensul de mers.  

Este inacceptabil ca în fiecare zi, fie că se duc la serviciu sau se întorc acasă, bucureștenii și ilfovenii să stea blocați în 
trafic, pierzând timp și bani și poluând mediul înconjurător. Este inacceptabil ca aceste drumuri esențiale să nu fi fost 
modernizate și extinse nici până acum, ducând astfel la frânarea nepermisă a dezvoltării economice a zonei. 

Vă adresez, așadar, următoarele întrebări, la care solicit răspuns în scris: 
1. Ce măsuri se vor lua pentru fluidizarea traficului pe DN3 și pe Centura București? 
2. Există planuri pentru extinderea DN3 la 4 benzi, măcar pe întreg segmentul care face legătura  

între București și Centura Capitalei? 
3. Care este orizontul de timp până la care se va finaliza extinderea la patru benzi pe întreaga  

lungime a Centurii București? 
Vă mulțumesc. 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Alianței Liberalilor și Democraților  

 
 
 Declarații politice 

Agricultura românească, asul din mânecă?! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Agricultura, cu o producție de aproximativ 16 mld. Euro în anul 2017, plasează România pe locurile codașe ale 

clasamentelor europene din perspectiva educației – cu peste 40% din fermeierii activi având mai mult de 50 de ani. Însă tot 
agricultura este și unul dintre puținele sectoare ale economiei care pun țara noastră în fruntea topurilor europene, datorită 
producțiilor generoase de cereale și plante oleaginoase, fiind chiar liderul European în producția de miere în 2015. 

Actualele politici europene încurajează tinerii fermieri prin tot felul de programe de finanțare care pot fi accesate până 
în 2020. Europa imbătrânește și, în curând, vom fi cel mai bătrân continent de pe planetă, iar situația este și mai gravă în 
mediul rural, unde reînnoirea generațională este inexistentă. 

Există însă speranță! Potrivit spuselor domnului Mihail Dumitru – director general-adjunct la DG AGRI, din cadrul 
Comisiei Europene, în următorul exercițiu financiar ce se va derula în perioada 2021-2027, va crește valoarea maximă a 
ajutorului pentru instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea întreprinderilor în mediul rural, până la 100.000 EUR. De 
asemenea, o sumă echivalentă cu cel puțin 2% din pachetul financiar național de plăți directe – subvenția pe suprafață – va 
trebui dedicată tinerilor fermieri.  

Tot în următorul exercițiu financiar aferent perioadei 2021-2027, se vor dezvolta noi instrumente financiare pentru 
asigurarea capitalului de lucru și se vor sprijini financiar forme de cooperare între fermieri care să faciliteze accesul la terenuri 
sau transferal acestora către tineri. Lumea trebuie să înțeleagă că a fi agricultor nu înseamnă că faci muncă necalificată la 
camp, că agricultura nu înseamnă sapă și lopată, că agricultura nu înseamnă sărăcie și mai ales că agricultura nu este un 
domeniu ce ține de trecut, meseria de agricultor fiind una din cele mai importante meserii din lume. 

România se află în acel punct de cotitură, în care agricultura poate redeveni asul din mânnecă sau dimpotrivă, dacă nu 
vom ști să profităm, poate fi la fel de bine precum călcâiul lui Ahile. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

 

"Corupţia nu este doar problema câtorva ţări; este o problemă globală" 
 

   Tot mai adesea, România este scoasă la tablă de către diriguitorii Uniunii Europene, pentru motive de corupţie. 
Inacceptabil tratament la care este supusă ţara noastră nu numai de liderii unor state ale Europei unite, dar până şi de unii 
reprezentanţi ai României trimişi în forurile europene de către partidele politice. Aşezându-se acolo pe fotolii confortabile, 
aceştia au uitat că reprezintă poporul român, căruia îi sunt datori în a promova interesele noastre naţionale. Am convingerea că 
partidele politice româneşti vor evita pe viitor asemenea erori, că emisarii României vor fi selectaţi mai riguros, astfel încât să 
nu mai contribuie la umilirea unui popor care-şi pusese nădejdea în capacităţile şi în moralitatea lor.  

   Din funcţiile pe care le deţin vremelnic, unii corifei europeni bat vârtos moneda pe fenomenul “corupţiei 
generalizate” din ţara noastră, categorisindu-ne fără încetare ca fiind oaia neagră a Europei, în timp ce statele puternic 
dezvoltate ar fi neprihănite. Acesta este motivul principal pentru care n-am merita accesul liber în Spaţiul Shengen, dar şi al 
ameninţărilor privind restricţionarea fondurilor europene pentru coeziune şi dezvoltare. 

   “Cel mai nedrept lucru din lume e să ceri cuiva să fie umilit pentru că tu eşti obraznic”, zicea savantul român  
Nicolae Iorga. Pentru că despre obrăznicie, aroganţă şi nedreptate vorbim aici. Dacă, aşa cum pretind dumnealor, conducătorii 
ţărilor europene civilizate, corupţia s-ar fi născut în România, să trecem în revistă câteva nume de răsunet, în materie, din 
lumea occidentală: 
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   Richard Nixon, al 37-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, a rămas în istoria lumii drept primul preşedinte 
american obligat să demisioneze, pentru motive de corupţie. Jacques Chirac, fost preşedinte al Franţei, a fost suspectat de 
corupție și de uzul banilor publici în scopuri personale când era primar al Parisului. Helmut Kohl, fost cancelar al Germaniei, 
mentorul politic al actualului cancelar german, a fost prins cu conturi secrete şi finanţări ilegale sub formă de donaţii ascunse. 
Directorul general al Danske Bank a demisionat, implicat într-un scandal de spălare de bani. În Scandalul Volkswagen, 
Agenția pentru Protecția Mediului a Statelor Unite a avertizat producătorul de autoturisme Volkswagen cu privire la 
programarea frauduloasă a motoarelor diesel TDI produse în intervalul 2009-2015. Pe teritoriul ţării noastre, mari puteri 
economice ale lumii sunt implicate în afaceri oneroase, citate în dosarele Microsoft şi EADS. Fostul președinte al Franței, 
Nicolas Sarkozy, a fost anchetat pentru finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale din 2007. Silvio Berlusconi a fost premier 
al Italiei, a fost acuzat de folosirea votului politic în carierea sa de afaceri, și de diverse forme de corupție, incluzând conflicte 
de interese. Giulio Andreotti, fost premier şi ministru, era subiectul a două procese majore: unul legat de mafie şi celălalt 
privind cazul asasinării unui jurnalist. Sunt cunoscute şi cauzele declanşării crizei economice mondiale din urmă cu 10 ani, din 
pricina căreia românii au avut mult de suferit. După cum se vede, “corupţia nu este doar problema câtorva ţări; este o problemă 
globală”, conform aprecierilor unui fost prim ministru vietnamez. În acest caz, de ce liderii europeni cer insistent şi nedrept 
României să se autoflageleze, când, se ştie bine, corupţia are tentacule monstruoase la nivel mondial?  

   De-a lungul timpurilor, România a dat Europei şi lumii întregi valori incontestabile, purtând nume scrise cu aur în 
istoria mondială. Sunt prea multe numele de personalităţi celebre care au marcat istoria României şi a lumii, prin talent, 
invenţii, temeritate, unele dintre ele trecând, pe nedrept, în uitare. O lungă listă de nume ce ar putea deveni plictisitoare, dacă 
le-am cita. O pleiadă de tineri excepţionali ne reprezintă azi cu cinste pe toate continentele, în toate profesiile de vârf care 
propulsează omenirea spre noi orizonturi ale cunoaşterii. 

   “Umilinţa ne ajută să rămânem “mici” şi atunci când facem lucruri mari”. Citatul este anonim, însă reflectă realitatea 
din toate epocile, inclusiv la nivel de stat. Iată îndemnul marelui scriitor Marin Preda: „Învață să nu te lași umilit!”. Nu prin 
umilinţă ne vom ridica. 

Deputat 
Niţă Mihai 

*** 
 

Declarație politică 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
De la Revoluția din decembrie 1989, la fiecare ciclu de guvernare, la fiecare investire de Guvern, fiecare ministru al 

transporturilor a adus în atenția opiniei publice, ca prioritate națională, problema infrastructurii rutiere și în general a celei de 
transport. 

S-au întocmit fel de fel de programe, au fost frumos desenate anumite culoare de transport paneuropene, care 
mai de care mai importante, majoritatea lor vizând vestul României sau sudul țării, dar mai nimic nu s-a întâmplat în 
Moldova! Această regiune cu evident potențial economic a fost de fiecare dată lăsată deoparte, de parcă nu ar mai fi parte 
integrantă a României. 

Am putea înțelege faptul că vestul țării ne leagă de Uniunea Europeană, de statele civilizate cum se spune, de marile 
democrații occidentale cum spun alții, de un spațiu cu un potențial economic atractiv! De la această înțelegere a priorităților 
de infrastructură, până la a constata cu amărăciune că în județele Moldovei nu s-a realizat încă nimic, este o distanță 
atât de lungă, încât sentimentul de abandon economic, social și strategic, este din ce în ce mai adânc. 

Este foarte adevărat că, problemele legate de exproprieri pentru clauză de utilitate publică, de cadastrări, de resurse 
financiare necesare despăgubirilor, pun în izolare în continuare regiunea Moldovei, dar care la rândul ei, participă din plin la 
Produsul Intern Brut al țării. Foarte clar pentru cei mai mulți specialiști este faptul că Moldova nu poate fi legată de 
Transilvania decât prin două variante deja cunoscute:  

1. Autostrada Iași – Târgu Mureș  
2. Autostrada Brașov – Bacău – Iași  
Dacă continuăm să ținem cont de părerea specialiștilor, exprimate public prima variantă este una foarte costisitoare, de 

7-8 ori mai scumpă decât a doua variantă, Brașov – Bacău – Iași. La fel de adevărat este faptul că prima variantă, Iași – Tg. 
Mureș presupune 10-12 străpungeri și la fel de multe viaducte de legătură a tunelurilor, iar Brașov – Bacău – Iași, presupune 
doar 1-2 străpungeri după cum spun aceiaşi specialiști în domeniu, de aceea prima variantă este foarte scumpă și greu de 
realizat! 
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Nu pot să nu remarc eforturile Ministerului Transporturilor (condus de un băcăuan) pentru a găsi resursele 
financiare necesare realizării acestor proiecte, dar tendința veche a altora de a lăsa Moldova uitată în acest proiect 
național de infrastructură, mă îngrijorează profund, la fel ca și comunitatea băcăuană, care și-a pierdut răbdarea în 
legătură cu acest subiect!! 

Eu personal, împreună cu toți deputații și senatorii ALDE din Moldova și în special din Bacău, ne rezervăm dreptul 
de a nu vota Bugetul pe 2019, dacă comunitatea băcăuană nu va constata pașii concreți și vizibili în acest mare proiect 
regional! La fel de importantă este și legătura Moldovei cu capitala țării, adică asigurarea unui culoar de transport civilizat de 
la Suceava până la București, culoar ce leagă direct 10 județe, fără a lua în calcul conexiunile rutiere secundare. 

Și ne mai mirăm de ce nu mai apar investitorii (în România și în special în Moldova condamnată la subdezvoltare), în 
paralel cu zvonurile privind tendințele de secesiune economică ale ardelenilor, care sunt tot mai evidente...! 

Vă mulţumesc,        
Deputat 

Constantin Avram 
*** 

 

Există fonduri pentru toate autostrăzile Moldovei 
Stimați colegi,  
„Aceasta este logica Politicii de Coeziune, cu cât ești mai bogat, cu atât primești mai puțin”. Sunt cuvintele doamnei 

Corina Crețu, Comisar European pentru Politică Regională, în contextul unei vești excelente: alocarea din fondurile de 
coeziune va crește cu peste 7 miliarde euro în beneficiul României, în perioada 2021 – 2027. Doamna comisar oferă un 
exemplu grăitor și subliniază faptul că România, în rolul celui sărac, va primi 300 euro pe cap de locuitor, în timp ce Olanda, 
în rolul celui bogat, va primi 13 euro.  

Am ținut, stimați colegi, să accentuez modul în care înțelege Comisia Europeană să implementeze Politica de 
Coeziune, o abordare total diferită de a tuturor guvernelor de la București, de-a lungul timpului.  

De ce? Pentru că guvernele de la București au denaturat înțelesul noțiunii de „coeziune” în așa măsură încât fondurile 
au ajuns tot la bogați, fiind luate de la săraci. Coeziune, pentru guvernele de la București, a însemnat ca, în domeniul marilor 
proiecte de infrastructură, din 100 de euro săracii din Moldova să primească 1 euro, iar județul Vaslui aproape zero, în timp ce 
regiunea București și județele bogate să aibă parte de miliarde de euro.  

Suntem departe de Europa, stimați colegi, nu doar în ceea ce privește fondurile pe care le avem, ci mai ales modul în 
care le împărțim. Pentru că, dacă avem în vedere al doilea criteriu, suntem la nivelul unei dictaturi a bogaților, a unei 
mentalități sclavagiste.  

Avem 7 miliarde euro în plus, între 2021 și 2027, iar punctul meu de vedere este că acest surplus trebuie să ajungă 
integral în Moldova și în regiunile sărace. Autostrăzile Moldovei, nu una, ci toate, inclusiv Tișița – Albița, au - fie și parțial - 
finanțarea asigurată, fiind timp până atunci să refacem toate studiile necesare, să finalizăm proiectele și documentațiile, 
inclusiv să se finalizeze procedura de atribuire a lucrărilor. Și nu doar autostrăzile, ci și portul Galați, și canalul Siret - 
Bărăgan, și multe altele.   

Este revoltător modul în care, periodic, se anunță inițiative de mari proiecte de infrastructură propuse de Ministerul 
Transporturilor tot în București și în județele bogate. 1,4 miliarde euro. Și încă un miliard de euro. Și încă 100 de milioane 
euro. Asta în timp ce, pentru o variantă ocolitoare, 28 milioane euro, în lipsa căreia e ștrangulat un oraș de 60.000 locuitori, 
Bârladul, am așteptat 40 de ani.  

Vrem să dezvoltăm economic zonele lăsate în urmă sau vrem să susținem distracția cu banii săracilor? Facem 
stadioane în București, pentru că vrem Campionat European de fotbal în Capitală. Facem metrou în București, pentru că vrem 
suporteri care să ajungă repede la aceste stadioane noi. Facem linie ferată pentru același eveniment fotbalistic, în timp ce 
pentru stânga Siretului avem o singură strategie: depopulare, sărăcire continuă. Asta arată că noi nu am învățat nimic din 
politica europeană de coeziune: mai mult pentru cei săraci, mai puțin pentru cei bogați. Nu ne mai puneți să alegem între o 
autostradă sau alta, pentru că, iată, sunt fonduri europene pentru toate autostrăzile Moldovei, inclusiv Tișița – Albița.  

 

Deputat 
Daniel Olteanu 

*** 
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 Interpelare 

Adresată: doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
De către: Daniel Olteanu, deputat  
Obiectul interpelării: Măsurile pe care le are în vedere Ministerul Sănătății pentru stoparea fenomenului de subraportare a 
infecțiilor intraspitalicești 

 

Stimată doamnă ministru,  
Avem cel puțin două teme de importanță vitală, aduse în discuție în spațiul public în ultima perioadă, în domeniul 

sănătății: cauzele care duc la decesul medicilor care fac gărzi în spitalele de stat și raportarea infecțiilor nosocomiale.  
Constat faptul că ambele teme apar în dezbatere după ce Guvernul, cu susținerea Parlamentului, a luat decizii radicale 

în ceea ce privește creșterea considerabilă a salariilor medicilor din spitalele de stat. Am fost cu toții de acord și am susținut 
această măsură care, pe lângă obiectivul de a opri exodul medicilor, a avut un alt obiectiv capital: creșterea calității serviciilor 
medicale. Este un efort pe care, în final, îl fac contribuabilii români, contribuabili care e firesc, în aceste condiții, să aibă și 
așteptări mai mari legate de creșterea calității serviciilor în sistemul de sănătate public.  

Cu privire la prima temă, care a apărut ca urmare a decesului unui medic arădean, consider că se impune o analiză din 
partea Ministerului Sănătății cu privire la modul în care se fac gărzile în sistemul public.  

Vă rog, doamnă ministru, să-mi transmiteți un răspuns exhaustiv la teme care au depășit demult nivelul de întrebări 
retorice:  

* Există suprasolicitare în cazul medicilor care fac gărzi și care sunt cauzele acesteia, ce măsuri vizați pentru a evita 
această suprasolicitare?  

* Chiar dacă salariile au fost majorate substanțial, avem în continuare un exod al medicilor români și nu există 
personal suficient pentru gărzi?  

* Sunt aceste gărzi recompensate suficient de echilibrat?  
* Care este, pe de altă parte, echilibrul în ceea ce privește medicii care fac gărzi în sistemul public, între activitatea 

acestora la stat și activitatea acestora în sectorul privat, există o legătură de cauzalitate care duce la agravarea situației lor? Este 
suprasolicitarea din sistemul public cauzată și de activitatea acelorași medici în sistemul privat? 

În ceea ce privește a doua temă, extrem de grav este și faptul că nu se raportează, la nivelul lor real, numărul infecțiilor 
intraspitalicești. Nu există nicio justificare pe care să o admitem pentru tolerarea unor neadevăruri în acest domeniu. Să ajungi 
cu o afecțiune în spital și să pleci cu alte trei, să ajungi cu speranță de însănătoșire și să mori din cauza infecțiilor dobândite în 
spitale sunt lucruri pe cale nu le mai putem permite. Consider că prima condiție pentru a crește speranța de vindecare a 
românilor este sinceritatea, iar Ministerul Sănătății are datoria să afle de ce nu sunt raportate corect infecțiile intraspitalicești și 
să fie ferm în a nu tolera ascunderea adevărului.  

Ca parlamentar, obiectivul meu este să fac toate demersurile care depind de mine pentru a crește speranța de vindecare 
a românilor care ajung într-un spital de stat. Nu mă îndoiesc că și Ministerul Sănătății are acest obiectiv. Din acest motiv, 
odată cu creșterea salariilor personalului din sistemul medical până la nivelul din țările dezvoltate, e nevoie de fermitate, 
sinceritate, transparență și un semnal clar: nu mai suntem dispuși să ne jucăm cu viețile românilor, nu mai suntem dispuși să 
acceptăm transmiterea de informații eronate cu privire la nivelul infecțiilor intraspitalicești.  

Aștept, stimată doamnă ministru, să îmi transmiteți măsurile pe care le aveți în vedere și sprijinul parlamentar de care 
aveți nevoie pentru a crește gradul de conformare în ceea ce privește raportarea infecțiilor intraspitalicești la nivelul lor real, 
inclusiv dacă sunt suficiente sancțiunile administrative cu privire la comunicarea unor informații false, așa cum este cazul 
subraportării acestor infecții.  

Subliniez un fapt pe care îl cunoașteți cu siguranță: ascunderea adevărului în acest domeniu împiedică luarea unor 
măsuri administrative, a unor decizii de investiții la nivelul managementului unităților sanitare, autorităților publice locale și 
centrale, a unor schimbări de protocoale, dacă e cazul, și al oricăror măsuri care, în final, ar duce la creșterea speranței de 
vindecare a românilor. A ajunge sănătos sau cu o afecțiune banală într-un spital public și a risca viața pacientului din cauza 
infecțiilor dobândite în spital reprezintă un subiect care trebuie rezolvat pentru totdeauna.  Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!            
Deputat 

Daniel Olteanu 
*** 


