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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2021 
 

 (Situaţia cuprinde datele la 12.03.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1752 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1629 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 123 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 141 

150 

– votate  
 

148   

             din care: - înaintate la Senat      6 

                            - în procedura de promulgare 47 

                            - promulgate* 6 

                            - respinse definitiv 89 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1608 

a) pe ordinea de zi 604 

b) la comisii  
 

977 

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 

1 

3) Clasate 23 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 1 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 1 

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

 
 

    Cele 148 de iniţiative legislative votate privesc: 
                                    54 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                     37 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                         2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     15 proiecte de legi 
                                    94 de propuneri legislative 
                             din care 
 iniţiate de 
                
               * În anul 2021 au fost promulgate 16 legi, dintre care 10 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 8, marți, 9 și miercuri, 10 martie 2021 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 61  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          34               

36        

   - votate 
 
 

36 

                           - la Senat 
 
 

  2 

                           - la promulgare 
 
 

11 

                           - respinse definitiv 
 

23 

   - retrimise la comisii 
 

6 

 
 
 

 Cele 36 de iniţiative legislative votate privesc: 
                    11 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                   8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                   3 proiecte de legi 
                    25 de propuneri legislative 
 
 

 
 
 
ivesc: 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 8 – 12 martie 2021 

 
 

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

1.  PL-x 82/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea 
aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului  
SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de 
sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă      
    

2.  PL-x 65/2021 - Lege pentru instituirea anului 2021 - „Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor 
Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române      
                    

3.  PL-x 26/2017/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 55/2016 privind 
reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative    
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 9 iulie 2018) 
 

4.  PL-x 632/2020 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală       
                    

5.  PL-x 22/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă 
a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind 
măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă       
                    

6.  PL-x 560/2020 - Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară 
Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018" şi 
Rezoluţia nr. 272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor 
Corporaţiei Financiare Internaţionale 
  

7.  PL-x 633/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 
2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative  
 

8.  PL-x 89/2021 - Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus" din 
Bucureşti  
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9.  PL-x 302/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea 
unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul 
public al municipiului Bucureşti  
 

10.  PL-x 579/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea 
termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor  
 

11.  PL-x 163/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii petrolului nr. 238/2004  
 

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

1.  PL-x 652/2020 - Propunerea legislativă privind aprobarea Programului pilot de investiţii pentru înfiinţarea 
centrelor de colectare a legumelor şi fructelor în judeţul Teleorman       
         

2.  PL-x 394/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 
privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în 
Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020 
          

3.  PL-x 358/2019 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare       
            

4.  PL-x 670/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative                             
            

5.  PL-x 654/2020 - Propunerea legislativă privind amânarea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2020       
            

6.  PL-x 565/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea 
și completarea altor acte normative     
                    

7.  PL-x 451/2020 - Propunerea legislativă privind unele măsuri privind buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 
locale din anul 2020        
            

8.  PL-x 226/2020 - Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României       
              

9.  PL-x 554/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996        
              

10.  PL-x 508/2019 - Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara 
teritoriului României       
            

11.  PL-x 658/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii       
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12.  PL-x 94/2017 - Proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă       
      

13.  PL-x 136/2019 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece       
                    

14.  PL-x 183/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 
apărare şi pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale      
           

15.  PL-x 566/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea 
datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru 
buna organizare și desfășurare a acestora     
      

16.  PL-x 318/2020 - Proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a 
statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby 
              

17.  PL-x 220/2016 - Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
               

18.  PL-x 85/2016 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal 
             

19.  PL-x 461/2018 - Proiectul de Lege privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter pedofil şi a 
infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale a persoanelor 
             

20.  PL-x 150/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
Procedură Penală 
             

21.  PL-x 171/2019 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii       
          

22.  PL-x 363/2019 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale 
        

23.  PL-x 514/2020 - Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol      
 
 

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

1. PL-x 78/2021 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2021 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative   
 
(Proiectul se consideră adoptat în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României, republicată) 
 

2. PL-x 3/2021 – Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-
19   
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  11 martie  2021 ) 

 

I.  În perioada 8 –11 martie  2021  

 
 Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 16 rapoarte, din care 3 raporte 

suplimentare. 
 Comisiile permanente au depus  19 avize. 
Cele 16 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare             9 
 rapoarte de respingere          7 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                  6 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:             10    

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1017 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 91 pentru raport 

suplimentar.  

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  125 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
110 

 rapoarte suplimentare 
11 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
4 

TOTAL 125 
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ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  8 – 11 martie  2021 

 
 I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
91/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea OUG 
nr.213/2020  
privind participarea 
României la majorarea 
asimetrică de capital a 
Băncii Europene de 
Investiţii înconformitate 
cu Decizia (UE) 019/1255 
a Consiliului din 18 iulie 
2019 de modificare a 
Protocolului nr.5 privind 
Statutul Băncii Europene 
de Investiţii 

Aprobarea participării României la 
majorarea asimetrică de capital a 
Băncii Europene de Investiţii (BEI) ca 
urmare a ieşirii Regatului Unit (UK) 
din Uniunea Europeană (Brexit), fapt 
ce a reprezentat pentru BEI o pierdere 
de capital subscris. Se are în vedere 
înlocuirea capitalului UK în Banca 
Europeană de Investiţii, cu capital 
subscris de celelalte state membre, 
precum şi modificarea statutului BEI, 
în contextul ieşirii Regatului Unit din 
Uniunea Europeană 

Guvern,   
adoptat de 

Senat 
4.03.21 

Raport de 
aprobare 
(96/R din 
8.03.21) 

2 PLx 
679/2020 

Proiect de Lege pentru 
participarea României la 
majorarea asimetrică de 
capital a Băncii Europene 
de Investiţii în 
conformitate cu Decizia 
(UE) 2019/1255 a 
Consiliului din 18 iulie 
2019 de modificare a 
Protocolului nr.5 privind 
Statutul Băncii Europene 
de Investiţii 

Aprobarea majorării capitalului 
deţinut de România în calitate de 
membru la Banca Europeană de 
Investiţii cu 125.452.381 EUR, în 
conformitate cu prevederile Deciziei 
(UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 
iulie 2019, de modificare a 
Protocolului nr.5 privind Statutul 
Băncii Europene de Investiţii. 
Valoarea capitalului vărsat este de 
36.385.203,50 EUR şi se achită în 10 
tranşe egale semianuale, prima tranşă 
urmând a fi achitată prin virament în 
EUR nu mai târziu de data de 31 
decembrie 2020. Plata capitalului 
vărsat se asigură de la bugetul M.F.P. 

Guvern,   
adoptat de 

Senat 
4.03.21 

Raport de 
respingere 
(97/R din 
8.03.21) 

3 PLx 
528/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.2 alin.(3) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor 
publice – raport comun 
cu Comisia pentru 
cultură 

Modificarea alin.(3) al art.2 din 
Ordonanţa Guvernului nr.81/2003. 
Astfel, se preconizează ca bunurile 
din patrimoniul cultural naţional să 
poată fi reevaluate şi de către experţi 
autorizaţi de Ministerul Culturii 

 
24 senatori,   

adoptat    
de Senat 

16.02.21 
4.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(98/R din 
8.03.21) 
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II. Comisia pentru transporturi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

26/2017/20
18 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2016 
privind reorganizarea 
Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România-
S.A. şi înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii Rutiere S.A., 
precum şi modificarea şi 
completarea unor acte 
normative – raport 
comun cu Comisia 
pentru 
constituționalitate 

Reorganizarea Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi 
înfiinţarea Companiei Naționale de 
Investiții Rutiere (C.N.I.R.) ca 
societate pe acțiuni, cu personalitate 
juridică, sub autoritarea Ministerului 
Transportului, de interes strategic 
național, în vederea dezvoltării pe 
termen lung a reţelei de transport 
TEN-T Centrală şi Globală, în 
conformitate cu obiectivele asumate 
faţă de Comisia Europeană. Totodată, 
se prevede modificarea și completarea 
unor acte normative cu relevanță în 
domeniu, și anume Legea 
nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de 
interes național, județean și local, 
precum și Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor 

 
Guvern,   

adoptat   de 
Senat 

 
16.02.21 
9.03.21 

 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 

(67/RS din 
10.03.21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 PLx 
439/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.99/2020 privind unele 
măsuri fiscale, 
modificarea unor acte 
normative şi prorogarea 
unor termene 

Stabilirea unor facilităţi fiscale în 
domeniul impozitului specific unor 
activităţi, al taxei pe valoarea 
adaugată, impozitului pe profit şi 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, precum şi 
suspendarea sau neînceperea 
executării silite în anumite situaţii, 
precum şi prorogarea unor termene. 
De asemenea, se prevede acordarea de 
scutiri de la plata unor sume aferente 
contractelor de închiriere a plajelor 

 
Guvern,   
adoptat    
de Senat 

 

4.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(403/RS din 

8.03.21) 
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 III. Comisia pentru  administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
472/2020 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.5 din 
Legea nr.35/2007 privind 
creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
învățământ 

Modificarea art.5 din Legea 
nr.35/2007, în sensul introducerii şi 
purtării obligatorii a unei ţinute 
vestimentare reprezentative de către 
elevii din învaţământul obligatoriu de 
stat. Pentru acoperirea costurilor 
uniformelor şcolare, se acordă o sumă 
de 350 de lei/an şcolar pentru fiecare 
elev, sumă care se atribuie în cote 
egale în fiecare semestru 

1 senator,  
adoptat   de 

Senat 

9.02.21. 
3.03.21 

Raport de 
respingere 
(99/R din 
8.03.21) 

2 PLx 
305/2018 

Proiect de Lege privind 
transmiterea unui teren 
din administrarea 
Ministerului Mediului, 
prin Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării, în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Tulcea – raport 
comun cu Comisia 
pentru mediu și 
Comisia juridică 

Transmiterea unui teren din 
administrarea Ministerului Mediului, 
prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în 
administrarea Consiliului Judeţean 
Tulcea, în vederea realizării investiţiei 
Creare infrastructură de agrement în 
zona turistică Murighiol, judeţul 
Tulcea 

 
3 deputați,  
adoptat   de 

Senat 

 
12.06.19 
10.02.21 
3.03.21 

Raport de 
aprobare 

(100/R din 
8.03.21) 

 
 IV. Comisia pentru mediu 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
305/2018 

Proiect de Lege privind 
transmiterea unui teren 
din administrarea 
Ministerului Mediului, 
prin Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării, în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Tulcea – raport 
comun cu Comisia 
pentru administrație și 
Comisia juridică 

Transmiterea unui teren din 
administrarea Ministerului Mediului, 
prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în 
administrarea Consiliului Judeţean 
Tulcea, în vederea realizării investiţiei 
Creare infrastructură de agrement în 
zona turistică Murighiol, judeţul 
Tulcea 

 
3 deputați,  
adoptat   de 

Senat 

 
12.06.19 
10.02.21 
3.03.21 

Raport de 
aprobare 

(100/R din 
8.03.21) 
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V. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

666/2020 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.163/2020 pentru 
completarea art.159 din 
Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de 
pensii publice, precum şi 
pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul 
asigurării unor persoane 
în sistemul public de 
pensii 

Completarea art.159 din Legea 
nr.263/2010 cu două noi alineate, 
respectiv alin.(11) şi (12), precum şi 
crearea cadrului legal pentru 
completarea, de către persoanele care 
nu au calitatea de pensionari, a 
stagiului de cotizare în sistemul public 
de pensii necesar pentru acordarea unei 
pensii pentru limită de vârstă, a unei 
pensii anticipate ori a unei pensii 
anticipate parţial, pentru maxim 6 ani 
anteriori încheierii contractului de 
asigurare socială. De asemenea, se 
propune reglementarea, pentru situaţii 
excepţionale, a utilizării informaţiilor 
existente în arhiva electronică, creată 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.1768/2005 
privind preluarea din carnetele de 
muncă a datelor referitoare la 
perioadele de stagiu de cotizare realizat 
în sistemul public de pensii anterior 
datei de 1 aprilie 2001, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Guvern,    
adoptat 
de Senat 

9.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(101/R din 
10.03.21) 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 6 - 2021  
Săptămâna 8 – 12 martie 2021  

 

 

12 
 

2 
PLx 

22/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.182/2020 pentru 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2020 privind 
acordarea unor zile libere 
pentru părinţi în vederea 
supravegherii copiilor, în 
situaţia limitării sau 
suspendării activităţilor 
didactice care presupun 
prezenţa efectivă a 
copiilor în unităţile de 
învăţământ şi în unităţile 
de educaţie timpurie 
antepreşcolară, ca urmare 
a răspândirii 
oronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi a art.6 
din OUG nr.132/2020 
privind măsuri de sprijin 
destinate salariaţilor şi  
angajatorilor în contextul 
situaţiei epidemiologice 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru  
stimularea creşterii 
ocupării forţei de muncă 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.147/2020 cu prevederi 
referitoare la acordarea unor zile libere 
pentru părinţi în vederea supravegherii 
copiilor si în situaţiile în care activitatea 
didactică în unităţile de învăţământ se 
desfăşoară în scenariile 2 si 3 prevăzute 
în Ordinul comun al ministrului 
Educaţiei şi cercetării şi ministrului 
Sănătăţii nr.5487/1494/2020 pentru 
aprobarea măsurilor de organizare a 
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor 
de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
De asemenea, se condiţionează 
acordarea zilelor libere plătite pentru 
părinţi de nedesfaşurarea activităţii în 
regim de telemuncă sau de muncă la 
domiciliu. În plus, se preconizează 
completarea art.6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.132/2020, 
urmărindu-se, ca accesul la suma 
acordată în scopul achiziţionării de 
pachete de bunuri şi servicii tehnologice 
pentru salariaţii care au lucrat minimum 
15 zile în regim de telemuncă în 
perioada stării de urgenţă, să fie permis 
numai angajatorilor care şi-au îndeplinit 
obligaţiile legale de modificare a 
raportului de muncă al salariatului şi au 
transmis datele înregistrate în Registrul 
electronic de evidenţă a salariaţilor, în 
termenul legal de înregistrare a 
modificării, raportat la perioada stării de 
urgenţă 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

9.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 

(50/RS din 
10.03.21) 
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VI. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
25/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.186/2020 privind 
instituirea unor măsuri 
urgente pentru asigurarea 
necesarului de medici pe 
durata riscului 
epidemiologic generat de 
pandemia de COVID-19 
şi pentru modificarea 
art.11 din Legea 
nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 
– raport comun cu 
Comisia pentru apărare 

 
Suplimentarea statutului de 
organizare al Spitalului de Urgenţă 
„Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti, 
subordonat Direcţiei Medicale a 
Ministerului Afacerilor Interne, prin 
înfiinţarea, în cadrul Unităţii de 
primiri urgenţe, a Compartimentului 
Suport COVID—19, prevăzut cu 200 
de posturi de medici rezidenţi care au 
promovat examenul de specialitate 
şi/sau de medici specialişti în 
specialităţile anestezie terapie 
intensivă, medicină de urgenţă, 
epidemiologie, radiologie - imagistică 
medicală, boli infecţioase şi 
pneumologie, care se va afla sub 
coordonarea directă a Direcţiei 
Generale Management Urgenţe 
Medicale din cadrul Departamentului 
pentru Situaţii de Urgenţă al 
Ministrului Afacerilor Interne 

 
Guvern,   

adoptat   de 
Senat 

 
 

23.02.21 
9.03.21 

Raport de 
aprobare  

(104/R din 
10.03.21) 

2 
PLx 

33/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.194/2020 pentru 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2020 privind 
stocurile de urgenţă 
medicală, precum şi unele 
măsuri aferente instituirii 
carantinei – raport 
comun cu Comisia 
pentru apărare 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2020, prin 
instituirea unor măsuri de sprijin 
necesare acordării asistenţei medicale 
în contextul epidemiei, achiziţionării 
de aparatură şi echipamente noi, 
măsuri finanţate din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului 

 
Guvern,   

adoptat   de 
Senat 

 
 

23.02.21 
9.03.21 

Raport de 
aprobare  

(105/R din 
10.03.21) 

 
VII. Comisia învățământ 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
472/2020 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.5 din 
Legea nr.35/2007 privind 
creşterea siguranţei în 

Modificarea art.5 din Legea 
nr.35/2007, în sensul introducerii şi 
purtării obligatorii a unei ţinute 
vestimentare reprezentative de către 

1 senator,  
adoptat de 

Senat 

9.02.21. 
3.03.21 

Raport de 
respingere 
(99/R din 
8.03.21) 
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unităţile de învăţământ – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

elevii din învaţământul obligatoriu de 
stat. Pentru acoperirea costurilor 
uniformelor şcolare, se acordă o sumă 
de 350 de lei/an şcolar pentru fiecare 
elev, sumă care se atribuie în cote 
egale în fiecare semestru 

 
VIII. Comisia pentru cultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

528/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.2 alin.(3) 
din Ordonanţa 
Guvernului nr.81/2003 
privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice – 
raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Modificarea alin.(3) al art.2 din 
Ordonanţa Guvernului nr.81/2003. 
Astfel, se preconizează ca bunurile 
din patrimoniul cultural naţional să 
poată fi reevaluate şi de către experţi 
autorizaţi de Ministerul Culturii 

 
24 

senatori,   
adoptat    
de Senat 

16.02.21 
4.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(98/R din 
8.03.21) 

                                                                                                                                          
IX. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
305/2018 

Proiect de Lege privind 
transmiterea unui teren 
din administrarea 
Ministerului Mediului, 
prin Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării, în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Tulcea – raport 
comun cu Comisia 
pentru administrație și 
Comisia pentru mediu 

Transmiterea unui teren din 
administrarea Ministerului Mediului, 
prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în 
administrarea Consiliului Judeţean 
Tulcea, în vederea realizării investiţiei 
Creare infrastructură de agrement în 
zona turistică Murighiol, judeţul 
Tulcea 

 
3 deputați,  

adoptat   
de Senat 

 
12.06.19 
10.02.21 
3.03.21 

Raport de 
aprobare 

(100/R din 
8.03.21) 

2 
PLx 

430/2017 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
cetăţeniei române 
nr.21/1991 

Modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991, în 
sensul reglementării unei proceduri 
privind recunoaşterea dobândirii de 
către minor a cetăţeniei române odată 
cu părintele său, în cazul în care 
minorul care a dobândit cetăţenia 
română în condiţiile art.9 alin.(1) sau 
(2) din Legea nr.21/1991, nu a fost 
inclus în certificatul de cetăţenie al 

7 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

4.03.21 

Raport de 
respingere 
(106/R din 
10.03.21) 
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părintelui 

3 
PLx 

487/2014 

Proiect de Lege pentru 
modificarea alin.(1) al 
art.96 din Legea 
nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei 

Modificarea art. 96 alin. (1) în sensul 
eliminării din cuprinsul acestui alineat 
a sintagmei legătură indirectă, care ar 
încălca, potrivit “Expunerii de 
motive”, dreptul la muncă, prevăzut 
de Constituția României, prin 
ambiguitățile ce pot apărea în 
interpretarea legii.  

  
 

24 
parlam.,  
adoptat    
de Senat 

4.03.21 

Raport de 
respingere 
(107/R din 
10.03.21) 

4 PLx 
439/2017 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
cetăţeniei române 
nr.21/1991 

Modificarea art.11 din Legea 
cetăţeniei române nr.21/1991, astfel 
încât locuitorilor din Basarabia şi 
Bucovina de Nord, care au dobândit 
cetăţenia română prin naştere, precum 
şi descendenţilor lor până la gradul 
III, să li se păstreze cetăţenia română, 
conform legislației anterioare a 
României de până la 23 august 1944 

1 senator,   
respinsă  
de Senat 

4.03.21 

Raport de 
respingere 
(108/R din 
10.03.21) 

5 
PLx 

142/2015 

Propunere legislativă 
pentru abrogarea Legii 
nr.82 din 13 iunie 2012 
privind reţinerea datelor 
generate sau prelucrate de 
furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 
electronice destinate 
publicului, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.506/3004 privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi 
protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor 
electronice, publicată în 
Monitorul Oficial 
nr.406/18 iunie 2012, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
tehnologia informației 

Abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 
2012 privind reținerea datelor 
generate sau prelucrate de furnizorii 
de rețele publice de comunicații 
electronice destinate publicului, 
precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și protecția vieții private în 
sectorul comunicațiilor electronice, 
publicată în Monitorul Oficial 
nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Legea nr.82/2012 a 
transpus în legislația națională 
Directiva 2006/24/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 
martie 2006 privind păstrarea datelor 
generate sau prelucrate în legătură cu 
furnizarea serviciilor de comunicații 
electronice accesibile publicului sau 
de rețele de comunicații publice și de 
modificare a Directivei 2002/58/CE. 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
a declarat nevalidă directiva, la data 
de 8 aprilie 2014. 

42 
parlam.,  
respinsă  
de Senat 

4.03.21 

Raport de 
respingere 
(109/R din 
10.03.21) 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 6 - 2021  
Săptămâna 8 – 12 martie 2021  

 

 

16 
 

6 PLx 
686/2009 

Propunere legislativă 
privind completarea Legii 
nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei 
de muncă 

Acordarea unor facilităţi fiscale şi 
subvenţii suplimentare faţă de cele 
acordate de legislaţia în vigoare, 
angajatorilor care menţin numărul de 
salariaţi la nivelul anului anterior, 
precum şi angajatorilor care 
înregistrează o creştere a numărului 
de salariaţi. 

28 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

4.03.21 

Raport de 
respingere 
(110/R din 
10.03.21) 

      
X. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
25/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.186/2020 privind 
instituirea unor măsuri 
urgente pentru asigurarea 
necesarului de medici pe 
durata riscului 
epidemiologic generat de 
pandemia de COVID-19 
şi pentru modificarea 
art.11 din Legea 
nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 
– raport comun cu 
Comisia pentru sănătate 

 
Suplimentarea statutului de 
organizare al Spitalului de Urgenţă 
„Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti, 
subordonat Direcţiei Medicale a 
Ministerului Afacerilor Interne, prin 
înfiinţarea, în cadrul Unităţii de 
primiri urgenţe, a Compartimentului 
Suport COVID—19, prevăzut cu 200 
de posturi de medici rezidenţi care au 
promovat examenul de specialitate 
şi/sau de medici specialişti în 
specialităţile anestezie terapie 
intensivă, medicină de urgenţă, 
epidemiologie, radiologie - imagistică 
medicală, boli infecţioase şi 
pneumologie, care se va afla sub 
coordonarea directă a Direcţiei 
Generale Management Urgenţe 
Medicale din cadrul Departamentului 
pentru Situaţii de Urgenţă al 
Ministrului Afacerilor Interne 

 
Guvern,   
adoptat   
de Senat 

 
 

23.02.21 
9.03.21 

Raport de 
aprobare  

(104/R din 
10.03.21) 

2 
PLx 

33/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.194/2020 pentru 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2020 privind 
stocurile de urgenţă 
medicală, precum şi unele 
măsuri aferente instituirii 
carantinei – raport 
comun cu Comisia 
pentru sănătate 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2020, prin 
instituirea unor măsuri de sprijin 
necesare acordării asistenţei medicale 
în contextul epidemiei, achiziţionării 
de aparatură şi echipamente noi, 
măsuri finanţate din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului 

 
Guvern,   
adoptat   
de Senat 

 
 

23.02.21 
9.03.21 

Raport de 
aprobare  

(105/R din 
10.03.21) 
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XI. Comisia pentru regulament 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
BP 

173/2021 
 

Proiect de Hotărâre 
privind completarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaților 

 
Modificarea modalității de lucru a 
comisiilor 
 

1 deputat 
Grup 

Minorități 

 
9.03.21 

 

 
Raport de 
respingere 
(102/R din 
10.03.21) 

 

2 

 
BP 

181/2021 
 

Proiect de Hotărâre 
privind completarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaților 

Se propune ca, repartizarea funcţiilor 
din Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor pe fiecare grup 
parlamentar realizată în urma 
negocierilor dintre liderii grupurilor 
parlamentare, cu respectarea 
configuraţiei politice a Camerei 
Deputaţilor, să se exprime „electronic 
sau deschis”. 

2 deputați 
Grup 

Minorități 

 
9.03.21 

 

 
Raport de 

aprobare cu 
amendamente 

(103/R din 
10.03.21) 

 

 
XII. Comisia pentru tehnologia informației 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

142/2015 

Propunere legislativă 
pentru abrogarea Legii 
nr.82 din 13 iunie 2012 
privind reţinerea datelor 
generate sau prelucrate de 
furnizorii de reţele publice 
de comunicaţii electronice 
destinate publicului, 
precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.506/3004 privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi 
protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor 
electronice, publicată în 
Monitorul Oficial 
nr.406/18 iunie 2012, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare – 
raport comun cu 
Comisia juridică 

Abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 
2012 privind reținerea datelor 
generate sau prelucrate de furnizorii 
de rețele publice de comunicații 
electronice destinate publicului, 
precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și protecția vieții private în 
sectorul comunicațiilor electronice, 
publicată în Monitorul Oficial 
nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Legea nr.82/2012 a 
transpus în legislația națională 
Directiva 2006/24/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 
martie 2006 privind păstrarea datelor 
generate sau prelucrate în legătură cu 
furnizarea serviciilor de comunicații 
electronice accesibile publicului sau 
de rețele de comunicații publice și de 
modificare a Directivei 2002/58/CE. 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

42 parlam.,  
respinsă  de 

Senat 
4.03.21 

Raport de 
respingere 
(109/R din 
10.03.21) 
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a declarat nevalidă directiva, la data 
de 8 aprilie 2014. 

 
XIII. Comisia pentru constituționalitate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

26/2017/201
8 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2016 
privind reorganizarea 
Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România-
S.A. şi înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii Rutiere S.A., 
precum şi modificarea şi 
completarea unor acte 
normative – raport 
comun cu Comisia 
pentru transporturi 

Reorganizarea Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi 
înfiinţarea Companiei Naționale de 
Investiții Rutiere (C.N.I.R.) ca 
societate pe acțiuni, cu personalitate 
juridică, sub autoritarea Ministerului 
Transportului, de interes strategic 
național, în vederea dezvoltării pe 
termen lung a reţelei de transport 
TEN-T Centrală şi Globală, în 
conformitate cu obiectivele asumate 
faţă de Comisia Europeană. Totodată, 
se prevede modificarea și completarea 
unor acte normative cu relevanță în 
domeniu, și anume Legea 
nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de 
interes național, județean și local, 
precum și Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor 

 
Guvern,   
adoptat   
de Senat 

 
16.02.21 
9.03.21 

 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 

(67/RS din 
10.03.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 

 Declarații politice 
 

Doamna Turcan, nu lăsați țara fără medici și profesori, prin instituirea unei interdicții 
a cumulului pensie-salariu! Este și ilegal și imoral! 

 
Stimate colege și stimați colegi,  
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, vrea să-i oblige pe pensionarii care vor să lucreze la stat să opteze 

între pensie și salariu. Că, vezi Doamne, ar primi două venituri de la buget!  
Doamnă ministru, terminați cu intoxicarea! Pensia nu e un „al doilea venit”! Pensia reprezintă contribuția din muncă, 

până la vârsta de 65 de ani, pe care statul e obligat să o restituie!  
Da, sunt de acord ca obligația de a opta între pensie și salariu să fie pentru cei cu pensie specială care s-au pensionat la 

40 de ani. Adică cei de genul doamnei secretar de stat USR-PLUS de la Ministerul de Interne, care la 42 de ani are o pensie 
specială de 13.000 de lei! Pe aceștia să-i obligați să aleagă ori salariul, ori pensia specială! Dar nu aveți dreptul să-i cereți unui 
profesor sau unui medic să renunțe la pensia pentru care a contribuit până la vârsta de 65 de ani. Iar, înainte de a-i trimite acasă 
pe bugetarii care au împlinit 65 de ani, poate vă uitați puțin la vârsta medie a dascălilor și medicilor din mediul rural! Dacă ei 
pleacă, pe cine puneți în locul lor? 

De fapt, interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat cu care tot amenință doamna Turcan este o tentativă josnică 
prin care Coaliția Austerității Naționale încearcă să impună creșterea mascată a vârstei de pensionare până la 70 de ani. O 
persoană care va fi obligată să opteze între pensie și salariul de la stat, este de fapt obligată fie să renunțe la dreptul 
constituțional de a munci pentru a-și primi pensia, fie să se pensioneze mai târziu decât prevede legea, renunțând la dreptul său 
patrimonial de a primi pensie. 

Este o manipulare incalificabilă afirmația că un pensionar angajat la stat ar primi două venituri de la stat. Pensia nu este 
un venit de la stat! Statul doar restituie un drept deja câștigat prin contribuțiile plătite până la vârsta de 65 de ani. Acest drept 
patrimonial e garantat de Constituție și nu poate fi condiționat în niciun fel. Un pensionar din sistemul de contributivitate, care 
s-a pensionat la termen, este la fel de îndreptățit să își primească pensia pentru care a contribuit indiferent dacă lucrează la stat 
sau la privat sau dacă nu lucrează deloc. 

Există doar două situații pentru care cumulul pensiei cu salariul nu poate fi permis: în cazul pensiei de invaliditate, ceea 
ce indică incapacitatea de a mai munci din partea persoanei respective, deci nu s-ar putea justifica reangajarea nici la stat, nici 
la privat sau în cazul celor plătiți cu pensii speciale, care nu sunt plătite exclusiv în baza contribuției, având valori mai mari. 

Încă o dată trag un semnal de alarmă cu privire la efectele cele mai dure ale unei astfel de măsuri, care ar fi în primul 
rând un deficit uriaș de personal în rândul profesorilor și medicilor, mai ales din mediul rural și preorășenesc, dar și din mediul 
academic, pentru că mulți dintre aceștia sunt peste vârsta de pensionare.  

Îi recomand, din nou, doamnei Turcan să citească Legea Pensiilor și Legea Salarizării Unitare, apoi să-i întrebe pe 
colegii din Guvern care e situația în domeniul angajaților din Sănătate și Educație, iar după toate acestea să anunțe public ce 
vrea să facă, că poate își dă seama că spune doar aberații, fără niciun temei real. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Marius Constantin Budăi 
*** 
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Cum susține Guvernul Cîțu mediul de afaceri românesc? 
 
Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați,   
A trecut, deja, mai bine de un an de la izbucnirea pandemiei de Covid-19, perioadă în care întreaga societate 

românească a fost grav afectată de măsurile restrictive adoptate de autorități, vizând, ca peste tot în lume, controlul și 
combaterea crizei epidemiologice. 

Dar, prin comparație cu alte țări europene, maniera de gestionare a crizei la nivel național s-a depărtat și se depărtează în 
mod periculos de bunele practici în domeniu, în special în ceea ce privește politicile de susținere a mediului de afaceri 
autohton!  

Dacă preocuparea pentru ajutorarea și stimularea propriilor economii naționale ocupă un loc central în toate celelalte 
state membre ale UE, în România, nu se poate observa, din păcate, același lucru. Partenerii noștri europeni alocă un procent 
considerabil mai mare din PIB pentru susținerea mediului de afaceri autohton, în condițiile suspendării de către Bruxelles a 
aplicării Pactului de Stabilitate și Creștere Economică. 

Astăzi, toate economiile lumii acordă o atenție deosebită sectoarelor economice direct productive, adoptând politici prin 
care să fie evitate falimentarea și închiderea în lanț a companiilor cu capital autohton. În același timp, pare că noi încurajăm, 
prin măsurile adoptate de Guvern, trimiterea în șomaj a zeci și sute de mii de români, punându-i în imposibilitatea de a mai 
asigura minimul necesar pentru întreținerea sau chiar pentru asigurarea subzistenței familiilor lor! 

Devine din ce în ce mai evident faptul că, până la această oră, Guvernul nu a fost interesat sau, pur și simplu, nu a fost 
capabil să elaboreze o strategie articulată pentru relansarea activității economice din țara noastră, care să pună accentul pe 
susținerea firmelor românești și pe capitalul autohton din sectoarele direct productive ale economiei.  

În același timp, constatăm cu stupoare că, în condițiile noilor restricții anunțate și a intensificării crizei sanitare, 
eventualele măsuri de asistență financiară, precum și stimulentele fiscale de care mediul de afaceri românesc are atâta nevoie 
se lasă, în continuare, așteptate. 

De asemenea, în sectorul industriei turistice din țara noastră, remarcăm inexistența, de facto, a unor  măsuri 
compensatorii pentru susținerea acestui sector vital al „economiei verzi”, conform prevederilor Pactului Verde European, la 
care România a aderat, sperăm, nu doar în mod formal. Analizând decizia executivului de suspendare a voucherelor de vacanță 
și condițiile de funcționare a sectorului HORECA, în care activează aproape jumătate de milion de români, putem concluziona 
că Guvernul pune serios sub semnul întrebării supraviețuirea acestui sector esențial relansării economiei românești.  

Toată această lipsă flagrantă de reacție a guvernanților în raport cu nevoile mediului de afaceri a avut, din păcate, un 
impact negativ atât asupra firmelor românești care încă produc, cât și asupra situației pieței de muncă din țara noastră. De 
aceea, mă întreb și vă întreb stimați colegi: oare de ce se lasă așteptată o strategie concretă a Guvernului pentru susținerea 
capitalului autohton și înființarea de noi locuri de muncă și de ce pare din ce în ce mai mult în fiecare zi, că executivul nostru 
nu urmărește o relansare economică reală?   

Deputat 
Dumitrița Gliga 

*** 
 

Declarație politică 
 
Coaliția partidelor care au pierdut alegerile se încăpățânează să pedepsească românii pentru votul lor din decembrie, să-i 

sfideze cu decizii populiste și să-i amăgească nu in privința viitorului, ci chiar a prezentului pe care îl trăim. În vreme ce mii de 
companii se închid, premierul ne anunță că economia românească  și-a revenit din trauma pandemiei. În zilele în care șomajul 
crește nestăvilit, premierul unei țări in agonie declară că „românii simt în fiecare zi că trăiesc mai bine”. Ficțiunile guvernului 
contrazic cu tupeu realitatea traiului nostru de zi cu zi, dar nimic nu-i abate pe politicienii puterii de la strategia lor 
impertinentă de a ne pedepsi pentru numărul mic de voturi pe care le-au agonisit. 

Oamenii preocupați de lucruri mici nu au cum sa clădească planuri mărețe. Politicienii preocupați „să taie” nu au 
adăugat niciodată valoare, discursul duplicitar, ipocrit și construit pe ură i-a prăvălit pe toți, mai devreme sau mai târziu, în 
prăpastia lipsei de încredere publică. 

Oamenii vor ține minte că premierul a aruncat la coș promisiunile electorale și oamenii știu că driblingul verbal ascunde 
neputința guvernanților de a le asigura un trai mai bun. Oricât ar insista premierul să spună ca bugetul chinuit si auster pe care 
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l-a impus nedemocratic este „un buget al investițiilor”, oamenii măsoară realitatea în propriile buzunare și doar acolo 
descoperă adevărul. 

Dubla măsură a politicienilor puterii este motivul din care au pierdut deja chiar si acel firav suport popular pe care l-au 
înregistrat la alegeri. Au vorbit ani de zile despre „depolitizarea administrației” și odata ajunși la putere au politizat oficial 
funcția prefectului. Au vorbit despre inechitatea zecilor de mii de pensii așa-zis „speciale” și au socotit problema rezolvată 
când s-au eliminat 800 dintre acestea. Au înfierat cu mânie radical-stângistă toți oamenii cu acuzații judiciare, dar au plasat în 
funcții de putere un număr record de acuzați și condamnați penal. Au urlat ani în șir despre faptul că deciziile instanței nu pot 
fi nici măcar comentate, iar acum croșetează modalități administrative de a schimba o decizie definitivă a unui judecător. Au 
ridiculizat ani in șir un așa zis model de „politician de tip vechi”, iar acum își etalează in poziții de demnitate publică oamenii 
cei mai lipsiți de competențe pe care i-a avut Romania la conducere, oamenii cu cel mai firav parcurs școlăresc, cu diplome 
mistificate și cu mai multe examene picate decât trecute. Premierul însuși, fost elev de liceu,  eșuat la școala profesională, 
ridică tupeul la cote uimitoare în parlament și ne spune „luați un pix si notați, cei care știți să scrieți”. Le propun politicienilor 
puterii să privească realitatea din jur, să descopere că fibra socială a națiunii s-a schimbat, să vadă că doar ei mai găzduiesc în 
partidele lor impostura, ipocrizia și lipsa de valoare morală. Le propun să dea deoparte praful care le alterează privirea și să 
analizeze responsabil așteptările oamenilor, nevoile societății și iminența unei catastrofe economice în lipsa unor soluții de 
administrare competentă a țării. Iar premierului cu aspect abulic și mereu poticnit în rostire îi spun că dacă ar avea privirea mai 
limpede și mintea mai lucidă ar observa, atunci când vorbește parlamentarilor, că unii au publicat mai multe cărți decât a citit 
primul-ministru și cei mai mulți scriu mai bine decât vorbește el. Abilitatea de a măslui cifre oficiale nu este o virtute, iar 
aroganța care dublează neputințe profesionale îi va costa nebănuit de mult. Din păcate, însă, perioada în care ei se vor 
compromite e o parte din viața amară la care ne condamnă pe noi.  

 
Deputat 

Eugen Bejinariu 
*** 

 
Opriți degringolada din Ministerul de Interne! 

 
În ultima perioadă, asistăm uimiți la evenimente tragice determinate de incompetența și/sau de lipsa de implicare a unor 

angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. 
Dar problemele sunt grave și trebuie să enumăr aici câteva:  
- numărul evenimentelor tragice este mult prea mare, iar acestea au loc mult prea des;  
- evenimentele care arată incompetența sau dezinteresul cadrelor M.A.I. au loc pe întreg teritoriul țării, nu în locuri 

punctuale, clar determinate, ceea ce arată că selecția la angajarea cadrelor M.A.I. este profund deficitară, la nivel național;  
- evenimentele tragice care au drept principală cauză incompetența, răutatea, nepăsarea sau neglijența arată mari 

deficiențe la nivelul tuturor structurilor M.A.I. (Poliție, SMURD, Jandarmerie), deci sistemul de selecție și promovare este 
putred în integralitatea sa;  

- niciunul dintre marii șefi de structuri nu își asumă și nici nu răspunde pentru niciuna dintre aceste deficiențe de sistem; 
se caută și se găsesc, în schimb, diverși acari Păun a căror schimbare din funcție sau rotire în alt loc călduț din sistem nu aduce 
nici un beneficiu real;  

- atunci când trebuie să pară că se iau măsuri, se înființează o comisie de anchetă și se trimite corpul de control, pentru a 
se îngropa subiectul, cel mai des până la apariția (din păcate. rapidă) a următorului scandal public;  

- actualul Guvern este format din miniștri și secretari de stat care nu își asumă răspunderea (de exemplu, își deleagă 
toate atribuțiile), iar singura lor grijă este să își facă selfie și să dea bine pe Facebook, în timp ce dau vina pentru orice 
nerealizare pe colegii de Guvern, dar din alt partid din coaliția aflată la putere (pentru că placa cu PSD, după un an și jumătate 
de guvernare PNL-USR, nu mai ține). 

Și, în tot acest timp, românii sunt uciși cu zile în case, în spitale, pe străzi, ard de vii în case sau în spitale, iar, când se 
plâng sau cer ajutor, sunt umiliți, amânați și batjocoriți. 

Stopați degringolada!  
Încetați bătaia de joc la adresa românilor!      Deputat 

Daniel Florea 
*** 
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Locul și rolul femeilor în societate 

 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă!  
Stimaţi colegi,  
Martie este luna în care sărbătorim nu numai venirea primăverii, dar și importanța, rolul și contribuția femeii la bunul 

mers al societății. Este luna în care sărbătorim toate realizările excepționale ale femeilor din întreaga lume și subliniem modul 
în care acestea au influențat și continuă să influențeze lumea.  

În România, zilele de 1 și 8 martie reprezintă, pe lângă renașterea luminii, a căldurii ori venirea primăverii, și o caldă 
reverență față de rolul femeii în viața societății și în viața oricărui om.  

Luarea în considerare a zilei de 8 martie ca zi de luptă pentru drepturile femeilor este mai veche de un secol. În anul 
1908, la New York, în ziua de 8 martie, 15 mii de femei au demonstrat pentru o serie de drepturi care, în aceste zile, par firești, 
dar ele au fost obținute prin adevărate lupte civice. Câteva elemente pentru care au luptat la acea vreme au fost: programul mai 
scurt de lucru, salarii mai bune, dar și dreptul la vot alături de interzicerea muncii copiilor.  

Anul următor, forurile sindicale și socialiste americane au luat hotărârea ca 8 martie să fie declarată Zi Națională a 
Femeilor, sărbătorită în ultima duminică din februarie.La un an după acest eveniment, la Copenhaga, în Europa, această zi 
națională a devenit un eveniment internațional.  

În ultima perioadă, femeile și-au impus tot mai bine punctele de vedere în plan politic, devenind adevărate luptătoare 
pentru drepturile și libertățile oamenilor ori pentru crearea unor condiții mai bune de trai. Astfel, vedem că există femei care nu 
mai acceptă să rămână în culisele scenei politice. Există femei precum Greta Thunberg, care a reușit să includă, pe termen 
lung, catastrofa climatică pe agenda politică a lumii ori precum Carola Rackete, care s-a implicat în salvarea refugiaților din 
largul mării, în ciuda opoziției manifestate de ministrul de Interne italian, dar și femei precum Emma González, care militează 
în SUA pentru restricționarea regimului armelor și munițiilor.  

Dar ce se întâmplă în țara noastră? Cum suntem noi văzute, apreciate atât în politică, cât și în afaceri? 
Din punct de vedere politic, eu consider că România mai are de făcut mulți pași pentru a ieși din zona 

conservatorismului patriarhal. Vedem acum un Guvern în a cărui componență există o singură femeie, vedem femei de afaceri 
care, deși sunt foarte bine situate, nu sunt promovate corespunzător pentru a deveni exemple de urmat. Încă suntem o societate 
care vede femeia având grijă de gospodărie, bărbatul fiind cel care ”aduce banii în casă”. Încă suntem o societate care nu 
votează o femeie, doar pentru că e femeie. Și spun acest lucru având experiența unei campanii electorale în care m-am lovit de 
astfel de opinii. 

Un lucru este cert, noi, femeile, trebuie constant să luptăm pentru drepturile noastre și pentru egalitatea de șanse, trebuie 
să ne implicăm tot mai mult în politică, să fim tot mai active pe acest plan, pentru a atrage, la rândul nostru, și a inspira tot mai 
multe femei să facă un pas în față pentru a schimba ceva. 

O politică fără femei nu mai este posibilă în zilele noastre, așa că ține de noi să ne implicăm și să demonstrăm că suntem 
într-adevăr un exemplu de echilibru, corectitudine, perseverență și succes. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Elena Stoica 
*** 

 
Drumul Botoșani-Târgu Frumos, abandonat de un an de zile de Guvernarea Dreptei Unite! 

 
Stimate colege / Stimați colegi, 
Pentru prima oară în istoria României, proiectul Legii bugetului de stat a venit de la Guvern cu o Anexă, celebra Anexă 

7.03, care a oficializat mita politică pentru aleșii locali ai partidelor aflate în Coaliția de guvernare.  
Fără niciun criteriu, fără nicio regulă obiectivă, banii românilor au fost împărțiți după un algoritm pur politic între PNL, 

USR-PLUS și UDMR. Așa se face că sumele pentru dezvoltarea comunităților locale au ajuns în bună parte către zone mult 
mai dezvoltate, în timp alte zone vulnerabile, cum e județul Botoșani, nu au primit nimic. 

În campaniile electorale, PNL și USR-PLUS s-au erijat în mari susținători pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 
din Moldova. USR-PLUS a scris în angajamentele asumate în campanie  următorul lucru: „Moldova a fost lăsată în urmă și 
infrastructura de acolo e prioritatea noastră”. La fel, PNL scria în Programul de guvernare lansat tot campanie, că „sunt unele 
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regiuni lăsate în urmă în privința infrastructurii de transport”, referindu-se tot la Moldova și mai ales la nordul Moldovei, 
pentru că aici situația este cea mai critică. Au fost însă doar vorbe goale, găluști electorale, de care au uitat imediat cum s-au 
instalat în funcțiile ministeriale. La fel cum spunea premierul Cîțu, se pare că nu trebuie să luăm în serios ceea ce au scris PNL 
și USR în programele lor electorale.  

La Botoșani există două proiecte majore pentru comunitatea locală, începute în guvernarea PSD. Primul este 
modernizarea Drumului Botoșani-Târgu Frumos, care practic ar lega județul Botoșani de fluxurile de dezvoltare din nordul 
Moldovei. Niciun investitor nu vine să facă afaceri într-o zonă izolată. De aceea, acest drum este vital pentru dezvoltarea 
județului nostru. Până se face autostrada Moldovei, atât de mult promisă în campaniile electorale, acest drum Botoșani-Târgu 
Frumos poate fi legătura de transport rutier între județul nostru și drumul expres european E85. Acest drum ar face legătură cu 
Aeroportul Internațional de la Iași, ceea ce reprezintă un alt indicator important de pe lista oricărui investitor. Practic drumul 
Botoșani - Târgu Frumos ar pune județul nostru pe harta investitorilor din țară și din afara României.  

La finalul guvernării PSD, proiectul era deja într-o fază foarte avansată de realizare. S-au făcut licitațiile și deja a trecut 
un an de la desemnarea câștigătorului. Este un an pierdut cu guvernarea de dreapta. De aceea este revoltător când vedem că un 
singur municipiu condus de un coleg de partid al ministrului  

Transporturilor primește 60 de milioane de lei  pentru reabilitarea fațadelor unor clădiri și pentru realizarea Aeroportului 
Internațional de la Brașov, în timp ce Județul Botoșani nu primește nici măcar un leu pentru începerea unor proiecte de 
infrastructură vitale pentru dezvoltarea comunităților locale. La Botoșani unde e o nevoie disperată de legătura cu aeroportul 
de la Iași nu găsește niciun ban! 

Este revoltătoare această împărțeală nedreaptă a banilor proveniți din taxele și impozitele plătite de români. Este o 
pedeapsă nedreaptă împotriva românilor care nu v-au votat la ultimele alegeri! Este o alocare ilegală și o abandonare cinică a 
românilor care trăiesc în nordul Moldovei.  

Botoșănenii nu cer mult de la această guvernare! Vă cer doar să terminați ceea ce începuse guvernarea PSD. Vă cer doar 
să vă respectați promisiunea pe care ați făcut-o către moldoveni „că nimeni nu va fi lăsat în urmă” și că veți reduce măcar cu 
puțin decalajul uriaș dintre infrastructura din Moldova și cea din restul țării.  

Banii pe care i-ați alocat discreționar în doar într-un singur oraș mult mai dezvoltat, dar condus de un membru USR, ar 
fi fost suficienți pentru începerea lucrărilor la acest drum atât de vital pentru botoșăneni, urmând ca diferența să fie finanțată 
din bani europeni.  

Fac așadar un apel disperat către această guvernare! Este un apel din partea botoșănenilor pe care îi reprezint în 
Parlamentul României. Nu vă mai bateți joc de acest județ! Nu îi mai mințiți pe botoșăneni!  

Respectați-vă promisiunile pe care le-ați făcut moldovenilor în ultimele campanii electorale! Nu mai lăsați Moldova în 
urmă, cum ați făcut de fiecare dată când ați fost la guvernare! Nu mai abandonați județul Botoșani! Terminați măcar ceea ce s-
a făcut în guvernarea PSD! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Dan Constantin Șlincu 

*** 
 

Guvernul Cîțu a încercat să spună că Bugetul Austerității ar fi Bugetul Prosperității, după ce a tăiat  
alocațiile copiilor, pensiile vârstnicilor, salariile profesorilor și despăgubirile de secetă pentru fermieri 

 
Stimate colege / Stimați colegi,  
În dezbaterile din Parlament, Coaliția Mincinoșilor de la Guvernare a încercat să prezinte Austeritatea drept 

Prosperitate. Au susținut că pensiile și alocațiile au crescut și educația și sănătatea au mai mulți bani decât anul trecut. În 
realitate, creșterile sunt tăieri, iar banii în plus sunt de fapt bani în minus. 

Prima dezinformare. Guvernul susține că alocațiile au crescut în 2021 începând cu luna ianuarie, când s-a acordat a doua 
tranșă de 20%. În realitate, Guvernul a tăiat din ceea ce se cuvenea copiilor în acest an: în loc de două tranșe în 2021 au 
prevăzut în Buget o singură tranșă. Au tăiat cu totul tranșa din iulie. Iar creșterea din ianuarie nu e cu 20%, ci doar de 16% față 
de ceea ce era în plată în decembrie. 

A doua dezinformare: Cîțu și PNL au spus înainte de alegeri că pensiile vor crește cu 8% de la 1 ianuarie. Nu doar că nu 
au crescut cum promiteau pentru a lua votul pensionarilor, dar au tăiat și ceea ce era prevăzut în Legea pensiilor, respectiv 
indexarea cu rata inflației și cu 50% din creșterea salariului mediu. Practic, în contextul exploziei prețurilor la energie, 
medicamente și alimente, înghețarea pensiilor înseamnă de fapt scăderea puterii de cumpărare a pensionarilor. Scuza lui Cîțu a 
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fost că majorarea de 8% promisă în campanie era în programul electoral, nu în programul de guvernare, adică le spune în față 
pensionarilor că una declară în campania electorală și alta face când ajunge la guvernare. Dar nu au respectat nici măcar ceea 
ce scria în programul de guvernare, în care se spunea că pensiile vor crește în fiecare an. Cei din PNL și USR mai vin cu o 
intoxicare susținând că pensiile sunt mai mari cu 14% față de anul trecut. În realitate, creșterea de 14% a fost anul trecut în 
septembrie și a mascat tăierea majorării de 40% prevăzută în lege. 

A treia dezinformare: Realitatea este ușor de verificat: minus 2,2 miliarde lei la Ministerul Sănătății și minus 0,4 
miliarde lei la CNAS. În total, minus 2,6 miliarde de lei. Pentru a răstălmăci scăderea, Cîțu amestecă Bugetul central al 
Sănătății cu ceea ce alocă aleși locali pentru sănătate. 

A patra dezinformare: Și aici Cîțu minte printr-o intoxicare. El spune că sumele de bani de la Educație sunt mai mari 
decât anul trecut. Dar omite să spună că ponderea în PIB a acestor sume e mai mică decât în 2020 și e mai mică decât în toate 
bugetele din ultimii 30 de ani. Obiectivul era ca Bugetul Educației să ajungă la 6% din PIB. Guvernul Cîțu a alocat doar 2,55% 
din PIB în condițiile în care sistemul din educație are provocări uriașe în pandemie. 

A cincea dezinformare. Vor fi acordate fonduri europene pentru fermierii afectați de secetă. Nu s-a depus niciun proiect 
pentru acest lucru, iar refuzul guvernului Cîțu de a acorda despăgubirile pentru calamitățile agricole îi aruncă direct în faliment 
pe majoritatea fermierilor din România.  

Furnizorii  au și început să-i execute pe cei care contau pe banii din despăgubirile Guvernului pentru a-și plăti 
obligațiile. Nimic nu poate justifica refuzul actualului Guvern de a plăti despăgubirile respective. Nu mai este vorba de prostie, 
de incompetență ci de o acțiune criminală care pune în pericol siguranța alimentară a țării și face jocurile marilor importatori 
de alimente. Efectiv guvernul Cîțu, de-o manieră absolut ticăloasă refuză să-i susțină pe fermierii români dar asigură o piață de 
vânzare și implicit sprijin agricultorilor din alte țări.  

În concluzie, România, cu Dreapta Unită la guvernare, PNL+USR-PLUS-UDMR, a intrat într-o epocă a austerității 
totale în toate domeniile esențiale de activitate. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Vaccinarea „obligatorie” nu e chiar obligatorie, dar este vitală pentru sănătatea acestui popor! 
 

Stimați colegi, 
În ultimele zile am început să fiu invadat de o serie de mesaje prin care unii cetățeni încercau să mă convingă că 

Parlamentul României încearcă să instaureze un fel de „dictatură a vaccinării”. Pe lângă faptul că toate mesajele conțineau 
același text copiat și repetat în mod identic, el conținea și o serie de inexactități legate de obligativitatea vaccinării. 

Aș dori, în primul rând, să mărturisesc că eu mă vaccinez de fiecare dată când medicii specialiști în epidemiologie 
consideră că este necesar. Fie că este sezonul gripal, fie că sunt vaccinuri pentru țări îndepărtate sau, cu atât mai mult, pentru 
noii viruși care ne amenință din ce în ce mai mult sănătatea. Am fost vaccinat și când eram mic, apoi școlar. Și mă voi vaccina 
în continuare. Motivul este unul atât de simplu încât sunt surprins de vehemența unora contra vaccinării: protecția sănătății 
mele și a celor din jur! 

Poliomielita, numită și „paralizie infantilă”, a făcut ravagii și în România mutilând mii de copii în mai multe valuri 
epidemice în 1927, 1955, 1980-1982 și 1990-1992. Asta până când, țările civilizate ale lumii au lansat o cursă a vaccinării 
contra poliomielitei. În 2002, 53 de țări europene au devenit „zonă liberă” de acest virus care mutilează pe viață copii. 

Doar în anul 2018, în întreaga lume au murit 140.000 de oameni din cauza complicațiilor provocate de rujeolă.  
Bebelușii și copiii foarte mici sunt supuși celui mai mare risc de infecție cu rujeolă, cu potențiale complicații, inclusiv 
pneumonie și encefalită (o inflamație a creierului), precum și dizabilitate pe viață – leziune cerebrală permanentă, pierderea 
vederii și a auzului (conform UNICEF, 2019). Toate acestea deși există vaccinuri extrem de eficiente, iar faptul că încă se mai 
moare din cauza rujeolei este un eșec colectiv! 

În România sunt de 3.5 ori mai multe cazuri de cancer de col uterin decât media europeană. Peste 4.000 noi de cazuri de 
astfel de cancer se înregistrează în fiecare an în țara noastră. Rata de deces este de 4 ori mai mare în România decât media 
europeană. Cancerul de col uterin se poate preveni! Există vaccin extrem de eficient contra virusului HpV care previne apariția 
acestui tip de cancer! 

Însă, oamenii refuză să se vaccineze. 
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Mă întreb, stimați colegi, se merită să pui în pericol viața propriului copil refuzând să îl vaccinezi contra unor boli care 
mutilează sau chiar ucid? 

Ai dreptul, ca părinte, să pui în pericol sănătatea sau chiar viața altor copii (care poate sunt prea mici să fie încă 
vaccinați) doar pentru că o boală considerată eradicată reapare în lipsa vaccinării în masă? 

Argumente sunt multiple, de ambele tabere. Însă, consider că o lege a vaccinării în România este absolut necesară. 
Problema o constituie obligativitatea sau dreptul de a alege vaccinarea. 

Din capul locului vă spun că obligativitatea nediscriminatorie nu este o variantă! Sunt oameni cărora starea de sănătate 
le interzice, practic, anumite tipuri de vaccin; sunt unii copii care pot suferi complicații. Însă, acest lucru trebuie stabilit de 
medici pentru fiecare caz în parte. 

De aceea, legea vaccinării nu poate conține obligativitatea universală și nediscriminatorie a vaccinării. 
Însă, în același timp, slaba informare sau chiar dezinformarea românilor a atins cote alarmante. Părerologi fără 

competențe sau impostori care caută atenție publică își varsă în mediul on line ideile nejustificate științific influențând negativ 
nevoia societății de a eradica boli grave prin vaccinare. Consider că singurii care pot și au dreptul să exprime păreri avizate 
sunt medicii, iar opinia generală este că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de protecție contra ravagiilor provocate de 
multe virusuri. 

Actualul proiect de lege a vaccinării este încă în dezbatere, dar câteva aspecte trebuie lămurite mai clar: 
- „Obligativitatea” vaccinării nu este chiar obligativitate! Singura obligație este cea prin care părinții care refuză 

vaccinarea copiilor să meargă la consiliere. Este un fapt absolut normal să fie informați de un specialist cu privire la toate 
aspectele vaccinării. Refuzul absurd și doar de a discuta cu cineva despre vaccinare trebuie sancționat fiindcă arată doar 
obstinație și rea voință. Consilierea nu implică vaccinarea obligatorie, dar oamenii trebuie să fie informați! 

- Accesul copiilor nevaccinați la școală sau la grădiniță nu este refuzat din start și nici la modul general. Însă, sunt cazuri 
specifice în care un copil care nu este vaccinat și care poartă virusul poate îmbolnăvi grav alți copii; sau, copilul nevaccinat 
este pus în pericol de ceilalți copii care, deși vaccinați și care nu au boala, pot transmite un astfel de virus periculos. 

Subminarea încrederii în vaccinare prin narative false, parțial false sau doar părtinitoare aduce atingere directă dreptului 
la sănătate al fiecărui om. Este complet imoral să impui voința ta particulară în fața tuturor celorlalți ducând în derizoriu una 
dintre cele mai puternice arme de combatere a unor epidemii mortale în masă. 

De aceea, stimați parlamentari, România are nevoie de programe eficiente de vaccinare în masă, de programe masive de 
informare corectă, științifică și coerentă asupra vaccinări, de măsuri de combatere a dezinformării și manipulării cu rea voință 
a acestor informații. Încă mai avem șanse să eradicăm cancerul de col uterin, rujeola și, iată, în aceste vremuri și noul virus 
SarsCov2 care a provocat pandemia COVID 19 în întreaga lume! 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Silviu  Macovei 
*** 

 
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, orb și surd la nevoile regiunii moldave! 

 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
V-am adresat numeroase interpelări și întrebări. V-am adresat scrisori deschise. Am depus amendamente. V-am oferit 

soluții și alternative. V-am oferit practic totul. Numai să vreți. Să puteți. Așa că, prin acest nou demers, vă întreb, domnule 
Ministru al Transporturilor și Infrastructurii din România, Cătălin Drulă: 

Nu vreți ca regiunea moldavă să aibă autostradă? 
Nu puteți face acest lucru? 
Sau ambele? Și dacă da, domnule Ministru, de ce nu lăsați locul altcuiva mai competent și mai bine intenționat pentru a 

gestiona acest domeniu cheie pentru România?! 
Oare, credeți, domnule Ministru, că, din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au preocupat de transporturi și de crearea 

unei infrastructuri adecvate dintr-un simplu hatâr? Așa...gratuit, în lipsă de alte preocupări? Sau sunteți capabil să recunoașteți 
până și dumneavoastră că acest sector este absolut vital pentru supraviețuirea și dezvoltarea oricărei societăți și stat? 

Lăsând deoparte rolul său istoric, Regiunea Moldovei a fost, este și va rămâne un reper și un generator de dezvoltare 
pentru întreaga noastra țară. Numai că, pentru a-și îndeplini acest rol, are nevoie la rândul ei să fie lăsată să se dezvolte. 
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Considerați, oare, dumneavoastră, domnule Ministru Drulă, că acest lucru se poate face în absența unei infrastructuri 
adecvate care să îi ofere posibilitatea de a-și exploata și valorifica resursele? 

Considerați, oare, că toată populația Moldovei trebuie condamnată la izolare și săracie pentru că, pur și simplu, 
dumneavostră si colegii politici nu sunteți capabili să oferiți minima pârghie în acest sens? 

Într-o epocă în care a construi o autostradă a devenit ceva banal, se pare că, pentru Moldova, construirea autostrăzii A8 
s-a transformat într-o muncă titanică, care necesită o cunoaștere și eforturi supraomenești. Motiv pentru care nu puteți 
comunica și nici oferi soluții. Practic, în afară de a oferi întârzieri și amânări repetate, contradicții flagrante, lipsă de logica și 
de minimă viziune, nu oferiți nimic. Sau, ba da, oferiți ceva! Subdezvoltare, izolare din ce în ce mai puternică, poluare masivă, 
umilință, sărăcie și sărăcire pentru întreaga regiune moldavă și locuitorii ei! 

Acestea, domnule Ministru, înseamnă subminarea cu bună știință a tot ceea ce reprezintă Moldova. Cred că și dacă 
trebuia să puneți personal dumneavoastră și colegii dumneavoastră de partid și coaliție piatră pe piatră pentru construcția A8 
aceasta era demult gata. În schimb, ați ales un scenariu al ipocriziei și al vorbelor plasate mereu într-un viitor nedefinit. 
Dumneavoastră și colegii dumneavoastră ne-ați oferit desene și grafice, domnule Ministru! Dar în niciun caz o autostradă! 

De peste un an, ați anulat licitația de construcție a autostrăzii prin parteneriat public-privat (deși erau patru ofertanți deja 
înscriși) cu motivația că veți accesa fonduri europene. De peste un an, nu ați pus nimic în loc, anulați sau prelungiți nepermis 
de mult licitațiile. Deja sunteți în afara calendarului pentru finanțarea prin PNRR, iar fondurile europene din exercițiul 
financiar multianual european 2021-2027 pentru autostrăzi sunt atat de limitate încât e posibil să nu ajungă nici pentru 
autostrăzile aflate deja în faza de construcție sau proiectare. 

Ați ratat marea șansă oferită de PNRR! Ați transformat oportunitatea unică pentru Moldova și întreaga țară într-un eșec 
care va avea urmări dezastruoase pentru noi toți. 

Pentru construcția A8 nu exista niciun termen clar! 
Ce ar trebui să înțelegem din asta, domnule Ministru?! 
Că, pur și simplu, pentru dumneavoastră, Moldova nu există?! 
Că Moldova nu merită nici măcar un răspuns? 
Că trebuie să rămână în izolare, uitare și decădere doar pentru că aveți alte priorități? Și dacă da, care ar fi acele 

priorități mai mari decât binele statului și poporului român, stimate domn? Și de ce Moldova și moldovenii nu sunt? 
Credeți că necesitatea existenței A8 s-a trezit peste noapte dintr-un simplu moft al moldovenilor și că nu avem niciun 

motiv s-o cerem? 
Moldova nu doar că vrea Autostradă. Moldova are nevoie de Autostradă, domnule Ministru! 
Asta ar trebui să înțelegeți dumneavoastră și colegii! Și să înțelegeți odată pentru totdeauna în așa fel încât să treceți la 

fapte. În acest caz, fapta înseamnă ca A8 să devină realitate! 
Domnule Ministru, 
Sper că sunteți conștient de ce presupune rolul dumneavoastră. Și mai sper că aveți minime cunoștințe legate de 

domeniul gestionat în așa fel încât să îi conștientizați importanța. 
Personal, o să continui să fac toate demersurile permise prin prerogativele mele de reprezentant al Moldovei pentru a vă 

face să înțelegeți că A8 este un proiect strategic la toate nivelurile atât pentru Moldova, cât și pentru întreaga țară. Iar dacă 
aceste demersuri presupun a mă adresa zilnic dumneavoastră, voi face asta! Pentru că A8 nu este un proiect utopic și nici 
imposibil de realizat. Dimpotrivă! De aceea, din nou, vă întreb: Vreți A8 pentru Moldova? Puteți face A8-ul pentru Moldova? 
Sau alegeți să recunoașteți și să vă asumați măcar dezinteresul și incapacitatea?  

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 
Cod roșu de incompetență la Palatul Victoria! 

 
Dragi colegi, dragi români, așa cum menționează și specialiștii în boli infecțioase pandemia de Covid 19 se apropie de al 

treilea val. Numărul infectărilor a crescut vertiginos, dar nu și numărul vaccinarilor.Guvernul României ne anunță, într-un mod 
manipulator, că suntem în topul european și mondial la numărul de vaccinări atât cu prima doza cât și cu doza de rapel, fără, 
însă, a face raportarea acestui număr și la totalul populației României. 
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De exemplu, la data de 8 martie 2021 Centrul Județean pentru Comunicare Medicală Covid 19 Iași  raporta un număr 
total de 92.269 de doze administrate din care 56,616 persoane imunizate cu prima doza și doar 35.653 persoane imunizate cu 
doza de rapel, la o populație de aproximativ 1 milion de locuitori. Așadar, cifrele reale arată că, în fapt, imunizarea cu ambele 
doze s-a realizat doar pentru un număr de 35.653 de persoane reprezentând aproximativ 4% din populația totală a județului 
Iași, deși campania de vaccinare a început de 3 luni. Nici nu se putea ajunge la un număr mai mare de persoane imunizate atât 
timp cât, raportat la intervalul de timp de 24 de ore, în județul Iași se vaccinează cu prima doza 1351 de persoane în medie și 
se imunizează cu doza de rapel doar 347 de persoane în medie. 

În tot acest timp, rata infectărilor, doar în municipiul Iași, a ajuns la 2.08 cazuri la mia de locuitori, rata de incidență 
fiind în continuă creștere. 

Municipiul Timișoara și cateva din localitățile limitrofe au intrat deja în carantină,  județul Ilfov fiind pe cod roșu de 
Pandemie, fără ca Premierul Cîțu să gândească un plan de măsuri proactive care să limiteze măcar răspândirea noilor cazuri de 
Covid 19. 

Mai mult, Prim Ministrul afirma în public că Guvernul României nu se gândește la restricții în plus ci doar la 
implementarea măsurilor deja existente. Întrebarea noastră este de ce nu au fost ele deja implementate? 

Deși suntem anunțați că nu va fi vorba de restricții în plus iată că industria HORECA este din nou lovită. În mai multe 
localități a fost  limitată capacitatea de funcționare a localurilor de la 50% la 30% și mai nou, impunându-se închiderea 
localurilor în interior chiar în municipii reședință de județ. Tot acum încep să vină scadețele pentru cei care și-au amânat ratele 
în timpul stării de urgență, aceștia urmând să plătească și dobândă la dobândă, tocmai acum când sunt nevoiți să închidă din 
nou localurile. 

Din păcate, din partea autorităților guvernamentale se pare că nu se vehiculează nicio soluție, românii fiind practic lăsați 
în voia sorții. Dorim să aflăm când se va încheia campania de vaccinare a celor 5 milioane de cetățeni, un număr considerat 
suficient pentru a putea vorbi despre imunizarea populației. La ritmul de aproximativ 350 persoane pe zi, pe județ, imunizate 
cu doza de rapel credem că până la atingerea cifrei de 5 milioane de persoane imunizate, persoanele din primul val de 
vaccinare își vor pierde beneficiul de protecție oferit de vaccinare.  

Demisia domnule prim ministru Cîțu, incompetența dumneavoastră a depășit orice limită! 
Vă mulţumesc, 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
 

Agricultorii au nevoie de reglementări clare, precise și eficiente 
 

Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Studiul Eurobarometru din februarie 2021 relevă o perspectivă interesantă asupra punctelor de vedere ale cetăţenilor 

asupra domeniilor de interes deosebit. Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Uniunii Europene (55%) consideră că agricultura a 
adus deja o contribuţie semnificativă la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Sondajul arată că preocupările de mediu - 
cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, protejarea resurselor naturale şi îmbunătăţirea biodiversităţii - au devenit o 
prioritate din ce în ce mai importantă. Rezultatele demonstrează o conştientizare crescândă a populației față de interacţiunea 
dintre agricultură şi mediu. 

Pe aceste coordonate se înscrie legislația privind circulația tractoarelor pe drumurile publice completată în ultima 
perioadă cu noi obligații pentru proprietarii mașinilor agricole. 

Încadrate, conform Legii nr. 260/2020 (publicată în Monitorul Oficial pe 20 noiembrie și intrată în vigoare din 23 
noiembrie), în categoria vehiculelor lente, tractoarele și combinele trebuie să fie omologate la Regia Autonomă «Registrul 
Auto Român». 

În urma unui ordin MAI, toate tractoarele care circulă pe drumurile publice vor trebui să aibă efectuată Inspecția tehnică 
periodică. Conformarea cu noua condiție este necesară chiar și pentru fermierii care se deplasează pe drumurile publice doar 
câteva zeci de metri pentru a ajunge la parcelele agricole, în caz contrar aceștia riscând să fie sancționați.Incontestabil, măsura 
urmărește eliminarea factorilor care produc daune mediului prin noxe. 

Totuși, nemulțumirea fermierilor, perfect justificată, derivă din sumele percepute ca taxă de verificare: o inspecție 
tehnică pentru un tractor U445, de exemplu, costă 250 de lei, putând ajunge și la 1.100 de lei, în cazul tractoarelor mari. 
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O altă nemulțumire este aceea că fermierii trebuie să meargă la sediul Registrului Auto Român din raza căruia fac parte, 
cu dificultăți majore atât pentru transportul pe platforme sau tractare cât și pentru cei care nu au carte de identitate și atâta timp 
cât nu ai carte de identitate nu poți să faci ITP-ul la nici o stație de ITP și nici la RAR. 

Este un semnal pe care îl aduc în atenția factorilor de decizie pentru a îmbunătăți aceste reglementări, în sensul detașării 
unor echipe RAR acolo unde există un număr mai mare de tractoare sau acordarea unei subvenții pentru reparațiile mai mari în 
vederea eliminării noxelor. 

În încheiere doresc să precizez că Studiul Eurobarometru realizat de Comisia Europeană arată că ”90% dintre cetăţenii 
Uniunii Europene consideră că întărirea poziţiei fermierilor în lanţul de aprovizionare cu alimente este o prioritate.” 

Vă mulțumesc,             
Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 
Actuala Guvernare a Dreptei Unite selectează pe criterii politice persoanele care vor ocupa funcția 

de secretar general al instituției prefectului, funcție publică din categoria înalților funcționari publici 
 
Stimate colege / Stimați colegi, 
Este strigător la cer ca, după ce guvernul Cîțu a redactat și a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 4 din 27 ianuarie 2021, 

prin care practic le-a permis prefecților și subprefecților să fie membri de partid și să facă mai mult politică decât administrație 
publică în slujba județelor, să înființeze prin același act normativ funcția de secretar general al instituției prefectului, funcție 
publică din categoria înalților funcționari publici, și să o și politizeze deja. 

Cei din Coaliția Austerității Naționale, la momentul adoptării în Guvern a OUG nr. 4/2021, afirmau că „termină cu 
această ipocrizie” pentru că oricum în funcțiile de prefect și subprefect sunt oameni politici. Dar, în același timp, au înființat o 
nouă sinecură, cea de secretar general al prefecturii, care deși are rolul de asigurare a stabilității la nivel instituțional, a fost 
înregimentată politic. 

La Botoșani parlamentarii liberali, prefectul liberal și mai mulți oameni politici din actuala Coaliției a Austerității 
Naționale, s-au antepronunțat și chiar au făcut selecție în partid pentru identificarea unei persoane care să ocupe funcția de 
secretar general al instituției, afirmând că această persoană, deja identificată și nominalizată, va fi „asumată politic”. 

Persoana nominalizată pentru a ocupa funcția de secretar general al Instituției Prefectului-Județul Botoșani nu 
îndeplinește condiția de formare specializată la Institutul Național de Administrație, deci unde e ipocrizia mai mare, stimați 
guvernanți? La dumneavoastră, care ați inițiat un act normativ pentru a politiza administrația publică și ați înființat noi posturi 
de înalți funcționari publici pe care le-ați politizat de asemenea sau la cei care au fost înaintea dumneavoastră miniștri și nu și-
au permis să facă din prefecturile județelor anexe de partid? 

Înființarea unor funcții de înalți funcționari publici pentru care Guvernul Dreptei Unite organizează concurs de pile, 
relații și cumetrii în fiecare dintre partidele aflate la guvernare, reprezintă oare soluția la profesionalizarea administrației de la 
nivelul conducerii prefecturilor? 

Ceea ce se câștigase prin Legea nr. 340/2004 a instituției prefectului, unde articolul 10 prevedea că „prefectul și 
subprefectul fac parte din categoria înalților funcționari publici”,  sub oblăduirea domnului Cîțu și al șefilor de partid din 
Coaliției, Orban, Hunor, Barna și Cioloș, a fost călcat în picioare. 

Un întreg sistem al administrației publice care trebuie să fie în slujba cetățenilor din fiecare județ, nu al unor politruci cu 
interese personale sau de grup s-a dus pe apa Sâmbetei! 

Vă mulțumesc. 
Cu stimă,                 Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

Cîțu nu pășește pe cât mințește 
Stimați colegi, 
În cei peste 20 de ani de când fac politică, am întâlnit mulți mincinoși, însă trebuie să recunosc nu am întâlnit încă un 

gogoman și un mitoman care să se fi ”ridicat” la nivelul lui Florin Vasile Cîțu.  
Din nefericire, România a încăput pe mâna unui prim-ministru care, prin fiecare declarație și prin fiecare acțiune vrea să 

dovedească că nu are nimic de a face cu liberalismul autentic, ci este doar un politruc penelist. Pe deasupra, un mare mincinos! 
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După ce a înghețat salariile și a refuzat aplicarea legilor pentru a crește pensiile și alocațiile, Florin Vasile Cîțu a uimit o 
țară întreagă declarând cu nonșalanță că românii vor constata că ”viața lor se îmbunătățește zi de zi”. Dacă nu ar fi fost prim-
ministrul României, declarația sa ar fi fost trecută la capitolul ”guvernanții de dreapta spun lucruri trăsnite”. Având în vedere 
însă funcția pe care o ocupă, declarația lui Cîțu devine o mostră grosolană de iresponsabilitate!  

Mai rău decât atât, premierul Cîțu a șocat o lume întreagă când a spus (bazându-se pe niște speculații de presă) că peste 
1,3 milioane de români au revenit în țară din străinătate și s-au angajat în domeniul IT. Asta în ciuda evidenței care ne arată că 
numărul contractelor de muncă nu a crescut, iar numărul firmelor închise este în continuă creștere.  

În acest caz, minciuna premierului a fost combătută chiar de către instituțiile guvernamentale. Conform statisticilor 
oficiale ale Inspecției Muncii, instituție din subordinea Ministerului Muncii, comparând datele din Decembrie 2019 cu cele din 
Ianuarie 2021, numărul total de salariați din România nu numai că nu a crescut cu 1,3 milioane, ci a scăzut semnificativ!  

Premierul Florin Vasile Cîțu ori nu cunoaște realitatea, ori a ajuns un mincinos patologic. Vă reamintesc și de o altă 
minciună pe care a spus-o în Noiembrie 2020, înainte de alegerile parlamentare.   

Pe atunci, ministrul de finanțe și candidatul Cîțu ne spunea, într-un interviu dat la un post de radio, că la finalul anului 
2020 deficitul bugetar va fi de 6%, iar pentru 2021 își propunea un deficit mai mic cu un procent, adică 5%. Va reamintesc, 
toată țara știa la început de noiembrie că deficitul la final de an 2020 va ajunge aproape de 10%, unii spuneau chiar ca va 
depăși 10%. Să credem că ministrul de finanțe Cîțu era atât de habarnist că nu știa căt este deficitul sau avem încă o dovadă că 
este un mincinos? Realitatea este că deficitul pe anul trecut nu a fost 6% cum ne mințea Cîțu ci de 9,8% din PIB! Știți care 
sunt estimările pe 2021? Nu mai sunt nici ele 5%, ci au ajuns 7,2%! Așadar, Florin Vasile Cîțu una a spus ca ministru al 
finanțelor și altceva a făcut imediat ce a ajuns premier al României.  

Sub guvernarea dezastruoasă a PNL cu ministrul Cîțu la Ministerul de finanțe, anul trecut, România a înregistrat 
recorduri la fel de dezastruoase: cel mai mare deficit bugetar din istorie și cele mai mari împrumuturi și datorii. Florin Vasile Cîțu ori 
habar nu a avut de ceea ce face, ori este un mare mincinos. Ori ambele! Vorba unui om bătrân și înțelept pe care l-am întâlnit 
deunăzi într-un sat din Bihor: ”omu` ăsta nu pășește pe cât mințește”.   

Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 
Planul Național pentru Redresare și Reziliență, structurat pe criterii politice 

 
Domnule președinte al Camerei Deputaților, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Oficial, Mecanismul de Redresare și Reziliență, constituit la nivelul Uniunii Europene din granturi și împrumuturi, este 

soluția de a aloca sprijin financiar temporar statelor membre pentru a rezista economic după consecințele crizei Covid-19. 
Cu toate acestea, Planul Național pentru Redresare și Reziliență, aflat într-o așa-zisă dezbatere publică, pregătit, refăcut, 

restructurat de reprezentanții Guvernului României, este – asemeni anexei 7.03, complet ilegale, apărute la Bugetul de stat - o 
listă de proiecte venite la grămadă din teritoriu, cu propunerile autorităților publice locale. Propuneri care mai de care mai 
ciudate, așa cum sunt, parțial, și cele transmise Guvernului de către autoritățile județului Prahova. 

Deși Uniunea Europeană a atras atenția asupra importanței proiectelor propuse prin planurile naționale – România fiind 
obligată să propună proiecte care au deja studii de fezabilitate sau proceduri de achiziție demarate – este puțin probabil ca 
această nouă variantă a PNRR să fie acceptată la Bruxelles. 

De ce spun asta? Să luăm ca exemplu județul Prahova. În ciuda criteriilor evidente impuse pentru structurarea Planului 
Național pentru Redresare și Reziliență, amalgamul de așa-zise proiecte “de redresare” venite din județul Prahova ridică mari 
semne de întrebare. 

Printre altele, ar fi interesant să ne spună domnul prim-ministru Florin Cîțu ce părere are despre anunțurile de intenție 
publicate de Consiliul Județean Prahova pentru studii de fezabilitate destinate unor trasee de velocipede, care să facă legătura 
între localitățile prahovene... Cum am putea să caracterizăm o asemenea propunere, evaluată – prin cele trei proiecte aferente – 
la câteva milioane de euro?  

O propunere penibilă, care a stârnit reacții adverse prahovenilor mai mult decât vaccinul anti-Covid! 
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Domnilor, să revenim cu picioarele pe pământ! Nu este de mirare că reprezentanții instituțiilor europene ne trimit acasă, 
pentru a ne reface temele! Nu este de mirare că, venind cu asemenea propuneri, ne facem pur și simplu de râs în fața Uniunii 
Europene! 

Este încă o dovadă a necesității unei analize a Planului Național pentru Redresare și Reziliență în Parlamentul 
României! Nu este un plan al autorităților publice locale conduse de reprezentanți ai PNL, USR-Plus sau ai UDMR! Este un 
PLAN NAȚIONAL, pentru întreaga țară, pentru toți românii! Cu atât mai mult cu cât nu vorbim despre un cadou din partea 
Uniunii Europene, ci despre fonduri rambursabile, pe care noi, ca stat membru, vom fi obligați să le suportăm, în anii care vin! 

Nu aveți dreptul să folosiți acest plan de redresare în interes de partid, domnilor din coaliția de guvernare, așa cum ați 
făcut cu acea anexă 7.03 la bugetul de stat! Niciun guvern nu a venit cu o asemenea inechitate, așa cum ați făcut 
dumneavoastră, să utilizați sume din buget cu direcția clară a primăriilor și consiliilor județene conduse de reprezentanți ai 
PNL, USR-Plus şi ai UDMR!  

Trebuie să justificaţi în faţa românilor cum alocaţi fondurile, fie ele din bugetul de stat sau din mecanismul european de 
redresare şi rezilienţă! 

Nu împărţiţi din nou România în românii noştri şi românii voştri! Niciun om politic, indiferent din ce formaţiune face 
parte, nu are acest drept! 

Deputat 
Rodica Paraschiv 

*** 
 

Coaliţia de Guvernare condamnă la subdezvoltare comunităţi întregi, prin bugetul pe 2021 
 

Dragi colegi, 
Prin adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, Coaliţia de Guvernare PNL-USR PLUS- UDMR înregistrează o 

(nouă) premieră negativă în istoria ţării noastre. Niciodată, în ultimii 30 de ani, nu s-a mai întâmplat ca absolut toate 
amendamentele propus să fie respinse. Astfel, practic, bugetul pentru acest an nici măcar nu a fost dezbătut. Cei de la Putere au 
refuzat orice urmă de dialog şi putem spune că este vorba, din nou, despre o asumare a răspunderii, aşa cum Ludovic Orban şi 
PNL au făcut, tot în premieră, cu bugetul pe anul 2020. 

Au adoptat, pentru 2021, un buget al austerităţii, un buget prin care sunt pedepsiţi mai ales cetăţenii care 
𝗻𝘂𝗮𝘂𝘃𝗼𝘁𝗮𝘁𝗣𝗡𝗟-𝗨𝗦𝗥𝗣𝗟𝗨𝗦- 𝗨𝗗𝗠𝗥, 𝗹𝗮𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝗮𝗹𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶, fiind, astfel, condamnate 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁ăț𝗶 î𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗶𝗹𝗮𝘀𝘂𝗯𝗱𝗲𝘇𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲! 

Banii sunt împărţiţi discreţionar, pe criterii politice, Coaliţia de guvernare transformând bugetul statului într-o vacă de 
muls în interes propriu! 

Mii de comunităţi locale NU primesc minimele resurse pentru finanţarea nevoilor curente, iar proiecte vitale- apă, canal, 
gaze, asfalt, școli, grădinițe, dispensare și multe altele – sunt compromise de un guvern orb și surd la nevoile reale ale 
oamenilor. 

În tot acest timp, pentru ei și pentru ai lor curg miliardele ascunse, mascate ba în fondul de rezervă al guvernului, la 
dispoziția primului ministru, ba în capitalul de acțiuni generale, la ministerul Finanțelor. Cel mai grav este că, acum, guvernul 
Cîțu a inventat o nou mecanism abject ce frizează penalul: Anexa 7.03 la bugetul statului, prin care sunt bani alocați 
DISCREȚIONAR către primarii și președinții de consilii judeţene ai celor 3 partide din Coaliția Austerității. Este un veritabil 
act de LEGALIZARE A MITEI ELECTORALE cu bani publici către aleșii locali ai celor trei partide, pentru a le cumpăra 
votul în congresele ce vor avea loc în aceste partide. 

Pentru judeţul Giurgiu, este şi mai grav ceea ce se va întâmpla, anul acesta, cu autorităţile locale. Deşi PNL-iştii s-au 
lăudat că, dacă vor avea toată puterea, în judeţul Giurgiu va curge doar lapte şi miere, 2021 va fi de fapt un an al austerităţii şi 
la noi. Nu doar că au votat împotriva amendamentelor PSD cu privire la investiţii importante în judeţ, însă Giurgiu nu apare cu 
niciun proiect nici măcar în faimoasa Anexă 703. Ceea ce s-a întâmplat, săptămâna trecută, în Parlament, este doar o pată de 
ruşine pe întreaga organizaţie PNL Giurgiu, dar cu atât mai mult, este ruşinos pentru parlamentarii PNL Giurgiu.  

Am propus, alături de ceilalţi colegi parlamentari PSD de Giurgiu, finanţarea de la bugetul de stat a unor proiecte foarte 
importante precum modernizarea de drumuri, şcoli, dispensare medicale, în comunele Buturgeni, Ulmi, Greaca, Mârşa, Vărăşti 
şi oraşul Bolintin Vale. Toate au fost respinse, inclusiv un amendament ce viza un proiect pentru comuna Comana, unde este 
primar PNL.  
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Mi-ar fi plăcut să ne dăm mâna, pentru judeţul Giurgiu, cu atât mai mult pentru proiectele de infrastructură rutieră mari, 
precum reabilitarea Drumului Naţional 5B şi varianta ocolitoare a municipiului Giurgiu. Însă,PNLa pus ordinul de partid mai 
presus decât interesele giurgiuvenilor. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Marian Mina 

*** 
Declarație politică  

Domnule președinte de ședința, 
Doamnelor si domnilor deputati,  
La aproximativ un an si jumatate de guvernare a Partidului National Liberal, in diverse formule, precum si cea din 

prezent formata din PNL-USR-UDMR, sperantele romanilor la o viata mai buna, cu un nivel de trai decent, continua să fie 
spulberate. Guvernarea aliantei de dreapta a propus si a votat un buget al austeritatii, un buget prin care pensiile, alocatiile ori 
salariile romanilor sunt blocate. De asemenea, industria HORECA, turismul, si alte sectoare economice de o importanta vitala 
pentru Romania, au devenit victimele incapabilitatii Guvernului PNL-USR-UDMR.  

Acest  Guvern cu Zero realizari a dovedit o rea vointa si atunci cand a venit  vorba de numeroase amendamente propuse, 
amendamente care pot sprijini dezvoltarea.  

Parlamentarii PSD din Prahova au depus zilele trecute o serie de amendamente care ar fi avut un impact vital și necesar 
al prahovenilor.  

Ca sa va dau un exemplu, impreuna cu colegii mei am propus doua amendamente privind realocarea din Fondul de 
Rezervă al guvernului a unor sume destinate municipiului Ploiesti – pentru finalizarea statiei de epurare, respectiv 
amendament pentru achizitia de tramvaie noi. Propunerile parlamentarilor PSD Prahova au fost susținute și de către deputatul 
Adrian George Axinia (AUR), care, de asemenea, a votat toate amendamentele noastre și căruia îi mulțumesc pentru sprijin!  

Din pacate, toate aceste propuneri au picat la vot, unde majoritatea de dreapta a considerat ca prahovenii nu merita 
conditii de trai mai bune.Inclusiv parlamentarii PNL-USR din judetul Prahova, exceptie facand domnul deputat Mircea Roșca, 
au votat împotriva amendamentelor propuse.  

Nu înțeleg cum nu au votat amendamentele pentru Ploiești, orașul unde cu toții au venit în campanie și au promis atât de 
multe lucruri. Să înțeleg ca au abandonat Municipiul Ploiești, sau că sloganul “ Prahova dezvoltată” a rămas doar la nivelul de 
slogan.  

Ce dovedeste asta? Ca traiul decent al românilor, susținerea mediului de afaceri și investițiile, nu reprezintă o prioritate 
pentru acest Guvern al Nepăsării.  

Deputat 
Bogdan Andrei Toader 

*** 
 

Dacă nu a mers organizarea, cum va arăta implementarea? 
PNRR, mai mult decât poate duce coaliția 

  
În propunerile anterioare, guvernele de dreapta au jonglat iresponsabil cu procentul alocat educației în Planul Național 

de Redresare și Reziliență. S-a început cu 3%, respectiv 9%, iar acum, după propunerile pe care le-a formulat Comisia pentru 
învățământ din Camera Deputaților în cadrul dezbaterii de săptămâna trecută, guvernanții de dreapta au înțeles și au ținut în 
sfârșit cont și de recomandările Parlamentului European, alocând 11% pentru domeniul „educație” din PNRR. Mă bucur că 
vocea Parlamentului, organul reprezentativ suprem al țării, a fost ascultată.  

Ieri, ministrul de resort a prezentat în Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților un nou draft al PNRR. 
Felicitări! Măcar acum, la aproape un an de la lansarea Mecanismului European de Redresare și Reziliență, România va avea o 
propunere coerentă de susținut, după ce primele variante au fost respinse de către Comisia Europeană.  

Însă, trebuie să fim realiști. Dacă elaborarea pe hârtie a planului a fost atât de dificilă pentru cei din Palatul Victoria, ne 
întrebăm cum va arăta implementarea. Să nu uităm că, inițial, România trebuia să primească 30,5 miliarde de euro prin 
Mecanismul European de Redresare si Reziliență. Acum, din cauza întârzierilor repetate și nu numai, România va avea la 
dispoziție doar 29,2 miliarde de euro. Așadar, nici nu am ajuns la aplicarea PNRR, că România deja a pierdut aproximativ 1,3 
miliarde de euro din finanțare. De banii aceștia, stimați guvernanți, știu că ar fi fost prea mult pentru voi, dar ați fi putut crește 
liniștiți pensiile sau alocațiile.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 6 - 2021  
Săptămâna 8 – 12 martie 2021  

 

 

32 
 

Dacă vorbim la nivel tehnic și practic, mai sunt 21 de luni și România trebuie să aibă contracte încheiate în valoare de 
aproximativ 20 miliarde euro, din totalul de 29,2. Să sperăm că acest guvern de coaliție va lăsa deoparte politica și se va 
concentra pe implementarea unitară, eficientă și responsabilă a acestui Plan, având în atenție să utilizeze aceste finanțări pentru 
dezvoltarea întregii țări, nu doar în administrațiile locale ale coaliției de guvernare. 

Subliniez că informațiile din presă cu privire la faptul că PSD ar vrea să blocheze această finanțare sunt total 
neadevărate. PSD își dorește ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie unul inclusiv, asumat, care să acopere nevoile 
tuturor cetățenilor. Dacă politicienii aflați astăzi la putere nu sunt de acord cu această abordare, este problema lor.  

Partidul Social Democrat nu renunță la oameni și va face tot posibilul că PNRR-ul să nu fie numai o poveste frumoasă 
scrisă pe hârtie, ci un motor real de dezvoltare pentru România. Din Oltenia și Muntenia, până în Moldova, din Ardeal până-n 
Dobrogea, toți românii trebuie să simtă beneficiile aduse de Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Îndrăzniți, stimați guvernanți, să fiți corecți. Măcar acum. 
Deputat 

Natalia- Elena Intotero 
*** 

Declarație politică 
Domnule președinte,  
Stimați colegi, 
Declarația politică de astăzi se numește:”România este țara pe care am luat-o cu împrumut de la copii noștri” 
Prin intervenția mea de astăzi doresc să vă atrag atenția asupra manierei dezastruoase în care Guvernul Cîțu a ales să-i 

trateze pe tinerii noștri. 
Această guvernare reușește “performanța” ca în bugetul pentru anul 2021 să atingă un prag istoric negativ de 

aproximativ 13 milioane lei alocării bugetare pentru susținerea acțiunilor de tineret desfășurate de Ministerul Tineretului și 
Sportului (cât bugetul unei ONG de nivel mediu), deși Programul de Guvernare al PNL prevede „creșterea finanțării alocate 
pentru susținerea activităților de tineret la echivalentul a 1 Euro/tânăr/an de la 0.35 Euro/tânăr/an, în prezent”. 

Este inutil cred, să vă povestesc că domnul ministru, la comisie, a prezentat bugetul Ministerului citind de pe o hârtie 
niște cifre care nu aveau legătură cu bugetul publicat pe site-ul Camerei Deputaților. Mai mult, a omis să precizeze că în 
sumele care se presupun a fi alocate domeniului tineret sunt incluse și activitățile sportive derulate de Direcțiile Județene 
pentru Sport și Tineret.   

Această reducere a resurselor alocate domeniului tineret fără a se ține cont de provocările acestuia, de reducere a 
politicilor și lucrului cu tinerii doar la activități recreative, denotă o abordare simplistă, ale cărei efecte se transpun în 
accentuarea neîncrederii tinerilor în faptul că statul are capacitatea de a le înțelege nevoile, de a ține seama de ele și de a veni 
în întâmpinarea acestora prin politici și programe eficiente.  

Majestatea Sa, Regele Mihai spunea că ”România este țara pe care am luat-o cu împrumut de la copii noștri” și îl citez 
astăzi pentru că acest fragment îmi vine mereu în minte, mai ales în momentele în care văd că ne pasă de tineri doar la nivel 
declarativ. Dacă nu suntem capabili să investim în ei, să venim în întâmpinarea lor și a nevoilor lor multiple nu vom avea nici 
un viitor.  

Vă mulțumesc!                Deputat 
Remus  Munteanu 

*** 
 

De 8 Martie, actualii guvernanți fac show-uri prin Parlament cu zambile și mesaje-gargară, niciun 
cuvânt despre faptul că drepturile femeilor trebuie apărate prin legi! 

 
Câtă emoție teatrală pe liderii puterii, față de colegele din Parlament: trei flori, o bombonică, o urare și... și la revedere!, 

atât pot domnii de la putere. 
8 martie este, totuși, Ziua Drepturilor Femeilor: dreptul la funcții de conducere importante în stat, mai multe șanse la 

educație și în carieră, dreptul la o viață prosperă și demnă! Aceste drepturi trebuie prevăzute și apărate prin legi.  
Din Parlamentul României, femeile așteaptă nu doar pupături de 8 martie, ci solidaritate și reprezentare! 
Conform unui studiu realizat de Banca Mondială, România se afla pe ultimele locuri, în 2020, în ceea ce privește 

drepturile și oportunitățile economice, antreprenoriale și de angajare pe care le au femeile față de bărbați. Nu este ceva nou ca 
România să ocupe locurile codașe ale clasamentelor europene în materie de egalitate de șanse. Doar dacă ne uităm la actuala 
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structură guvernamentală, vom vedea că femeile sunt subreprezentate: doar o singură femeie în Guvernul României. Sunt 
convins că există foarte multe doamne bine pregătite, atât în PNL, cât și în USR, care ar putea ocupa funcții înalte în România.  

În 2019, un studiu realizat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați arată că România 
ocupa ultimele locuri în Europa privind indicele egalității de gen. Știți în ce domeniu avem cel mai mic punctaj? În domeniul 
luării deciziilor, al puterii! Astăzi, de Ziua Femeii, întreb retoric: Este democrația mai fragilă, prin reprezentarea și implicarea 
mai mică a femeilor în funcții publice alese? 

Prezența femeilor în politică este esențială, iar PSD a demonstrat că a înțeles exact rolul femeilor în politică, plus-
valoarea pe care doamnele o aduc în acest domeniu. PSD este partidul care a dat, pentru prima dată în istoria țării, un prim-
ministru femeie și un candidat-femeie, în turul doi la alegerile prezidențiale. Aceasta este cea mai bună dovadă că PSD este un 
partid progresist, care ține la implicarea activă a femeilor în viața politică, față de discursurile lacrimogene ale celor de la PNL 
și USR, care sunt partide exclusiv masculine.  

În 2019, la alegerile prezidențiale, ne-am confruntat cu un misoginism politic ieșit din comun, când un candidat PSD a 
fost atacat, fără niciun fel de respect, având la bază mesaje sexiste. Promovarea femeilor în funcții publice și combaterea 
eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele naționale, ar trebui să 
devină o prioritate a guvernului de astăzi, mai ales că România este în urmă, privind acest capitol.  

Țin să subliniez că 8 martie este despre dreptate socială, dincolo de a ne exprima dragostea și afecțiunea pentru 
femei. Dincolo de cadouri, 8 Martie este despre egalitatea de șanse! La acest capitol, avem cu toții obligația să lucrăm. PSD a 
deschis, curajos, acest subiect, promovând femei în funcții publice și dacă dorim să întărim democrația, este obligatoriu ca 
vocea femeii să fie auzită. Datorită mișcărilor femeilor, ziua de 8 martie a devenit o zi-simbol pe plan mondial care vorbește 
despre dreptate socială și șanse egale. Înainte de a fi mamă, soție, iubită, femeia are un rol social și politic extrem de important 
în întărirea sistemului democratic, prin reprezentarea politică.  

În final, doresc să urez tuturor doamnelor și domnișoarelor din România "La mulți ani!". 
 

Deputat 
Gheorghe Șoldan 

*** 
 

Declarație politică 
 

România a fost condamnată la subdezvoltare și sărăcie! 
Stimați colegi, 
Este deja de notorietate faptul că toate amendamentele propuse de PSD pentru dezvoltarea României au fost respinse 

tocmai de aceia care, până mai ieri, pozau în campionii investițiilor. De aceea, este bine ca românilor să li se repete cine se 
împotrivește dezvoltării comunităților locale, și anume parlamentarii partidelor aflate la putere. PNL, USR+ și UDMR sunt 
partidele care au ales să țină România în subdezvoltare și sărăcie. Asta este oferta acestor partide pentru români, acesta este 
programul lor de guvernare. 

Sunt indignat că și în ceea ce privește județul Gorj, județ pe care îl reprezint în Parlament, au fost respinse toate 
amendamentele, fiind refuzate toate investițiile propuse de parlamentarii PSD. De exemplu, fondurile solicitate de noi pentru 
întreținerea Ansamblului Brâncuși au fost respinse, dar acest Guvern iese în poză la orice ocazie atunci când este vorba de 
marele Constantin Brâncuși. 

De asemenea, am cerut alocarea de fonduri pentru reabilitarea unor drumuri județene sau pentru finanțarea proiectului 
Calea Eroilor, în contextul în care România are depus la UNESCO un dosar a cărui aprobare depinde foarte mult de implicarea 
statului român în realizarea acestui proiect început în perioada în care PSD se afla la guvernare.  

Toate aceste proiecte, și multe altele, au fost respinse și abandonate de actuala guvernare, care se face că a uitat ce 
promisiuni a făcut în campania electorală, îndrăznind să ne mintă chiar la noi acasă, la Târgu-Jiu. În schimb, anumiți colegi 
parlamentari de la PNL se laudă cu proiecte ale căror alocări bugetare au fost prinse încă din perioada în care PSD era la 
guvernare. 

În concluzie, stimați colegi, nu mai umblați cu cioara vopsită! Nu vă mai lăudați cu proiectele demarate în perioada în 
care PSD se afla la guvernare! Veniți și spuneți-le românilor ce proiecte noi ați prevăzut voi în acest buget, construit oricum 
de-a-ndoaselea, fără a avea ca temelie interesele naționale ci interese politice și de grup. Acest buget nu este realizat pentru 
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români, pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor, el este făcut pentru a satisface interesele meschine ale unui grup 
restrâns de indivizi, abonați de serviciu la banii statului. 

În încheiere, aș dori să le atrag atenția actualilor parlamentari ai puterii că singura lor preocupare trebuie să fie aceea de 
a reprezenta cât mai bine interesele celor care i-au trimis în Parlament, interesele românilor. Dacă nu veți înțelege, stimați 
colegi, că românii nu mai au răbdare să se uite cum soarta lor este hotărâtă de unii care fac jocurile unor grupuri de interese, 
veți fi șterși din cartea de Istorie a neamului și veți dispărea de pe eșichierul politic, așa cum, de altfel, s-a întâmplat și în cazul 
altor forțe politice care au înțeles mult prea târziu că țara asta nu este doar a lor, să facă ce vor cu ea. 

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
Bugetul austerității a fost aprobat 

 
Parlamentarii PNL, USR-PLUS și UDMR cu cinism și ură față de cetățeni au aprobat bugetul de stat pe anul 2021. În 

unanimitate – ca în vremea tovarășilor – au votat pentru înghețarea salariilor și pensiilor, a alocațiilor pentru copii, neacordarea 
drepturilor legale pentru profesori și a voucherelor de vacanță pentru sectorul public. 

Pentru prima dată în istoria Parlamentului nici un amendament nu a fost aprobat, fără justificare și fără a ține cont de 
interesele comunităților locale și a cetățenilor care le-au dat votul. 

PSD a promovat amendamentele pentru majorarea alocațiilor, salariilor și pensiilor, precum și pe acelea care vizează 
cele mai importante proiecte de dezvoltare a comunităților locale fără a ține cont de culoarea politică a primarilor și cu 
responsabilitate civică, precizând de fiecare dată sursa de finanțare. 

Noi am fost cei care am venit cu soluția concretă și am promovat eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. 
Legea este în vigoare și produce economii la bugetele Senatului și ale Camerei Deputaților și am propus ca aceste economii să 
fie folosite pentru a se acorda un voucher în valoare de 2000 lei la nașterea fiecărui copil, măsură de sprijin a natalității. Nici 
măcar acest amendament, care nu presupunea nimic în plus din banii deja alocați preferențial prin legea bugetului de stat, nu a 
trecut. Mașina de vot a puterii a mers ca unsă, fără a-i păsa de suferința cetățenilor. 

Ni se tot spune de marele program investiții, când în realitate investițiile finanțate din fonduri naționale scad cu 3 
miliarde lei. Marele program se bazează pe povestea unui plus de 11 miliarde lei din fonduri europene în acest an, uitându-se 
că circa 60% din aceste fonduri sunt atrase prin proiectele de investiții ale UAT-urilor. Guvernul Cîțu o spune în Raportul la 
buget: UAT sunt cele care au investit în 2020 cu 64,6% mai mult decât în 2019 în proiecte finanțate din fonduri europene. Ca 
pedeapsă probabil în bugetul austerității în UAT-uri sunt alocate sume mult mai mici, iar cofinanțarea acestor proiecte este 
lăsată la voia întâmplării. Per ansamblu, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul sunt la jumătate față de sumele alocate în anul 2019 (7.097 milioane lei în 2021 față de 14.964 milioane lei în 2019). În 
anul 2020 s-au alocat 12.898 milioane lei. 

Cunoscând dificultățile bugetare ale primarilor, care din cauza încasărilor diminuate de pandemie nu mai pot cofinanța 
proiectele de investiții demarate, parlamentarii PSD din Dolj am promovat un amendamente ca prevedea ca finanțare publică 
să fie asigurată de la bugetul de stat pentru UAT-urile care au proiecte cu finanțare europeană. Nici măcar colegii PNL din 
Dolj, care se bat cu pumnii în piept că au grijă de investițiile din județ, nu l-au votat. 

Bugetul Austerității  nu va asigura nici măcar finalizarea proiectelor de investiții începute în județ. 
 

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
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Declarație politică 
Doamnelor și domnilor parlamentari,         
Onorat auditoriu, 
Mă adresez de la acest microfon cu bună credință și speranța că veți înțelege exact cele ce voi prezenta în continuare, 

bazându-mă strict pe fapte, iar concluzia vă aparține dumneavoastră.   
În concret, în acest sanctuar al politicii românești sunt oameni care fac afirmații nefundamentate, susținute doar cu alte 

afirmații. Resping un asemenea mod de abordare și vă asigur cu tot respectul cuvenit că eu mă voi exprima numai în concret 
pe chestiuni clare, cunoscute uneori chiar de organele competente, dar care, în mod misterios, sunt ținute pe loc. Astfel, 
domnule Polițeanu, nu vă voi întreba decât lucruri perfect adevărate, dar dezonorante, din respect pentru mine și pentru locul 
în care ne aflăm în acest moment cu toții.    

De aceea vă rog să ne spuneți, să răspundeți sincer dacă puteți, măcar o dată în viață, ce ați căutat în arhiva SIPA 
împreună cu doamna Monica Macovei, de la cine ați avut aprobare, în baza cărei legi, ce documente ați sustras, cu ce serviciu 
colaborați sau ați colaborat de vreme ce instituțiile statului, deși sesizate, țin nerezolvată această cauză, pe cât de gravă, pe atât 
de importantă pentru regimul democratic din țara noastră.    

Ca om politic, ca cetățean al țării mele, nu am suportat niciodată sintagma utilizată des de unii oameni politici, „această 
țară”, pentru că în ce mă privește dintotdeauna am gândit românește, am simțit românește și inima mea a bătut cu putere atunci 
când drapelul României a fost ridicat la Tokio sau ori de câte ori cu toată ființa mea am promovat și apărat valorile românești, 
cetățenii noștri (o să dau numai un singur exemplu dintre multe altele – cazul Nadăș).  

De asemenea sunt colegi de-ai noștri din Parlament care efectiv aruncă de fiecare dată cu „noroi”, cu vorbe fără 
acoperire în fapte, delațiuni specifice fostei securități. Ce să înțelegem noi de aici, că această fantomă a trecutului ne urmărește 
și ne otrăvește viețile și astăzi sau că unii dintre noi sunt copiii și nepoții celor care au tras la Timișoara? Locul sfânt de unde a 
început Revoluția Română, care a continuat apoi la București și în alte puncte ale României în care tinerii și-au vărsat efectiv 
sângele pentru ca noi astăzi să le facem dreptate celor care nu mai sunt, precum și celor care au ales să trăiască fie în țara 
noastră, fie au luat, din păcate, drumul pribegiei. 

Consider că cei care nu renunță la vechile năravuri, îndeosebi cei care fac acuzații fără corespondență în realitate, vor să 
readucă România și pe noi toți la acele timpuri cumplite.   

În ce mă privește țin să precizez că nu am nimic în trecutul meu de care să-mi fie teamă, rușine sau frică, niciodată în 
viața mea nu am luat un leu din banul public, după cum nu am luat un leu de la nimeni, m-am ridicat numai prin muncă, 
părinții mei sunt oameni simpli care întreaga viață au muncit. 

Sper din tot sufletul ca cele prezentate pe scurt să fie o temă de reflecție pentru cei în cauză și la fel de mult sper să nu 
mai fiu nevoit să personalizez în viitor. 

Vă mulțumesc,                Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Lucian Bode,  ministrul Afacerilor Interne  

 
Stimate domnule ministru,  
În urma dublei crime de la Onești, care a demonstrat grave carențe în ceea ce privește pregătirea și dotarea trupelor 

locale de intervenție pentru astfel de situații de criză, vă adresez următoarele întrebări, cu solicitarea răspunsurilor în scris și 
oral:   

- Ați cerut de la structurile de intervenție din subordinea MAI, de la nivelul județean, rapoarte detaliate cu  
privire la dotările acestor forțe, precum și cu privire la gradul de instruire a celor care compun forțele de  
intervenție?  

- Dacă ați inițiat un astfel de demers, veți face publice rezultatele cele mai relevante din aceste rapoarte?  
- Dacă nu ați inițiat un astfel de demers, când intenționați să adresați astfel de solicitări către structurile din  

teritoriu și în cât timp vă așteptați la o centralizare a datelor?    
Vă mulţumesc!  

Deputat 
Laura Vicol 

*** 
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României  

 
Viitorul Văii Jiului 

Stimate domnule prim-ministru,  
   În ultima săptămână, minerii din Valea Jiului au fost forțați de circumstanțele financiare în care se află să protesteze. 

Având în vedere situația actuală, vă adresez următoarele întrebări:  
- Care este strategia executivului pe care îl conduceți în ce privește sprijinirea economică a Văii Jiului, în contextul 

prevederilor Acordului Verde European?  
- Care sunt măsurile cu cel mai mare impact și când veți lansa oficial calendarul „Strategiei pentru tranziția de la 

cărbune a Văii Jiului”, având în vedere că România încă are la dispoziție 2,1 miliarde de euro din Fondul pentru o tranziție 
justă? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,              Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Care este contribuția României la strategia UE pentru păduri post 2020 
Domnule ministru,  
Strategia Uniunii Europene pentru păduri post-2020, programată pentru publicare de către Comisia Europeană la 

începutul acestui an, trebuie să fie independentă și de sine stătătoare, aliniată în mod corespunzător cu Pactul verde european. 
Aceasta trebuie și să asigure faptul că pădurile pot juca, în continuare, un rol multifuncțional. Potrivit viziunii  

UE, gestionarea durabilă a pădurilor ar trebui să le facă mai adaptabile la condițiile climatice în schimbare și să 
promoveze sustenabilitatea lor din punct de vedere al mediului, dar și din punct de vedere social și economic. Noua strategie ar 
trebui să contribuie la consolidarea rezilienței europene la dezastre și a instrumentelor de avertizare timpurie pentru a crește 
gradul de prevenire și de pregătire, de exemplu în ceea ce privește incendiile, inundațiile sau infestările cu dăunători. De 
asemenea, impactul schimbărilor climatice asupra incendiilor forestiere ar trebui să fie atenuat în mod eficient, dar și să se 
acorde finanțare corespunzătoare pentru cercetarea și inovarea adecvate astfel încât pădurile să fie mai rezistente în fața 
schimbărilor climatice. Pe de altă parte, proprietarii de păduri ar trebui să primească mai mult sprijin pentru aplicarea de 
măsuri preventive ca să se ocupe de situațiile de criză și pentru a reface zonele forestiere afectate, de exemplu prin intermediul 
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unui nou mecanism de urgență la nivel european. Toate aceste direcții au fost lansate în dezbatere publică de către Comisia 
Europeană, deliberarea fiind deschisă implicit și pentru autoritățile naționale.  

Așadar, vă rog să-mi precizați care este contribuția ministerului pe care îl coordonați la acestă strategie europeană având 
în vedere că este autoritatea publică centrală responsabilă cu managementul pădurilor naționale, dar și pentru că în România 
acest domeniu este grav afectat de defrișările încă necontrolate și de furturile masive de masă lemnoasă.  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Capacitatea României de a produce energie din surse regenerabile 
 
Stimate domnule ministru,  
Statele Uniunii Europene au dezbătut şi aprobat în ultima perioadă o serie de măsuri şi programe pentru încurajarea 

cetăţenilor şi a companiilor de a investi în producerea de energie din surse regenerabile, inclusiv subvenţionarea unor activităţi 
în domeniu.   

Este cunoscut faptul că obiectivul strategic propus în Cartea Albă a Comisiei Europene pentru Strategia Comunitară 
„Energie pentru viitor: sursele regenerabile de energie” prevede dublarea aportului surselor regenerabile de energie ale statelor 
comunitare, care trebuie să ajungă treptat la 12 % din consumul total de resurse primare.   

Mai mult, statul român şi-a fixat drept obiectiv ca ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile să ajungă la 
33% din consumul total de energie electrică în termen de câţiva ani. De asemenea, Strategia Energetică a României stipulează 
promovarea producerii energiei din surse regenerabile, precum şi reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra 
mediului.  Având în vedere argumentele amintite, vă întreb:  

1, Care au fost măsurile adoptate de noul Guvern pentru stimularea investiţiilor IMM-urilor în proiecte de producere a 
energiei alternative?   

2. Care sunt principalele facilităţi oferite de stat IMMurilor producătoare de energie din surse regenerabile?  
3. Care este ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în acest moment în România? 4. În ce poziţie ne 

situăm în acest moment la nivelul Europei din acest punct de vedere?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Situația financiară a spitalului Clinic C.F. Craiova 
Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr. 17 Dolj, mi-a fost adusă la cunoștință situația financiară gravă 

cu care se confruntă Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 
Spitalul Clinic C.F. Craiova a fost încadrat ca spital de suport COVID-19, asigurând tratarea atât a pacienților pozitivi 

cât și a pacienților aflați în situație gravă. În acest scop, spitalul a pus la dispoziția pacienților COVID-19: Compartimentul 
ATI (cu o capacitate de 10 locuri), Secția de medicină internă, laboratorul de radiologie precum și laboratorul de analize 
medicale. Activitatea din ambulatoriul integrat a fost restrânsă, inclusiv din necesitatea asigurării circuitelor optime pentru 
COVID-19. 

Ca urmare, după desemnarea în luna noiembrie 2020 ca spital suport pentru pacienți COVID-19, cheltuielile efectiv 
realizate începând cu luna decembrie 2020 au fost mult peste nivelul contractat cu CAS Dolj. 

Deși prin art. 2488 din Hotărârea nr. 33 privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la HG nr. 
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței 
medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
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2019, se reglementează parțial decontarea cheltuielilor suplimentare ale spitalelor suport COVID-19 efectuate în primul 
trimestru din anul 2021, respectiv până la valoarea rezultată din suma actelor adiționale din trimestrul IV 2020, pentru Spitalul 
Clinic C.F. Craiova, această modalitate de decontare nu este valabilă și nu asigură recuperarea cheltuielilor respective 
suplimentare efectuate în ianuarie și februarie 2021. 

Situația se datorează faptului că acest spital a devenit unitate suport COVID-19 în luna noiembrie 2020 și, prin urmare, 
nu are baza de echivalare, respectiv note adiționale încheiate cu CAS Dolj în trimestrul IV al anului 2020.  

Având în vedere această situație specifică, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Situația gravă din punct de vedere financiar a Spitalului Clinic C.F. Craiova este cunoscută la nivelul conducerii 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii? 
2. Care sunt soluțiile de deblocare pe care le aveți în vedere pentru astfel de situații particulare, care nu corespund 
cazurilor reglementate prin acte normative? 
3. Care sunt demersurile făcute de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  în calitate de minister coordonator pe 
lângă Ministerul Sănătății pentru ca DSP din județul Dolj, dar probabil și din alte județe, să analizeze cu responsabilitate 
cheltuielile efectuate și să identifice soluții pentru decontarea acestora? 
4. Aveți în vedere efectuarea de transferuri către spitalele coordonate de ministerul pe care îl conduceți pentru ca acestea 
să nu intre în incapacitate de plată? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul oral și în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De la: Dumitru Coarnă, deputat  
Obiectul interpelării: Cazul Onești- Factorul de decizie, procedura urmată. Verificări în structura centrală SIAS București   

 
Domnule ministru,  
Vă solicităm ca prin structurile din subordine să procedați la verificarea managementului și procedurii de operare a 

structurii centrale SIAS București ca urmare a gestionării defectuoase a intervenției poliţiştilor în cazul luării de ostatici din 
Oneşti, sfârşită tragic cu doi morţi,  presărată de un lung şir de erori. Acţiunea a fost coordonată la faţa locului de şeful Poliţiei 
Oneşti. Comandat al operaţiunii a fost însă adjunctul poliţiei Bacău - comisarul şef Adrian Tuluc, care a ajuns la Oneşti după 
terminarea acţiunii eşuate de salvare.  

Verificările ce vor fi efectuate trebuie să urmărească:  
1. Domnule ministru, la ce oră ați fost informat de evenimentul din Onești și ce măsuri urgente ați dispus?  
2. De ce nu a intervenit SIAS cu logistica necesară solicitată de IPJ Bacău, constând în elicopter și trupe speciale de 

intervenție ? 
3. Cine trebuia să isi asume decizia pătrunderii în forţă și/sau folosirea armamentului din dotare cât victimele erau încă în 

viaţă? A lipsit cu desăvârşire asumarea unei decizii la nivel central cu privire la finalitatea acţiunii poliţieneşti. 
4. Evenimentul a fost raportat ierarhic la București. A lipsit sprijinul conform la nivel central, atât în ceea ce privește 

logistica, cât și factorul de natură subiectivă prin lipsa punerii la dispoziție a unui negociator autorizat de la I.G.P. A existat 
solicitarea trimiterii unui profesionist direct din București care să promită și să răspundă afirmativ tuturor solicitărilor? De ce 
nu a fost trimis ? 

5. Negociatorul desemnat de polițistii din cadrul I.P.J. Bacău să comunice cu autorul a urmat cursuri de formare? Dacă 
raspunsul este afirmativ, în ce au constat cursurile?   

6. Negociatorul era profesionist?Avea  pregătirea necesară pentru astfel de operațiuni?  
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7. S-a procedat la o observare atentă și directă a tuturor posibilităților de acces, cu luarea în considerare a variantei 
optime care să preîntâmpine decesul celor două victime?  

8. A fost izolată zona? S-au aplicat de urgență procedurile obținerii de date în scopul cunoașterii autorului și a victimelor 
implicate ?A existat un plan de acțiune ?  

9. De ce nu s-a realizat pătrunderea  în rapel de pe acoperişul blocului, specifică operațiunilor de salvare a persoanelor 
sechestrate ?   

10. Există în Bacău poliţişti pregătiţi și atestați pentru astfel de procedură? Dacă în Bacău nu există agenţi specializaţi în 
astfel de coborâri, de ce nu s-a făcut o solicitare de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale al Poliţiei Române?  

11. Polițiștii care au fost implicați în operațiune, au beneficiat de dotările adecvate unor situații ce implică luări de ostatici 
(cordelină, mănuși,  pușcă cu lunetă etc)?  

12. De ce nu s-a folosit armamentul din dotare în scopul imobilizării agresorului, cine trebuia sa ia această decizie?  
13. S-au făcut verificări cu privire la istoricul penal al autorului Moroșanu Gheorghe? Dacă   
Poliția  Onești avea cunoștintă de  starea conflictuală dintre Moroșanu Gheorghe și societatea comercială, dacă o avea in 

evidență și dacă au fost dispuse măsuri în scopul aplanării stării conflictuale?  
14. Polițiștii din SAS Bacău dispun de dotările corespunzătoare și au pregătirea necesară gestionării unei situații de criză 

cu luare de ostatici ? 
Așteptăm să ne comunicați rezultatul verificărilor și măsurile luate.  
Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral. 

 
*** 

 
Adresată: domnului Florin Cîțu, prim-ministrul României  
De la: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Situația reciprocității vizelor UE-SUA.Poziția României 
 

Stimate domnule prim-ministru,  
În data de 4 martie a.c., Parlamentul European (PE), prin vocea lui Jamue Duch Guillot, purtător de cuvânt al 

Parlamentului European a informat asupra decizie PE de a da în judecată Comisia Europeană (CE) la Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene. Motivul este dat de lipsa de acțiune a CE în vederea asigurării reciprocității vizelor UE - SUA.  
Având în vedere că România alături de alte trei țări (Cipru, Bulgaria, Croația) este miza acestei dispute, vă adresez următoarele 
întrebări:  

1. Au existat până acum comunicări oficiale cu Bruxelles-ul în vedere soluționării acestei situații? Dacă da, câte, și care a 
fost explicit subiectul acestora.  

2. În cazul în care cetățenii români vor fi în continuare obligați să dețină viză pentru a intra în SUA, cum va soluționa 
România această decizie problematică.  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, și oral.  
*** 

 
Adresată: domnului  Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor  şi Proiectelor Europene  
De la: Viorica Sandu, deputat 
Obiectul interpelării: Respectarea criteriilor de transparență în pregătirea Planului Național de Redresare și Reziliență 

 
Stimate domnule ministru, 
Un prim draft al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost publicat pe site-ul instituției, în data de 26 

noiembrie 2020. Ministrul Investiţiilor  şi Proiectelor Europene (MIPE) a retras acest document, fără explicații, după câteva 
ore. 

De fapt, în data de 29 noiembrie, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a lansat oficial în dezbatere 
publică Planul Național de Redresare și Reziliență cu termen inițial de 14 decembrie 2020. Dar Ministrul Investiţiilor  şi 
Proiectelor Europene a prelungit perioada de consultare publică a Planului de Relansare și Reziliență până la data de 31 
decembrie,  în contextul formării noului guvern. 
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Am constatat că în ianuarie 2021, procedura de dezbatere publică a fost anulată, urmând a se publica un alt document 
programatic actualizat. Mai mult, Guvernul României a aprobat în data de 20 ianuarie 2021, Memorandumul  

„Mecanismul pentru elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență” 
(PNRR), prin care sunt stabilite cinci etape de parcurs în vederea obținerii unui document actualizat, ținta fiind data de 5 
martie 2021. 

În Memorandum se precizează că termenul de transmitere către Comisia Europeană a documentului este foarte strâns, 
respectiv sfârșitul lunii aprilie 2021. Precizez că până în prezent nu a fost publicat vreo versiune actualizată a Planului Național 
de Redresare și Reziliență. 

În schimb, suntem martori la diferite evenimente publice organizate de diferiți potențiali beneficiari prin care se anunță 
că anumite proiecte de investiții au deja primit avize de oportunitate de la ministerele de linie și de la Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene. 

În acest context, formulez următoarele întrebări: 
1) Care este procedura de obținere a avizelor pentru proiectele PNRR? Este publică? În ce data a fost aprobată și pusă la 

dispoziție în mod public, potrivit regulilor de transparență? 
2) Care sunt criteriile de avizare a proiectelor PNRR? Acestea au fost elaborate și aprobate într-un mod  transparent? 

Evidențiez faptul că în prezent, nu există vreun Plan Național de Redresare și Reziliență actualizat sau vreun Plan 
Național de Redresare și Reziliență care să fi fost supus vreunui proces valid de consultare publică. 

Totodată, nu există nici o formă de strategie națională sectorială, pentru noua perioada de programare, publicată în draft 
sau supusă consultării publice (Strategie Națională de Sănătate, Master plan de Transport, alte documente programatice de 
referință). 

Versiunea actualizată a Planului Național de Redresare și Reziliență va fi supusăconsultării publice? Când, având în 
vedere că termenul asumat de transmitere către Comisia Europeană este sfârșitul lunii aprilie 2021? Pentru aceste întrebări, 
solicit răspuns scris. 

*** 
 
 
Adresată: domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
De la: Vasilică Toma, deputat  

Obiectul interpelării: Program de investiţii pentru dezvoltarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale 
 

Stimate domnule ministru, 
Mai mulţi primari din judeţul Iași mi s-au adresat la cabinetul parlamentar pentru că, deşi au depus la Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, documentaţia şi proiectele necesare pentru realizarea unor investiţii de 
utilitate publică, respectiv înfiinţarea de reţele de distribuţie a gazului metan pentru localităţile respective, încă nu au primit 
niciun răspuns clar din partea ministerului. 

Ati afirmat, in mod corect, că dezvoltarea unor proiecte pentru înfiinţarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale în 
localităţile din România este una dintre priorităţile Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei pentru 
numeroase avantaje legate de calitatea vieţii locuitorilor, crearea de noi locuri de muncă, atragerea de investitori prin accesul la 
această facilitate şi, nu în ultimul rând, reducerea consumului de combustibili solizi(lemn, cărbuni) şi, implicit, a poluării 
mediului. 

În plus, știu că în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei faceți toate demersurile necesare 
pentru a dezvolta un astfel de program de investiţii în domeniul sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. 

Pe de altă parte însă, dumneavoastră aţi declarat recent că Programele Naționale de Dezvoltare Locală 1 și 2 trebuie 
încheiate cel mai târziu în 2023, iar domeniile pentru care trebuie găsită finanțare, din punctul dumneavoastră de vedere,   sunt 
doar extinderea rețelei de apă și canalizare și modernizarea drumurilor. 

Faţă de cele expuse, aş dori să îmi comunicaţi dacă, în prezent, în portofoliul investiţional al ministerului există vreun 
program de investiţii pentru dezvoltarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi ce demersuri trebuie făcute de către 
primarii localităţilor din județul Iași pentru a beneficia de aceste de finanţări. 

De asemenea, va rog să îmi transmiteti, pe fiecare UAT în parte din județul Iași, stadiul demersurilor realizate până 
acum și pașii de urmat atat de către ministerul condus de dvs. cat si de către autoritățile administrațiilor publice locale. 
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Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns oral şi scris. 

*** 
 
Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
De la: VasilicăToma, deputat  
Obiectul interpelării: Alocările financiare destinate construcției de autostrăzi în România prin exercițiul financiar multianual 
european 2021-2027 

 
Stimate domnule ministru, 
Investițiile în dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel de autostradă sunt extrem de necesare pentru țaranoastră. 
Vă apreciez determinarea începutului de mandat la acest minister atât de important șivă asigur de întreaga 

disponibilitate spre o colaborare eficientă în tot ceea ce privește atât dezvoltarea infrastructurii de transport (pe toate căile), cât 
și a capitalului românesc din acest domeniu. 

Având în vedere că, în exercițiul financiar european multianual 2014-2020, fondurile disponibile în acest sens au 
fost/sunt de circa 2,02 miliarde de euro, vă rog să îmi transmiteți la cât se ridică suma disponibilă strict pentru construcția de 
autostrăzi în exercițiul financiar european multianual 2021-2027? 

Solicit răspuns scris. 
Vămulțumesc! 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
Suntem datori să le oferim copiilor noștri un viitor în care speranța să fie cuvântul cheie! 

 
Pentru acest lucru, trebuie ca astăzi să ne asumăm cu fermitate obiective mai ambițioase în materie de climă.  
Schimbările climatice sunt, din păcate, o problemă cât se poate de reală și care reprezintă o amenințare asupra mediului 

înconjurător și a lumii așa cum o știam. Problematica aceasta nu este una abstractă, ci ne privește pe fiecare dintre noi.  
În ultimii cinci ani s-au înregistrat cele mai mari temperaturi de până acum. În 2019, temperatura medie la nivel mondial 

crescuse cu 1,1°C peste nivelurile preindustriale. 
Reducerea cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 este fezabilă, atât timp cât autoritățile statelor își 

asumă acțiuni concrete și de impact benefice mediului înconjurător și atât timp cât cetățenii conștientizează importanța 
schimbării de mentalitate. Liderii statelor membre UE au convenit achiesarea la acest obiectiv ambițios în decembrie anul 
trecut și acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ne concentrăm toate eforturile pe îndeplinirea obiectivelor de mediu.  

Vedem tot mai des efectele schimbărilor climatice. Este vorba de temperaturile tot mai ridicate cu care ne confruntăm, 
de regiuni deșertificate, de seceta cu care se confruntă fermierii și care le distruge culturile, dar și de inundațiile și fenomenele 
extreme care distrug gospodării și chiar vieți. Conform unui studiu recent, din cauza poluării excesive aproape 9 milioane de 
oameni își pierd viața la nivel global. Este enorm și este inacceptabil să rămânem indiferenți! 

Degeaba spunem că vrem să le lăsăm copiilor noștri școli și spitale mai bune, dacă ignorăm cea mai de preț moștenire 
pe care o putem lăsa – un mediu înconjurător sănătos și un aer respirabil. 

Este esențial să avem politici de mediu mai curajoase, armonizate la nivelul Uniunii Europene, prin care să reușim, 
împreună, să facem tranziția spre neutralitate climatică în următorii 30 de ani.  

 
Deputat 

Mircea Fechet 
*** 

 
Guvernul Coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR alocă un miliard de lei refacerii industriei HoReCa 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Guvernul condus de Partidul Național Liberal, împreună cu partenerii din coaliție, a alocat un miliard de lei pentru 

despăgubirea industriei HoReCa. Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de 
calcul rezultată din desfășurarea activităților în 2020, comparativ cu 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de 
întreprindere. Prin această schemă de ajutor de stat se acordă ajutoare unui număr estimat de 73.211 de beneficiari. De 
asemenea, fondurile de sprijin pentru industria HoReCa nu se vor mai acorda după principiul „primul venit primul servit”, ci 
vor fi distribuite proporțional.  

Așadar, toate persoanele eligibile vor primi bani, indiferent când au făcut solicitarea, bineînțeles în limita bugetului, 
proporțional din bugetul total. Prin urmare, toată lumea va beneficia și nimeni nu va fi lăsat în urmă. Chiar și în situația în care 
nu vor fi suficienți bani în buget pentru a acoperi toată cererea, atunci fondurile de ajutor alocate per solicitant vor fi mai 
reduse, dar acoperirea va fi totală, nimeni nu va rămâne în afara acestui program de despăgubiri. Mai mult, și Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale a anunțat că va prelungi măsurile de sprijin pentru sectorul HoReCa. Astfel, voucherele de vacanță 
din anii 2019 și 2020 se pot folosi și în 2021. De asemenea, guvernul intenționează să prelungească măsurile de sprijin ale 
celor care angajează zilieri sau sezonieri, precum susținerea a 30% din salariu pentru zilieri și 45% din salariu pentru sezonieri. 
Guvernul a hotărât totodată că va prelungi prin ordonanță de urgență măsurile de susținere a mediului de afaceri. Printre 
acestea, menționăm continuarea I.M.M. Invest, I.M.M. Leasing de Echipamente și Utilaje, lansat inițial la sfârșitul lui 2020, 
I.M.M. Factor, program care va susține cashflow-ul întreprinderilor mici și mijlocii, Agro-I.M.M. Invest, un program nou, 
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asemănător I.M.M. Invest, destinat exclusiv fermierilor din agricultură, pescuit, acvacultură și sectorul alimentar, cu un sprijin 
de maximum 100.000 euro pe fermă.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Să nu uităm că în 2020, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.-uri (F.N.G.C.I.M.M.) a acordat 92.241 

garanții, în cuantum de 20,7 miliarde lei. A fost un maxim istoric al F.N.G.C.I.M.M. – fiind acordate într-un singur an, 2020, 
28,4% din valoarea tuturor garanțiilor date de Fond în cei 18 ani de activitate și 12,8% din numărul total de garanții. Față de 
2019, în 2020 numărul de garanții a crescut cu 185%, iar cuantumul garanțiilor a crescut cu 511%. Acesta este adevărul în 
cifre, nu poveștile despre „austeritate” pe care vi le vehiculează politicianist cei de la PSD! Vom continua să prezentăm 
constant adevărul absolut în cifre. Dacă discutam de lucruri cu un grad ridicat de adevăr relativ, atunci acesta ar fi fost extrem 
de sensibil la denaturările operate de PSD și comunicatorii săi. Însă obiectivitatea matematicii și statisticii nu lasă loc 
proiecțiilor apocaliptice și fataliste, așa cum sunt cele servite românilor, zi de zi, de către PSD. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola 
*** 

 
Bugetul României a fost promulgat! 

Vom respecta ținta de deficit asumată! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Bugetul României pentru anul 2021 a fost promulgat de către Președintele României, domnul Klaus Iohannis. În 

consecință, România are, în sfârșit, un buget axat preponderent pe investiții și pe accesarea fondurilor europene, care va 
permite dezvoltarea României în sectoarele sale esențiale, ignorate complet de către guvernările PSD o perioadă mult prea 
îndelungată, ținând cont de nevoile stringente ale țării! 

Săptămâna trecută am adoptat, împreună cu colegii mei, parlamentari din Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR, Legea 
bugetului de stat pentru anul 2021 și Legea asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, în premieră pentru perioada post-
decembristă FĂRĂ niciun amendament admis! Cu alte cuvinte, bugetul va rămâne în forma gândită de către Guvernul Cîțu, 
respectând astfel ținta de deficit bugetar, de 7,16% din PIB.   

În condițiile dificile prin care trece astăzi întreaga economie mondială, conducerea liberală a guvernului de anul trecut 
și a celui instalat după alegerile parlamentare din decembrie, respectiv guvernele Orban și Cîțu, au depus eforturi 
considerabile pentru a pune bazele redresării economice ale României,  printr-o consolidare bugetară sustenabilă, dar care în 
nicun caz NU  împovărează cetățeanul prin noi taxe și impozite.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Prin acest buget construit în mod realist și axat pe investiții masive, ca și în anul 2020, se creează premisele unei 

creșteri economico-sociale echilibrate și sustenabile pentru România și se pune accent pe o cheltuire cu mult mai eficientă a 
banului public și pe o reformă susținută a cadrului fiscal-bugetar și a sistemului de administrare fiscală. 

Iar acest lucru va fi cu siguranță posibil, spre deosebire de anii în care s-au perindat guvernele PSD la conducerea 
țării și în care administrarea banului public s-a făcut bine doar pe hârtie! În schimb, noi, cei din PNL și colegii din Coaliția 
aflată la guvernare, am alocat sume semnificative pentru investiții în infrastructura de transport, pentru spitale și școli, dar și 
pentru continuarea eforturilor de gestionare a campaniei de vaccinare, precum și a riscurilor asociate crizei sanitare și 
economice provocate de pandemia de COVID-19, iar toate acestea sunt fapte demonstrate! 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 
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9 martie „Ziua deţinuţilor politici anticomunişti din perioada 1944-1989″ 
 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
9 martie este ziua în care omagiem persoanele care au fost umilite, torturate și ucise de regimul comunist criminal și 

ilegitim, instaurat în România cu tancurile sovietice ale lui Stalin. Sistemul concentraționar și opresiv a fost însăși esența 
regimului roșu, care și-a prins rădăcinile adânci, la 6 martie 1945, și a supt seva României până în 1989. Numărul tuturor celor 
care au avut de suferit în temnițele comuniste este departe de a fi cunoscut, iar probabilitatea de a-l cunoaște vreodată cu 
adevărat este și ea infimă. Partidul Național Liberal va recunoaște și clama întodeauna responsabilitatea neuitării sacrificiului 
și suferințelor îndurate de români doar pentru că aparțineau unei anumite clase sociale, aveau un anumit statut financiar, aveau 
o educație înaltă sau, pur și simplu, valorile în care credeau erau considerate un pericol pentru comuniști.  

Mari oameni politici au căzut victime regimului comunist totalitar. Printre acești oameni politici, care au suferit sau 
chiar au murit în condiții degradante și care șochează orice om cu bun-simț și conștiință morală, se numără liderul P.N.L. din 
ultimele momente ale regimului monarhic în România, Constantin I.C.  Brătianu, zis Dinu, Bebe Brătianu, Gheorghe Brătianu, 
istoric și fiul marelui om politic și om de stat Ionel I.C. Brătianu, Gheorghe Tătărescu, dar și făuritori ai României Mari, 
precum Iuliu Maniu, Ioan Lupaș, Iuliu Hossu, Ion Mihalache. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Acestea sunt numai câteva nume sonore, însă majoritatea celor care au suferit în acest univers concentraționar roșu au 

fost oameni de rând, simpli adolescenți, studenți, tineri și adulți, care, fie pentru ceea ce erau, fie pentru ceea ce credeau 
trebuiau să fie reduși la tăcere sau exterminați. Nu putem uita, în această privință, funebrul și nefastul Experiment Pitești, al 
cărui scop era lepădarea convingerilor și ideilor politice și religioase a deținuților, și, în cele din urmă, alterarea personalității 
până la punctul obedienței absolute. Pentru a-și atinge acest scop, Partidul Comunist din România, prin organele Securității, a 
apelat la metode care sfidează orice imaginație, mai puțin a celor care au fost puși, uneori din proprie inițiativă, să ducă la 
îndeplinire acele pedepse.  

Consider cu tărie că avem cu toții o datorie de a NU UITA, iar această datorie nu poate fi îndeplinită decât dacă 
generațiile tinere vor fi educate să cunoască ceea ce s-a întâmplat în trecutul țării lor, dar, mai ales, să înțeleagă de ce și cum s-
a putut ajunge la acesl regim de tristă aminitre. Cum pentru credința lor în libertate, pluralism politic, democrație și Dumnezeu 
românii, la un moment dat, au ajuns să plătească cu libertatea sau chiar cu viața! Democrația și libertatea nu sunt un dat. Ele se 
câștigă foarte greu, după cum a arătat-o Revoluția Română sângeroasă din decembrie 1989, dar se și pierd foarte ușor... 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Roman 
*** 

Finanțare pentru proiectele de dezvoltare în județul Constanța 
 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
După cum am declarat încă de la începutul activității mele de parlamentar din partea Constanței, prioritățile mele vor 

gravita în jurul dezvoltării Dobrogei și, mai concis, în jurul dezvoltării județului Constanța. În cadrul ședinței comisiilor 
reunite de Transport și Infrastructură din Senat și Camera Deputaților, am aprobat bugetul Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii. Sumele alocate pentru acest minister sunt uriașe, respectiv 14,12 miliarde lei, comparativ cu anul 2020, ceea ce 
confirmă faptul că am acordat o importanță deosebită dezvoltării României, prin finanțarea de proiecte strategice, în cel mai 
scurt timp. În ceea ce privește județul Constanța, în bugetul Ministerului Transportului și Infrastructurii sunt cuprinse peste 20 
de proiecte, în diferite faze de investiții.  

Toate domeniile transporturilor din județul nostru, fie că vorbim despre transport rutier, feroviar, aerian, maritim sau 
fluvial, sunt cuprinse în capitolele din buget. Bugetul pentru Transporturi este unul curajos, axat pe investiții strategice, astfel 
încât să putem da curs unei dezvoltări fără precedent a României dar și a județului Constanța, județ ținut prea mulți ani sub 
jugul și voința arbitrară a baronilor PSD. În campania electorală pentru alegerile parlamentare, am vorbit despre investițiile 
necesare dezvoltării județului Constanța, iar bugetul acestui minister confirmă că ne ținem de cuvânt. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
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În opinia mea, modernizarea infrastructurii de transport din sudul ţării, în zona litoralului românesc, reprezintă, într-
adevăr, un deziderat prioritar, care va contribui, cu siguranţă, la îmbunătăţirea fluxurilor de turiştişi a celui economic. Din cele 
peste 20 de proiecte mari cuprinse în bugetul ministerului, aș sublinia câteva pe care, personal, le consider esențiale pentru 
dezvoltarea ulterioară a Dobrogei: lucrările pentru consolidarea malului de pământ din localitatea Cumpăna; studiul de 
fezabilitate și proiectul tehnic pentru Alternativa Techirghiol (pe care îl consider unul dintre cele mai importante proiecte de 
infrastructură din planul judeţuluiConstanţa) și Drum Expres Constanta – Tulcea; reabilitarea podului „Inginer Anghel 
Saligny” de la Cernavodă; electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Constanța - Mangalia; prelungirea digului de larg în 
Portul Constanța (A.P.M.C.) și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în port; modernizarea infrastructurii portuare; 
modernizarea și extinderea capacității în Portul Medgidia; modernizarea canalelor navigabile ale Dunării (canal Dunăre - 
Marea Neagră și canal Poarta Alba – Midia); investiții în Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” și alte proiecte de o 
importanță covârșitoare pentru regiunea noastră.  

Cu aceste proiecte de infrastructură finalizate vom reuși să dăm curs dezvoltării sud-estului României și județului 
Constanța. Baronii PSD care au blocat - pentru foarte mulți ani - orice inițiativă benefică regiunii, dar care contravenea 
intereselor lor personale, ținând, astfel, în subdezvoltare o zonă strategică pentru România, vor reprezenta doar un trecut 
reprobabil din istoria politicii și administrației dobrogene. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Marian Crușoveanu 

*** 
 

Soluție pentru repornirea industriei HoReCa: Accesul publicului prin verificarea  
și selecția protectivă, pe baza testelor sau certificatului de vaccinare 

 
Stimate doamne deputate și stimați domni deputați,  
La un an de la declanșarea pandemiei, România se află în topul primelor zece țări ale lumii ca pondere a populației 

vaccinate. La doar două luni de la începerea procesului de vaccinare, iată că a fost depășită cifra de 1 milion de persoane 
vaccinate cu prima doză de vaccin, o tendință pozitivă ce arată că ne îndreptăm spre o viață normală, prin efortul instituțiilor 
guvernamentale, dar și a unei majorități a populației României.  

Cu toatea cestea, iată că a fost luată decizia de carantinare a Timișoarei, pentru 14 zile, începând cu 8 martie 2021 ora 0, 
afectând, o dată în plus, viața normal și toate activitățile econpomice, educaționale, cultural și de oriice alt tip.  

Vă propun să ne gândim la o decizie guvernamentală responsabilă, luată cu discernământ și deschidere față de situația 
extrem de dificilă a industriei HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) și a instituțiilor de spectacole (teatre, cinematografe, 
muzee, săli de spectacole și de evenimente conexe).  

Cele peste 40.000 de companii din industria ospitalității, ca total la nivel național, ne propun trei măsuri ce ar putea fi 
aplicate în scopul înlocuirii criteriului ratei de infectare pentru deschiderea accesului în unitățile HoReCa, măsuri suficiente 
pentru garantarea siguranței clienților și a personalului din HoReCa:  

• prezentarea unui certificat de vaccinare,  
• a unui rezultat de testare PCR  
• sau a unui test rapid (realizat cu 48 de ore înainte de a participa la un eveniment sau o masă a la carte), ori realizarea 

unui test rapid la intrarea în incintă.  
Într-adevăr, aceste măsuri, odată aplicate, pot garanta un acces selectiv al clienților, pe bază de date certe, și pot garanta 

o reluare firească a activităților în industria HoReCa. Industria avea înainte de criză 400.000 de angajați cu totul, colaboratori 
și angajați direct în hoteluri şi restaurante. Sunt aproximativ 200.000 în momentul acesta, iar 100.000 au ieșit de tot din 
industrie, s-au reprofilat.  

Situația trebuie să se schimbe. Este o industrie dinamică, iar în momentul în care lucrurile vor reveni la normal sunt 
convins că se vor găsi și oameni care să revină către ea. Soluția este ca vaccinarea să continue, măsurile menționate mai sus să 
fie implementate, cu siguranță industria își va reveni în acest fel. Altă soluție miraculoasă nu cred căexistă. În plus, avem și o 
ordonanțăde urgență care promite ca antreprenorii din acest domeniu și din turism, să își recupereze 20% din pierderile suferite 
în pandemie, adică un total estimat de 500 de milioane de euro.  

Deschiderea direct către populație face ca acest sector al economiei să fie pus în imposibilitatea de a supraviețui în 
condițiile continuării restricțiilor, fără ajutor financiar din partea statului și fără măsuri de protecție a sănătății, atât pentru 
salvarea afacerii cât și pentru păstrarea angajaților.  
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Aplicarea unei verificări și selecții protective a publicului, în privința vaccinării sau testării epidemiologice, este acum o 
soluție viabilă, aflată la îndemână, o șansă reală pentru reluarea vieții normale și pentru repornirea economică.  

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Marilen Gabriel Pirtea 
*** 

P.N.R.R. reprezintă o șansă reală de dezvoltare pentru România 
  
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) reprezintă cel mai important instrument de redresare după criza 

provocată de pandemie - care a fost propus de către Comisia Europeană la 28 mai 2020 - și prin care sunt alocate 672,5 
miliarde de euro, din care 30,4 miliarde de euro pentru țara noastră. Din fondurile alocate României, 13,7 miliarde de 
euro sunt structurați sub formă de granturi și 16,6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Mai mult, calendarul prevede 
o prefinanțare de 13%, ceea ce înseamnă că țara noastră va primi un avans de 3,95 de miliarde de euro de îndată ce 
Planul Național de Redresare și Reziliență va fi adoptat. Toate acestea sunt rezultatul unui efort conjugat al Președintelui 
României, domnul Klaus Iohannis, împreună cu guvernul PNL condus de Ludovic Orban și actualul guvern de coaliție, condus 
de Florin Cîțu. De asemenea, un aport semnificativ la realizarea acestui plan, lucru care trebuie spus, îi aparține 
europarlamentarului PNL, Siegfried Mureșan, din poziția de co-raportor al Parlamentului European. 

Acest mecanism este principalul instrument pentru relansarea economică, în urma crizei generate de pandemia COVID-
19, dar și proiectul ce presupune alocări bugetare de o anvergură nemaiîntâlnită în istoria Uniunii Europene. În acest context 
dificil, banii veniți prin acest mecanism sunt o șansă unică pentru România și cetățenii săi, care, la finalul implementării sale, 
pot spera la o țară schimbată, reformată, dar, mai ales, modernizată. Principalele direcții înspre care se vor concentra aceste 
fonduri sunt investițiile în infrastructură, educație, sănătate, digitalizare și combaterea schimbărilor climatice.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Acum, după ce situația la nivel european a fost clarificată, responsabilitatea este pe umerii noștri, a decidenților din țară. 

De aceea, cred că este imperios un efort coordonat al tuturor ministerelor de linie în domeniul cărora sunt prevăzute activități 
și proiecte în P.N.R.R., cu implicarea Administrației Prezidențiale, a Guvernului, a vice-premierului coordonator, precum și a 
Secretariatului General al Guvernului și a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului.  

În acest context, un rol decisiv va reveni Ministerului Finanțelor Publice, inclusiv în negocierile pentru aprobarea 
P.N.R.R., având în vedere că pregătirea deciziilor de aprobare a Planului se realizează pe filiera F.I.C.O. (consilieri financiari). 
De asemenea, Ministerul Finanțelor are un rol important în etapa aprobării plăților din P.N.R.R., având în vedere că emiterea 
de opinii se realizează în cadrul Comitetului Economic şi Financiar al Uniunii Europene, în care România participă prin 
reprezentantul Ministerului Finanțelor.  

Planul Național de Redresare și Reziliență, prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, este o șansă unică pentru țara 
noastră de a putea să se dezvolte armonios, sub o guvernare sănătoasă și competentă, și, în sfârșit, să reușească să investească 
în domenii cheie, care au fost ocolite perpetuu în ultimii ani.  

Vă mulțumesc!          Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
 

Declaratie politică 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
Turismul din țara noastră a fost grav afectat în ultimul an din cauza pandemiei, însă am încredere că prin măsurile care 

se vor lua în următoarele luni vom reuși să oprim declinul. Unul dintre locurile dragi mie, care sper să fie valorificat și 
modernizat este stațiunea Băile Herculane, care are în spate o vechime de aproape 2000 de ani. 

Din fericire, Guvernul PNL a făcut o serie de pași pentru a pune bazele modernizării unei stațiuni care ar putea să 
redevină una dintre perlele turismului românesc. 

Anul trecut Guvernul a adoptat Hotărârea prin care proiectul de investiţii „Conducta de transport gaze naturale pe 
direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa ca fiind de importanță națională în domeniul gazelor naturale”. Astfel, s-a 
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oferit oportunitatea de aducere a rețelei de gaze naturale aici, pentru a oferi turiștilor cele mai bune condiții. Pentru că nu 
putem avea un turism performant fără o infrastructură performantă. 

De asemenea, în anul 2020 stațiunea Băile Herculane a fost inclusă în ”𝑹𝒖𝒕𝒂 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑻𝒖𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 ̆ „𝑷𝒆 𝑼𝒓𝒎𝒆𝒍𝒆 𝒍𝒖𝒊 
𝑯𝒆𝒓𝒄𝒖𝒍𝒆𝒔”, al cărei scop este promovarea obiectivelor culturale și istorice din județele Mehedinți, Gorj și Caraș-Severin, care 
spun povestea legendarului erou.  

„Pe urmele lui Hercules” vă poate purta, astfel, în tărâmuri fascinante! Statui megalictice, basorelieful sculptat în stânca 
muntelui, care îl reprezintă pe eroul Hercule, alias Iovan Iorgovan, băile termale, care îi poartă numele, formațiuni carstice 
monumentale, asociate de credința populară luptei dintre acesta și hidra, dar și balade și cântece populare care îi sunt dedicate. 
Toate vă așteaptă să le descoperiți! Da, vă invit să promovați și să încurajați turismul în stațiunea Băile Herculane pentru a 
pune umărul la promovarea unui obiectiv turistic atât de important. 

De asemenea, am încredere că Guvernul, condus de premierul Florin Cîțu, va investi sumele necesare pentru 
modernizarea și promovarea izvoarelor termale, care sunt socotite un „dar al zeilor”. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 

 
Școala românească și corelarea ei la piața muncii 

Stimate colege / Stimaţi colegi, 
În declaraţia de astăzi voi vorbi despre ceea ce, în opinia mea, ar trebui să fie un punct esenţial pe agenda fiecăruia 

dintre noi şi a tuturor guvernelor ţării noastre – educaţia. Anul acesta școlar, dar și cel trecut, au fost grav afectate de pandemia 
de coronavirus. Guvernele conduse de PNL au făcut eforturi pentru a asigura un sistem de învățământ care să vină în sprijinul 
elevilor și al cadrelor didactice. Nu ne permitem să avem o generație de elevi pierdută. Adevărata bogăţie a ţării noastre sunt 
copiii şi tinerii noştri, cei asupra cărora trebuie să ne concentrăm atenţia cu orice prilej, deoarece ei reprezintă viitorul. 

Vedem cu toţii că şcoala românească a început să se modernizeze: există programe noi pentru elevi, există un acces mai 
facil la instrumentele moderne de pedagogie. 

Sunt conştient, totuşi, de faptul că învăţământul românesc se confruntă în continuare cu lipsuri, dar evoluţiile pozitive 
din ultimele luni mai ales sunt simţite în mod cert. Ştiu foarte bine cât de important este să ai acces la o şcoală bună, indiferent 
că ea se află în mediul rural sau urban. O bună pregătire reprezintă şansa oricărui tânăr de a se integra în viitor pe piaţă muncii. 

Aud vorbindu-se des despre generaţia actuală de tineri ca despre o generaţie care nu se mai ridică la așteptările noastre. 
Printre argumentele folosite se invocă faptul că aceştia, după terminarea școlii, devin şomeri pe o perioadă nedeterminată şi, 
astfel, vor pierde lupta cu generaţiile de tineri absolvenţi care vin din urmă, mai bine pregătite şi mai bine adaptate pieţei 
muncii. Implicaţiile acestui fenomen despre care se vorbește la nivelul României sunt multiple şi grave. 

De aceea, din punctul meu de vedere, fiecare ban pe care Guvernul îl cheltuie pentru educaţie, pentru crearea de locuri 
de muncă, nu trebuie privit ca fiind o cheltuială, ci ca o investiţie din partea statului în propriul său viitor. 

În România, şcoala nu produce "tâmpiţi", aşa cum i-a plăcut unui fost preşedinte să spună. Însă, ea produce tineri 
nemulţumiţi de sistemul de învăţământşi de faptul că educaţia, absolvirea unui liceu sau a unei facultăţi, nu le mai garantează 
şansa la un loc de muncă. 

Trebuie să înţelegem că munca şieducaţia trebuie încurajate şi sprijinite dacă vrem ca tinerii noştri să creadă în viitorul 
lor. Sau dacă vrem ca ei să aibă un viitor aici, acasă. 

Pentru a fi siguri că tinerii au abilităţile necesare pentru locurile de muncă ce vor fi create, trebuie asigurată o educaţie 
de calitate a acestora, începând cu nivelul primar şi ajungând până la cel superior. Şcoala românească trebuie să formeze 
specialiştii de mâine! 

Evoluţiasocietăţii românești din ultimii ani ne-a arătat că numărul locurilor de muncă ce necesită tot mai multe abilităţi a 
crescut semnificativ. De aceea, pentru a face faţă pe o piaţă a muncii foarte competitivă şi în continuă dezvoltare, educaţia 
trebuie să fie o prioritate pentru orice stat. 

Dezvoltarea societăţii este bazată pe investiţiile pe care le facem în tineri, de aceea avem nevoie de proiecte prin care 
economia noastră să susţină crearea de noi locuri de muncă pentru tineri. Atragerea de investitori care să asigure un necesar de 
locuri de muncă este unul dintre obiectivele importante ale statelor din ziua de astăzi. 
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De asemenea, este firesc şi sănătos pentru societate ca profesorii să aibă venituri mai mari. În funcţie de evoluţia 
economică, salarizarea cadrelor didactice trebuie să crească. Ce se poate face pe termen scurt este să echilibrăm raportul dintre 
cel mai mare şi cel mai mic salariu din sistemul bugetar. 

Există însă o orientare extrem de deschisă şi semnale pozitive pentru sistem: profesorii sunt respectaţi, ascultaţi, iar 
nevoile lor sunt pe masa Guvernului. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
 

Cu trenul se circulă mai repede, mai ieftin și mai sigur! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Aproape săptămânal ne vin vești foarte bune cu privire la progresul proiectelor majore din infrastructura rutieră de 

transporturi din toată țara: lucrări care avansează mai rapid decât calendarul stabilit inițial pentru unele proiecte, finalizarea 
licitațiilor și începerea lucrărilor de execuție pentru alte proiecte care au tergiversat ani de zile, finalizarea studiilor și a 
proiectelor pentru autostrăzi, centuri ocolitoare și drumuri expres, la care nu ne mai așteptam.  

Așadar, Guvernul PNL a reușit, în anul 2020, în timpul celei mai severe crize sanitare și economice, să deblocheze toate 
proiectele majore din infrastructura rutieră de transporturi și să deschidă calea către dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunior 
istorice ale țării. Actualul Guvern are sarcina majoră de a menține același ritm și anul acesta și în anii următori. Astfel, dorința 
noastră de a avea o infrastructură rapidă și modernă de transporturi rutiere poată să prindă contur până în anul 2024. 

Stimați colegi, 
Dacă PNL a reușit să genereze o cale sigură și corectă pentru construcția de autostrăzi și drumuri expres, cred că în 

perioada imediat următoare ar trebui să ne concentrăm eforturile pentru găsirea de soluții financiare și tehnice în vederea 
modernizării rețelei naționale de căi ferate și pentru salvarea companiilor naționale de căi ferate. Cunoaștem cu toții că o cale 
ferată modernă, pe care circulă trenuri noi, oferă deplasarea călătorilor mult mai rapid decât pe autostrăzi, mult mai ieftin și 
mult mai sigur. Mai mult decât atât, o cale ferată modernă și rapidă, este prietenă cu mediul, pentru că poluează mult mai 
puțin, în condițiile în care preia o parte consistentă din traficul de mărfuri și de călători care astăzi se desfășoară pe cale rutieră. 
Așadar, avem atât argumente de eficiență economică, cât și argumente în fața finanțatorilor europeni, care, acordă o atenție 
sporită și susținere financiară proiectelor mai puțin poluante. 

Stimați colegi, 
În ultimul deceniu, transportul feroviar din România a reprezentat bătaia de joc a guvernelor PSD. Incompetenții care 

mâzgăleau harta țării cu tot felul de povești privind infrastructura, au dus în prag de faliment companiile naționale de marfă și 
călători, nu au alocat bani nici măcar pentru modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, au închis sub falsul pretext al 
eficientizării zeci de rute feroviare, lăsând zeci de localități în izolare. La fel de grav este faptul că mare parte din infrastructura 
feroviară și materialul rulant a ajuns la fier vechi.  

Cunoaștem cu toții ce a reprezentat în trecut transportul feroviar în România și în ce stadiu de degradare a ajuns astăzi 
după atâtea decenii de guvernare socialistă. De aceea, cred cu putere că actualul Guvern are datoria de a demara elaborarea 
proiectelor și de a le prioritiza, astfel încât reabilitarea rețelei naționale feroviare să poată începe chiar din acest an. Resurse 
financiare sunt disponibile prin Mecanismul european pentru redresare și reziliență, prin bugetul multianual al UE 2021-2027, 
prin alte mecanisme de finanțare a infrastructurii, cum este Connecting Europe Facility. Am toată încrederea că actualul 
Guvern își va concentra energiile în acest sens, iar anul 2021 să însemne pentru România punctul de cotitură în refacerea 
infrastructurii naționale de transporturi pe calea ferată. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Siguranța și eficiența sistemului de învățământ 
Dragi colegi,  
Creșterea îngrijorătoare a numărului de cazuri de COVID-19 în toată țara, în contextul apariției noilor tulpini de 

infectare cu noul coronavirus din Africa de Sud și Marea Britanie, a determinat mai multe localități să reintre treptat în 
scenariul roșu. Săptămâna trecută, capitala s-a alăturat și ea acestui scenariu. Inevitabil, sistemul educațional din România este 
supus din nou unor presiuni, în special datorită faptului că ne aflăm în semestrul doi al anului școlar, iar examenele finale se 
apropie.  

Decizia ca elevii, cu toate că merg la școală într-un oraș care a intrat în scenariul roșu, să meargă fizic la ore pentru a se 
pregăti corespunzător pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, este o decizie rațională și onestă. Spun onestă pentru că 
suntem conștienți că eficiența sistemului de învățământ a suferit datorită pandemiei de COVID-19, iar adaptarea studenților, 
profesorilor, elevilor și părinților la sistemul de predare online este dificilă. Suntem conștienți și că adaptarea a presupus 
sacrificii de timp, efort susținut, dar trebuie să avem în vedere obiectivul final, acela de a ne educa copiii și a face tot posibilul 
ca ei să aibă parte de educația pe care o merită, mai ales având în față examene importate pentru dezvoltarea și viitorul lor.  

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis necesitatea prezenței fizice în clase pentru elevii care sunt în ani 
terminali, precum și îmbinarea învățământului online cu cel față în față, pentru a avea un nivel de întelegere a materiei mai 
bun, iar carențele care survin să aibă posibilitatea de a fi rezolvate. Sistemul hibrid corelează eficiența învățământului în format 
fizic cu sănătatea elevilor și prevenția sporită împotriva îmbolnăvirii cu noul coronavirus. În clase se vor afla jumătate dintre 
elevi, iar cealaltă jumătate va asista la ore de acasă. Decizia comună a Ministerului Sănătății și Educației are ca fundament 
principal nevoia găsirii unei soluții pentru a nu periclita educația elevilor, dar a evita copleșirea spitalelor și supralicitarea 
sistemului de sănătate.  

Depunem eforturi pentru a găsi cele mai bune soluții, pentru a ne asigura că progresul societății româneși în toate 
domeniile nu este pus în pericol, fiind mereu vigilenți și responsabili. Avem încrederea că punerea la dispoziție a acestei 
variante de învățământ hibrid elevilor care locuiesc într-o localitate aflată în scenariu roșu este cea mai bună alternativă în 
contextul actual.  

Sperăm ca situația să se remedieze cât mai rapid, iar numărul cazurilor să urmeze o pantă descendentă, dar, până atunci, 
trebuie să ne adaptăm și să nu scăpăm din vedere prioritățile colective ale României. Printre acestea se numără susținerea unei 
generații tinere educate, care să beneficieze de dreptul la educație în cele mai bune condiții. Împreună, putem să avem parte de 
acest scenariu, care de data aceasta să fie unul favorabil și apropiat de normalitate.  

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Programul Agro IMM Invest trebuie să fie doar debutul modernizării agriculturii românești! 
 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
În anii 2010-2011, România a făcut investiții importante pentru securizarea frontierelor de stat, pentru pregătirea 

personalului și al infrastructurii, în scopul aderării la Spațiul Schengen. Astfel, din punct de vedere al exigențelor tehnice, 
putem spune că țara noastră îndeplinește de aproape un deceniu condițiile de aderare la acest spațiu al libertății de mișcare în 
interiorul Uniunii Europene. În ciuda acestor eforturi pe care le-a făcut țara noastră, porțile Spațiului Schengen au rămas 
închise pentru români din cauza atacurilor repetate și consistente pe care PSD le-a dat instituțiilor fundamentale ale statului, în 
mod special asupra independenței justiției. 

Stimați colegi,  
În anul 2020, Guvernul PNL a reușit să întoarcă România pe drumul său firesc, pro-european. În plină criză sanitară și 

economică, PNL a recâștigat încrederea partenerilor euro-atlantici, lucru reflectat în majoritatea documentelor oficiale care 
evaluează parcursul democratic al țării noastre. În acest context, este esențial ca Guvernul condus de Florin Cîțu să urmărească 
implementarea tuturor reformelor structurale așteptate de societatea românească și de partenerii noștri europeni. Îndreptarea 
legilor justiției, asigurarea unui independențe reale a sistemului judiciar, recâștigarea încrederii în instituțiile de ordine publică 
sunt numai câteva elemente de reformă care ne pot aduce un raport MCV favorabil, care va deschide și calea aderării țării 
noastre la Spațiul Schengen.  

Stimați colegi, 
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Prim-ministrul Florin Cîțu ne-a anunțat recent că este posibil ca aderarea țării noastre la Schengen se poate realiza chiar 
de anul acesta. Este drept că aderarea poate să fie parțială, înseamnând ca în prima etapă să fie cuprins transportul aerian. Chiar 
și numai așa, ar fi un câștig extraordinar pentru cetățenii români care călătoresc frecvent în Uniunea Europeană. Procedurile s-
ar simplifica, timpul s-ar scurta, iar românii ar simți în mod real că sunt cetățeni europeni. Dacă acest obiectiv se va 
materializa, atunci avem obligația de urmări cu maximă atenție toate reformele asumate, astfel încât să putem adera la Spațiul 
Schengen și la nivelul frontierelor terestre. Mediul de afaceri din România plătește anual costuri importante pentru birocrația 
specifică traficului de frontieră, iar investitorii străini dispuși să facă afaceri în țara noastră ezită atunci când află cu nu 
aparținem Spațiului Schengen. Așadar, o aderare completă la acest spațiu al libertății de mișcare va genera, fără dubiu, un 
dinamism foarte puternic al economiei românești, care va fi în avantajul tuturor românilor. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

 
Declarație politică 

Stimaţi colegi deputaţi, 
Acum o sută de ani, în anul 1911, s-a sărbătorit prima dată  Ziua Internaţională a Femeilor. A fost o mișcare în dreptată 

împotriva discriminărilor de gen și pentru asigurarea unor condiții de muncă mai bune pentru femei. 
În vestul Europei a rămas acest spirit și, de aceea, pe 8 martie se sărbătorește mai degrabă ca un proces de reflecție în   

privința pașilor de făcut pentru ca femeile să aibă parte de un  tratament demn, egal și nediscriminatoriu în raport cu bărbații. 
Înestul Europei, inclusiv România, 8 martie este o zi în care celebrăm femeile și mamele cu flori, bomboane și citate pe 

facebook, fără a discuta deschis despre rolul lor în societate și despre ce trebuie săfacem pentru drepturile și libertățile 
universalesă fie aplicate. 

În privința reprezentării politice, mai avem mult de lucru.  
În România, peste 51% dintre cetăţeni sunt femei, dar reprezentarea lor la nivel politic rămâne una dintre cele mai 

scăzute din Uniunea Europeană: din cei peste 250.000 candidaţi înscrişi pentru funcţii judeţene sau locale în septembrie 2020, 
doar 23% au fost femei. În alegerile parlamentare din decembrie, 29% din candidaţii înscrişi au fost femei. 

Disproporția cea mai mare se întâlneşte însă atunci când analizăm prezenţafemeilor pe tipurile de funcţii pentru care 
candidează: pentru poziţia de primar, sub 10% au fost candidați femei; şi la fel pentru cea de Preşedinte de Consiliu Judeţean. 
Funcţiile alese direct (primar, preşedinte CJ) şi care dau legitimitate şi putere executivă reală rămân în continuare cele mai 
inaccesibile femeilor. 

România se  situează pe locul 25 în UE în ceea ce privește indicele egalității de gen, cu 54.5 din 100 de puncte. Scorul 
este cu 12.9 puncte mai mic decât media UE. 

Inegalitatea de gen împiedică România să-și atingă întregul potențial.  
Chiar și la nivelul UniuniiEuropene,  femeile câștigă în medie cu 16 % mai puțin decât bărbații și se confruntă în 

continuare cu bariere în calea accesului și a menținerii pe piațaforței de muncă. Egalitatea de gen este o condiție esențială 
pentru o economie europeană inovatoare, competitivă   și prosperă. 

Astăzi să ne amintim de câteva reprezentante ale feminismului care sunt printre liderii mişcării feministe românești și 
datorităacțiunii lor s-au câștigat drepturi formale cum ar fi: dreptul de a semnacontracte, de a deține proprietate, de a avea 
acces la mai multe tipuri de studii, la drepturi economice legate de angajare și, într-un final, la drepturi politice. 

Este vorba despre Sofia Nădejde, o publicistă feministă, Adela Xenopol, care a creat prima revistă pentru drepturile 
femeilor din România, Calipso Botez, care a pledat în momentul discutării textului Constituției din 1923 pentru drepturile 
femeilor, Alexandrina Cantacuzino, care a jucat un rol internațional important, fiind vicepreședintele Asociației Internaționale 
a Femeilor. 

Egalitatea de gen este un principiu fundamental pentru o societate modernă. Jumătate din populație este de sex feminin. 
Ca parlamentar, susțin cu fermitate realizarea de noi progrese și accelerare a ritmului reformelor pentru a promova egalitatea 
de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 6 - 2021  
Săptămâna 8 – 12 martie 2021  

 

 

51 
 

Guvernul finanțează studiul de fezabilitate pentru culoarul 
Lugoj-Drobeta Turnu Severin-Craiova-Calafat 

 
Stimate colege și stimați colegi,  
România se dezvoltă  prin investiții în infrastructura de transport. Un exemplu concret în acest sens este reprezentat de 

faptul că Guvernul a decis să finanțeze, cu 20 milioane lei, demararea unui proiect de infrastructură extraordinar de important 
pentru regiunea Olteniei. Este vorba de culoarul rutier Lugoj- Drobeta Turnu Severin – Craiova-Calafat, culoar care va lega 
Oltenia de Banat și de Europa Centrală. 

Acest proiect de infrastructură rutieră va dinamiza investiţiile în regiunea Olteniei. Cu toții traversăm o perioadă 
complicată, iar economia trebuie să se dezvolte, astfel încât să fie create noi locuri de muncă.  

Astfel, Guvernul a aprobat finanțarea studiului de fezabilitate a acestui proiect de infrastructură majoră. Marele avantaj 
este constituit de poziționarea pe coridorul de conectivitate Oltenia-Banat care se suprapune coridorului european Orient East-
Med care unește Europa Centrală cu porturi de la Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediterană.  

Pentru dezvoltarea României și pentru a atrage investiții este nevoie de infrastructură. Toți marii contributori la bugetul 
național, toți marii angajatori din Oltenia au solicitat de mulți ani guvernanților demararea acestui proiect de infrastructură 
rutieră.  

După ani de zile în care nu s-a făcut nimic concret, Guvernul condus de Florin Cîțu vine cu această decizie majoră. Mult 
așteptatul culoar de transport Lugoj- Craiova-Calafat, care să lege Oltenia de Europa Centrală, prinde contur datorită unui 
guvern responsabil.  

Viitorul drum expres între Craiova şi Lugoj va face legătura cu Coridorul IV, dar va asigura și facilităţi suplimentare de 
transport privind capacitatea de navigabilitate a Dunării.  

Culoarul Lugoj-Drobeta Turnu Severin-Craiova-Calafat va facilita accesul din Regiunea istorică Banat spre capitala 
României, dar va asigura și transportul de marfă înspre și dinspre Peninsula Balcanică.  

Așa cum am promis, investițiile reprezintă o prioritate pentru Guvern. Datele furnizate de Ministerul Finanțelor 
confirmă obiectivul PNL de a ieși din criză și de a dezvolta România prin investiții masive în infrastructură, o politică 
deosebită radical de cea a PSD care s-a bazat pe stimularea consumului excesiv.  

Investiții pe anul acesta sunt cu aproximativ 6 miliarde lei în plus față de anul trecut, aceasta fiind singura soluție pentru 
a avea o economie competitivă în viitor.Concret, investițiile masive în infrastructură cresc nivelul de trai al românilor, dar și 
atractivitatea economică a localităților. Apar noi investiții private, noi afaceri, noi locuri de muncă. Cu alte cuvinte, o viață mai 
bună pentru români.  

Vă mulțumesc.        Deputat 
Dumitru Mărculescu 

*** 
 

Prin PNRR România are nevoie de recuperarea decalajelor de dezvoltare 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Avem o oportunitate uriașă în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Prin Mecanismul de Redresare și 

Reziliență (MRR), România va beneficia de 30,44 miliarde de euro, iar pentru accesarea lor este necesar să prezinte Comisiei 
Europene un Plan Național de Redresare și Reziliență până la data de 30 aprilie 2021.  

Convingerea mea este că proiectele pentru care autoritățile, inclusiv cele locale, solicită finanțare trebuie să corespundă 
nevoilor reale ale oamenilor. România are probleme de dezvoltare și e ocazia noastră să recuperăm decalajele față de țările 
occidentale. Ne dorim digitalizare, ne dorim politici verzi, dar trebuie să reflectăm la nevoile prioritare ale oamenilor.  

Concret, CJ Giurgiu, condus de Dumitru Beianu,  a introdus pe lista de investiții și reforme pentru PNRR construirea 
unui spital județean de urgență la Giurgiu.  

Clădirile spitalului de tip bloc, au fost date în folosință în anii 90, iar PSD, partid care a condus județul în ultimii 4 ani, 
nu a făcut investiții și l-a lăsat înglodat în datorii. Acestea nu permit respectarea  destinației actuale de spital județean de 
urgență, neasigurând circuitele funcționale și fluxurile medicale obligatorii, locuitorii din Giurgiu având  nevoie de această 
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investiție, în special de două secții noi, care sunt priorități absolute, cele de oncologie și cardiologie. Pacienții bolnavi au 
nevoie de o secție de oncologie pentru a nu mai fi nevoiți sa facă naveta la București, cum se întâmplă astăzi. 

Pe lângă noul spital județean, administrația liberală propune pentru finanțare alte două proiecte din domeniul sănătății: 
construirea unui centru servicii paliative în regim de spitalizare continuă și a unui serviciu județean de ambulanță.  

Printrecele 20 de priorități de investiții transmise de CJ Giurgiu, se aflășiconstruireaunui campus pentru învățământul 
dual pentru a forma profesioniștii de care avem nevoie pentru atragere ainvestitorilor în județ.  

De asemenea, ne propunem înființarea unui parc industrial. Cele două obiective de investiții, campusul pentru 
învățământ dual și parcul industrial reprezintă soluția integrată pentru a atrage investiții în zonă.  

Sunt propuse pentru finanțare 5 drumuri județene, pentru că infrastructura rutieră este vitală pentru dezvoltarea județului 
și un tren verde Giurgiu-Comana.  

Unul dintre cele 8 depozite regionale pe care le vom construi pentru sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea 
produselor agricole locale va fi la Giurgiu. 

De asemenea, pentru județul Giurgiu este importantă și infrastructura de irigații, fiind mportanță finanțarea obiectivului 
de irigații Giurgiu-Răsmirești. 

Politicienii ne-au obișnuit cu discursurile patriotarde. Au lipsit, însă, acțiunile prin care să arătămr espectul cuvenit 
istorie inaționale. Noi ne propunem valorificarea turistică durabilă a monumentelor istorice din comuna Călugăreni, inclusiv 
Crucea lui Mihai Viteazul. 

Sper ca ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene să aibă aceeași viziune în analiza propunerilor de reforme și 
investiții și va avea ca prioritate nevoia României de a recupera decalajele de dezvoltare, lucru care se poate prin investiții 
publice pe termen lung. 

Vă mulţumesc.        Deputat 
Maria Gabriela Horga 

*** 
Antreprenorii români, în derivă! 

 
Cele mai mari oraşe din România au intrat în scenariul roşu ca urmare a creşterii numărului de cazuri noi de COVID-19. 

Printre restricţiile aplicate se numără şi închiderea restaurantelor, a teatrelor şi cinematografelor, la puţin timp după ce fuseseră 
deschise. Presiunea asupra antreprenorilor români continuă astfel, majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii fiind afectate 
semnificativ de criza pandemică, aflându-se în situaţia disperată de a-şi epuiza resursele de supravieţuire. 

Între timp, de câteva săptămâni, măsurile de sprijin pentru aceştia sunt blocate. Deşi se discută despre ele din mai 2020, 
nici până în ziua de azi granturile dedicate susţinerii mediului privat nu au ajuns la beneficiarii de drept. De la Ministerul 
Economiei, Antreprenoriatuluişi Turismului nu avem nicio veste, nu există niciun orizont de timp pentru soluţionareasituaţiei, 
antreprenorii sunt în ceaţă, la voia ridicării/aplicării restricţiilor, fără niciun fel de predictibilitate.  

Fac un apel către ministrul economiei să deblocheze de urgenţă Măsura 2 – grantul pentru capital de lucru, sunt 19.000 
de cereri de finanţare, au fost soluţionate doar 4000 dintre acestea, adică un sfert.  

La Măsura 3 – Granturi pentru investiţii, săptămânile trec, niciun proiect nu a intrat în evaluare, înţeleg că se lucrează la 
o altă grilă mai transparentă şi mai obiectivă, dar un calendar clar de reluare a sesiunii, de evaluare şi de efectuare a plăţilor, 
asumat şi comunicat ar fi o dovadă de înţelegere a situaţiei critice în care se află companiile româneşti!  

Vă mulţumesc.      
Deputat 

Glad Varga 
*** 

Declarație politică 
 
Sâmbătă, 6 martie 2021, am avut o întâlnire cu Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, unde am 

împărtășit lecțiile învățate ale României privind gestionarea pandemiei, atât în calitate de fost ministru al Sănătății, cât și de 
Președinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților. 

La această ședință au participat și reprezentanți ai instituțiilor de profil din Republica Moldova (Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, ANSP, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie), dar și manageri ai spitalelor implicate 
direct în tratarea pacienților gravi de COVID-19. 
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Am discutat despre provocările cu care se confruntă sistemul medical în procesul de tratare a bolnavilor de COVID-19 
și de gestionare a crizei sanitare.  

Vaccinul reprezintă soluția, dar atât România, cât și Republica Moldova au nevoie de strategii eficiente pentru 
accelerarea procesului de vaccinare. 

Avem toată deschiderea de a sprijini autoritățile moldovene, sens în care am stabilit ca săptămânal să aibă loc discuții la 
nivel bilateral, în sistem online, pentru a face schimb de informații și bune practici. 

Aceste consultări vor sprijini la identificarea celor mai bune soluții la problemele care, astăzi, sunt comune. Soluții 
înseamnă mai mulți oameni tratați și mai multe vieți salvate. 

Moldova și România au o limbă comună, o istorie comună și o cultură comună, sens în care îmi doresc ca relația noastră 
să se dezvolte și pe proiecte comune de viitor în domeniul sănătății. 

Cu stimă, 
Deputat 

Dr. Nelu Tătaru 
*** 

Construcția de spitale noi, un angajament asumat al Guvernului Florin Cîțu 
 
Planul Național de Redresare și Reziliență este în fază avansată de lucru, astfel încât acest document vital pentru 

dezvoltarea României în următorii ani urmează să fie finalizat și înaintat Comisiei Europene. Ideea dezideratului PNRR este de 
a ajuta țara noastră să pună în aplicare reformele, precum și de a finanța costurile necesare acestui demers pe termen scurt.  

Intenția Cabinetului Florin Cîțu este clar orientată spre investiții, deoarece creșterea economică și reprezentarea acesteia 
în calitatea vieții oamenilor constituie obiectivele principale ale programului de guvernare al PNL și al coaliției. În acest 
context, resursele alocate prin PNRR se vor concentra exclusiv pe proiectele de investiții, mai ales în domeniile unde România 
a rămas în urmă - infrastructură, transport feroviar, spitale noi.  

De altfel, angajamentul ferm al Guvernului este de a construi spitale noi, deoarece astfel de investiții nu au fost deloc 
realizate după 1989, iar prin PNRR vor fi alocate sume considerabile pentru acest capitol.  

Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinim în vederea realizării acestui obiectiv ambițios este ca noile spitale să fie 
finalizate până în 2026. 

În același timp, este de remarcat faptul că Guvernul nu va introduce noi taxe, așa cum eronat se încearcă să se inducă în 
mentalul colectiv. A iniția noi taxe sau să le crești pe cele existente, într-o perioadă în care dinamica economiei este sub 
potențial, este un gest care ucide economia, iar Executivul este conștient de acest lucru. România are resurse de venit în 
economie, tot ceea ce ne mai trebuie fiind doar o mai bună colectare, o țintă ce poate fi atinsă utilizând dinamic sistemul de 
digitalizare de care dispunem.                             

Aceasta este o altă condiție prin care putem reduce deficitul bugetar până în anul 2024. Dacă îi folosim eficient şi 
inteligent, banii pe care-i are România ne va ajuta să și investim, dar și să ajungem la un deficit de 3%.  

Nu în ultimul rând, în ciuda perioadei grele traversate în ultimul an, Executivul a decis continuarea măsurilor de sprijin 
al populației, pentru a face față efectelor pandemiei. Astfel, a fost prelungită acordarea şomajului tehnic pentru zonele 
economice aflate încă în dificultate din cauza pandemiei, precum și măsurile de stimulare a agenților economici care 
încurajează telemunca. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Succesul campaniei de vaccinare 

 
După cum bine știm, ne aflăm într-o perioadă dificilă din toate punctele de vedere, economic, social și mai ales, sanitar.  
Cu toate că autoritățile și societatea întreagă au fost puse la încercare, România a atins o bornă istorică în ceea ce 

privește numărul persoanelor imunizate împotriva SARS-COV-2. La mijlocul acestei săptămâni, datele arată că am depășit 
pragul simbolic de 1 milion de români vaccinați, fapt îmbucurător ce atestă clar pregătirea de care țara noastră a dat dovadă în 
această campanie de imunizare.  

Luând această cifră mult dorită în considerare, consider că de acum este sigur să spunem că lucrurile se vor ameliora 
mult mai rapid, având în vedere că atingerea acestui prag de vaccinare este o clipă pe care am așteptat-o chiar de la începutul 
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campaniei de vaccinare, din data de 27 decembrie. Ne păstrăm ritmul de vaccinare, astfel că suntem în continuare printre țările 
cele mai avansate la acest capitol, iar la nivel european ocupăm locul 3 la doze administrate/100 de persoane.  

Suntem abia la început de martie, iar până la finalul lunii România a stabilit, deloc irealist, ținta  de a imuniza 1.2 
milioane de români. Eu cred că este posibil să intensificăm aceste eforturi, deși, în continuare, elementul surpriză vine din 
partea numărului de doze disponibile, fapt ce este în afara controlului nostru. Toate țările depind de disponibilitatea dozelor de 
vaccin, dar sunt încântat de faptul că realmente campania noastră în acest scop are succes.  

Cu toate acestea, țin să precizez că este necesar să ne păstrăm conduita caracterizată prin seriozitate și disciplină 
susținută în perioada ce urmează. Din păcate, în continuare asist la excepții în ceea ce privește respectarea măsurilor de 
protecție, iar acest comportament neglijent nu trebuie tolerat. 

Trebuie să rămânem, deci, conștienți de pericolul reprezentat de răspândirea virusului SARS COV-2 și să nu uităm o 
clipă efortul fantastic prin care progresele de până acum au fost obținute, în primul rând prin sacrificiul și devotamentul 
personalului medical.  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Apusul satului românesc 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Satul românesc este locul unde trecutul se întâlnește cu prezentul și salvarea acestuia trebuie să fie o prioritate pentru 

România. 
România are cea mai ridicată pondere a populației rurale - 45%, dintre toate statele membre UE, mai mult și decât 

Bulgaria, Polonia, Ungaria sau Albania. Însă populația de la sate este în declin și îmbătrânită. Îmbătrânirea populației și 
emigrația și-au pus amprenta pe satul românesc din secolul XXI. 

Asemenea mediului urban, și satul românesc se află în permanentă evoluție, mai rapidă sau mai lentă. Însă, într-o 
perioadă în care societatea și tehnologia avansează într-un ritm accelerat, nu trebuie să acceptăm dispariția acestuia. Pentru noi 
ca români ar însemna să rămânem fără un reper identitar. 

Consider că trebuiesc sprijinite investițiile pentru crearea și modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural, 
precum și a investițiilor asociate cu protejarea patrimoniului cultural din spațiul rural. Prin aceste măsuri s-ar crea, îmbunătăți 
și diversifica facilitățile de dezvoltare economică, a infrastructurii fizice și a serviciilor de bază, creșterea atractivității zonei și 
diminuarea migrației populației, îmbunătățirea condițiilor sociale, economice și de mediu și protejarea și conservarea 
patrimoniului cultural rural. 

La nivel european, obiectivele de dezvoltare rurală sunt favorizarea competitivității agriculturii, asigurarea gestionării 
durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a 
economiilor, pentru a crea și menține locuri de muncă. Aceste obiective sunt realizate prin FEADR – Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală, FEGA – Fondul European pentru Garantare Agricolă și PEI-AGRI – Parteneriatul European pentru 
Inovare privind Productivitatea și Durabilitatea Agriculturii.  

La sfârșitul anului trecut, pentru dezvoltarea rurală a fost alocată o sumă suplimentară de 15 miliarde EUR, pentru a 
sprijini zonele rurale care au un rol vital în realizarea tranziției verzi și în îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Europei în 
materie de climă și mediu. 

Și la nivel național, avem Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, precum și numeroase programe pentru a ajuta 
și revitaliza mediul rural, pentru instalarea tinerilor fermieri, în vederea creării unor noi locuri de muncă, pentru a spori 
viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor din agricultură. 

Trebuie să avem în vedere să promovăm incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele 
rurale. 

Nu știu dacă spațiul rural românesc este în momentul de față apt a ajuta la realizarea „tranziției verzi”, însă satul din 
România este cheia înțelegerii noastre în marele cor al națiunilor europene. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 
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Țara copiilor care fac copii 
 
Stimaţi colegi, 
Am primit, ca mulți dintre dumneavoastră, scrisoarea emoționantă a Asociației Dream Project, care apără drepturile 

mamelor minore, din care am aflat că anual aproape 20.000 de adolescente din România devin mame, țara noastră având cel 
mai mare număr de mame sub 18 ani din Uniunea Europeană. La vârsta la care alte fete de vârsta lor abia simt fiorul primei 
iubiri și emoțiile vieții de liceu, 20.000 de adolescente dau naștere unor copii, devenind mame. O parte dintre ele își 
abandonează pruncii, iar celelalte abandonează școala și trăiesc la mila statului și a societății. Toate sunt însă arătate cu 
degetul, date drept exemplu de “așa nu”, fără însă ca cei din jur să se întrebe dacă nu cumva s-ar fi putut face ceva ca să nu se 
ajungă aici. Suntem în săptămâna în care am sărbătorit femeia, în special mamele, și cred că este important să ne îndreptăm 
atenția în mod special spre această categorie stigmatizată de către societate. 

Evident, ne întrebăm cu toții cum s-a ajuns la astfel de cifre îngrijorătoare. Unii ar spune că de vină ar fi mediul din care 
provin aceste adolescente – familii dezorganizate ori fără posibilități materiale - , alții susțin că lipsa de educație duce la un 
număr atât de mare de mame adolescente. 

Personal, consider că nu există o singură cauză, ci astfel de situații se datorează unui cumul de factori. Ce putem face 
noi ca legiuitori? Din punctul meu de vedere cred că ar trebui să încurajăm orele de educație sexuală în cadrul opționalului de 
educație pentru sănătate și a orelor de dirigenție, cu sprijinul psihologilor și a cadrelor medicale specializate. Subiectul este 
unul sensibil, iar clasa politică a avut un blocaj la acest capitol pentru că a apărut dezbaterea despre diferențele de gen și 
LGBT. Soluția, în opinia mea, este simplă: avem nevoie de o programă de educație sexuală care să nu conțină astfel de 
informații sensibile, care susccită opinia publică, ci strict informații, adaptate vârstei elevilor, despre igienă, sănătate, 
schimbările corporale care apar odată cu vârsta. Pentru că dacă nu începem de undeva, vom rămâne mereu pe locul 1 în aceste 
statistici dureroase. De asemenea, susțin necesitatea colaborării strânse între părinți, profesori și elevi, precum și implicarea 
activă a administrației locale, prin serviciul de asistență socială și medicii de familie. Educația nu poate fi făcută doar la școală, 
ea trebuie continuată și acasă. Iar în comunitățile rurale e important ca statul să acorde sprijin pentru ca adolescentele care 
provin de aici să poată avea acces la servicii de planning familial și servicii medicale. 

Însă, fără o strategie complexă multianuală nu vom reuși să schimbăm lucrurile, ci vom continua să numărăm, an de an, 
copiii care fac copii. Este timpul să luăm problema în mâini și să facem ceva concret pentru ca numărul mamelor minore să 
scadă. Până la urmă, viitorul nostru depinde de adolescenții de astăzi, iar responsabilitatea noastră este să îi sprijinim și să îi 
pregătim pentru viață. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Rodica-Luminița Barcari 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării  
 

Precizări referitoare la strategia Ministerului Educației și Cercetării cu privire 
la asigurarea gratuității transportului pentru elevii din învățământul preuniversitar 

 

Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări: 

1. Ce strategie are Ministerul Educației și Cercetării pentru a aloca fondurile necesare asigurării  
gratuității transportului elevilor din învățământul preuniversitar?  

2. Pot fi alocate fondurile puse la dispoziția Ministerului Educației și Cercetării prin Planul Național  
de Redresare și Reziliență către asigurarea gratuității transportului local/județean pentru elevii din învățământul preuniversitar? 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării  
 

Precizări referitoare la direcțiile pe care Ministerul Educației și Cercetării le 
are în vedere pentrua le finanța prin fondurile P.N.R.R. 

Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă Ministerul Educației și Cercetării are stabilite, la momentul actual, anumite 

direcții înspre care își propune să aloce fondurile europene ce vor fi primite prin Planul Național de Redresare și Reziliență? 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Lipsa normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 226/2020 

Stimate domnule ministru,  
Conform Legii 226/2020 care completează și modifică Legea Educației Naționale nr. 1/2011, elevilor din ciclurile de 

învățământ preuniversitar li se acordă dreptul de a circula gratuit cu toate tipurile de transport public local și județean, pe toată 
durata anului calendaristic.  

Cu toate acestea, deși în temeiul Legii 92/2007 cu privire la serviciile publice de transport în unitățile administrativ-
teritoriale, operatorul de transport este subvenționat de către unitatea administrativ teritorială în vederea acordării gratuității, 
consiliile județene nu au posibilitatea de a aloca buget în acest scop, deoarece normele de aplicare a legii mai sus menționate 
nu au fost aprobate de Guvernul României1.  

Din aceste considerente, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
-  Care este stadiul de elaborare a normelor de aplicare a Legii 226/2020 pentru a facilita procedura de decont în cazul 

prezentat? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,       Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

                                      
1https://adevarul.ro/locale/constanta/itele-incalcite-birocratiei-transportul-scolar-frana-educatie-1_5fa003325163ec427173f24a/index.html 
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Adresată domnului Vlad-Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Riscul contaminării cu noua tulpină SARS-CoV-2 
Stimate domnule ministru,  
În urma ultimelor informații referitoare la mutațiile virusului SARS-CoV-2, noile variante răspândite, tulpina britanică 

și cea mai nouă variantă, californiană, sunt motive de îngrijorare atât pentru experți, cât și pentru populația largă.  
În cazul variantei californiene a coronavirusului, denumită B.1.427/B.1.429, particularitatea care îi determină totodată și 

gradul de risc ridicat, este faptul că una din cele trei mutații cuprinse ajută virusul să se lege mai ferm pentru a ataca celulele, 
conferindu-i astfel o rezistență sporită față de anticorpii generați de vaccinurile anti-SARS-COV-2.  

Având în vedere că în cazul circulației concomitente a celor două variații menționate suntem expuși unei contagiozități 
amplificate și pericolului diminuării eficacității vaccinurilor deja existente, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care este numărul de pacienți contaminați cu tulpina britanică a virusului SARS-CoV-2 la  
acest moment în România? 

2. Care credeți că este riscul răspândirii variantei californiene B.1.427/B.1.429 pe teritoriul țării  
noastre și ce măsuri de prevenție pot fi luate în acest sens?  

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Introducerea orelor de educație financiară pentru carieră, mediu și a cursurilor 

de prim ajutor în programul elevilor din învățământul preuniversitar 
  
Stimate domnule ministru,  
Dezvoltarea bunăstării sociale și economice în România este o prioritate declarată și depinde de calitatea actului 

educativ și a informației pe care o primesc cetățenii noștri încă de pe băncile școlilor. În acest sens, programa școlară ar trebui 
să includă ore cu un puternic impact asupra dezvoltării benefice a elevilor din învățământul preuniversitar, precum sunt orele 
de educație financiară, protecția mediului și introducerea unor cursuri de prim ajutor. Aceste cunoștințe elementare sunt 
componente esențiale în procesul de tranziție către viața independentă și pregătesc viitorii adulți să își cântărească responsabil 
deciziile.   

Conform informațiilor din Global Financial Survey2, doar 22% din populația României deține cunoștințe financiare, 
fiind cea mai mică rată din Uniunea Europeană. Același studiu ne arată că deși 43% dintre familii îşi pot acoperi nevoile 
financiare lunare, nu le rămâne nimic pentru a face economii. Așadar, introducerea acestor cursuri în curriculum ar sprijini 
încă de la vârste fragede procesul de învățare în gestionarea corectă a resurselor financiare pentru a atinge un echilibru.  

De asemenea, având în vedere problema degradării mediului, introducerea orelor de educație pentru mediu în planul de 
învățământ a tuturor școlilor din România poate reprezenta cea mai eficientă metodă de conștientizare și formare a populației, 
reușind astfel să reprezentăm importanța protejării relației dintre om și mediu.  

În privința cursurilor de prim ajutor, educația și însușirea acestui tip de cunoștinte încă de la vârste mici, ar putea crește 
semnificativ șansele de supravieţuire ale unei persoane, dacă cei din jur ar şti cum să intervină până la sosirea ambulanţei.  

Având în vedere că toate aceste ore predate în școli ar avea impact pozitiv asupra întregii populații, doresc să vă adresez 
următoarea întrebare: 

Care sunt intențiile Ministerului pe care îl coordonați referitoare la includerea acestor tipuri de ore în programa școlară 
obligatorie?  

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 

                                      
2https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x27564 
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Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul  Investițiilor și Fondurilor Europene 

 
Asigurarea continuității programului de prevenire a părăsirii timpurii a educației 

destinat copiilor cu părinți  plecați în străinătate 
 
Stimate domnule ministru,  
În decursul anului trecut, Ministerul Fondurilor Europene a anunțat lansarea programului pilot POCU/784/6/24, un 

program al cărui buget în valoare de 30.000.000 de euro își propune stimularea  participării la educație a copiilor care au cel 
puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. 

Conform datelor puse la dispoziție de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
(ANPDCA)3 , completate de raportul Organizației Salvați Copiii4, la finele anului 2019, România avea la nivel național un 
număr total de 91.345de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, dintre care 59.262 de copii cu un singur părinte plecat 
și 15.858 de copii aflați în situația de a avea ambii părinţi plecaţi. 

Având în vedere cifrele alarmante, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul de copii care au beneficiat până în acest moment de sprijin prin programul pilot de prevenire a  

părăsirii timpurii a școlii? 
2. Care este cifra bugetului disponibil alocat acestui program din exercițiul financiar multianual 2021-2027? 
3. Care este numărul de unități școlare sau alte entități îndreptățite care va putea fi finanțat din acest buget în vederea  

sprijinirii copiilor cu părinți plecați în străinătate? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
Adresată domnului general Ștefan Constantin, director al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare 

 
Stadiul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații 

 
Stimate domnule director,  
Deși afirmăm despre România că este o ţară cu un potenţial agricol exponențial, riscurile schimbărilor climatice la care 

este expusă țara noastră sunt de asemenea considerabile. Perioada de secetă prelungită, incluzând seceta din anii agricoli 2019-
2020, a afectat negativ culturile de cereale şi, implicit, producţiile. Astfel, pierderile înregistrate în anul precedent datorită 
cantității mici de apă din sol însumează 1,6 milioane de hectare de grâu, orz, rapiţă sau secară.  

Chiar dacă gradul de afectare este diferit în funcție de zone şi de culturi, această problemă este strâns legată de 
necesitatea de a extinde substanțial infrastructura de irigații . La momentul actual, în România se irigă un total de 322.000 de 
hectare, iar suprafaţa arabilă este de 9,6 milioane de hectare. Mai mult decât atât, și la această oră, indiferent de 
disponibilitatea infrastructurii principale de irigații, se constată faptul că există fermieri care nu reușesc să irige din cauza lipsei 
de echipamente de udare. 

Având în vedere numărul ridicat de lucrări ce trebuie executate, dar și faptul că există o presiune mai mare în ceea ce 
privește obiectivele ce se doresc a fi cuprinse în Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din 
România, actul de management instituțional la nivelul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare este o componentă 
esențială din toate punctele de vedere.  

Din aceste considerente, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care a fost bugetul aferent Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații prevăzut  

pentru anul 2020 intrat în posesia instituției pe care o coordonați ? 

                                      
3https://www.presidency.ro/files/userfiles/Raportul_Grupului_de_lucru_Interinstituional_dedicat_situaiei_copiilor_cu_prini_plecai_la_mun
c_in_strintate.pdf 
4https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/copii-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate 
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2. Câte din totalul obiectivelor de investiții  stabilite pentru anul 2020 au fost atinse până în prezent și care este  
valoarea execuțiilor la nivel național realizate din bugetul alocat? 

3. Câte cereri au fost înregistrate și deservite până acum în scopul de a realiza branșamentul la apă în locurile unde  
infrastructura de irigații există deja?  

4. Care sunt prioritățile și programele de irigații în anul 2021?  
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 
Situația alarmantă a autovehiculelor neconforme aflate în circulație 

Stimate domnule ministru,  
În urma activităților de control tehnic în trafic, la nivel național, din totalul de peste 64.000 de mașini verificate în anul 

2020, proporția  mașinilor aflate încă în circulație în ciuda deficiențelor tehnice sau a altor neconformități depășește 
procentajul de 45%. Pe lângă pericolul de poluare generat de aceste vehicule, un număr semnificativ dintre autoturismele 
oprite aveau Inspecția Tehnică falsă, expirată sau anulată.   

De asemenea, Registrul Auto Român (RAR) și Poliția Rutieră au încadrat 5,50% dintre mașinile verificate ca 
prezentând pericol iminent de accident. 

Având în vedere cele menționate, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
Cum intenționează Ministerul pe care dumneavoastră îl coordonați să soluționeze problema prezentată, în vederea 

reducerii numărului de autovehicule ce prezintă deficiențe care constituie riscuri directe la adresa siguranței circulației rutiere 
și în ceea ce privește protecția mediului? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Bode,  ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări în cazul șoferiței care a lovit mortal două fete în cartierul Andronache, București 
 

La data de 1 martie 2021, expertiza preliminară de la INML a confirmat că femeia care a accidentat mortal două fete a 
consumat alcool înainte de a se urca la volan, gradul de alcoolemie fiind de 0,6 grame de alcool pur în litrul de sânge. Totuși, 
consumul de alcool, chiar dacă alcoolemia este mai mică decât limita pentru ca fapta să fie considerată infracțiune (0,8 g/l în 
sânge), reprezintă o circumstanță agravantă.5 

Polițiștii Brigăzii Rutiere au dispus reținerea pentru 24h față de conducătoarea auto, iar cercetările vor continua sub 
supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și 
conducere sub influența alcoolului.6 

Conform ultimelor informații apărute în presă, femeia ar fi declarat că a condus pentru prima dată o mașină care avea 
cutie de viteză automată și a încurcat pedalele. De asemenea, femeia a fost lovită de către martorii accidentului, astfel încât 
anchetatorii nu au luat măsuri preventive împotriva acesteia.7 

Potrivit afirmațiilor primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, limitatoarele de viteză care puteau împiedica o astfel de 
tragedie erau vizate, însă nu au fost montate.8 

                                      
5Șoferița care a lovit mortal două fete, în București, a fost reținută. Expertiza INML a confirmat că a consumat alcool (digi24.ro) 
6 idem 
7Soferita Mercedesului A Facut Accidentul Din Andronache Cu 107 Km La Oră | Libertatea 
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Întrucât sunt răspândite diverse informații, iar dreptatea este unul din principiile fundamentale ale oricărei societăți, 
doresc să vă adresez următoarele întrebări:  

1. Se pot oferi clarificări cu privire la veridicitatea solicitărilor trimise către Direcția Transporturi și  
Administrația Străzilor, ce au obiectul montării unor limitatoare de viteză pe strada Mențiunii din sectorul 2 al Capitalei? 

2. Aveți în vedere stabilirea și efectuarea unor schimbări în Codul Rutier ce privesc limitele de  
viteză în toate zonele din intravilan, pentru a fi limitate numărul de accidente?  

3. Considerați că se impun îmbunătățiri la sistemul de obținere a permiselor de conducere? 
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării 

 
Reforma administrativă poate implica analizele universităților din România 

 
Departamentul de Administrație și Management Public din cadrul UBB Cluj, a desfășurat în colaborare cu University of 

Delaware, BidenSchool of Public PolicyandAdministration, SUA, un program inovativ de cercetare și reformă administrativă.9 
Studenții români și americani sunt constituiți în echipe mixte de cercetare care abordează dintr-o perspectivă comparată, 

teme de interes pentru administrațiile locale. Temele abordate au fost variate, fiind incluse: pregătirea pentru eșecul firmelor și 
companiilor, programe de asistență pentru persoane vulnerabile, politici publice care vizează sănătatea mintală a oamenilor în 
scopul de a face față riscurilor și dezastrelor naturale.10 

Implicarea universităților în comunitate și în procesul de reformă este esențială pentru România în acest proces de 
schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o nouă dinamică în încercarea de 
adaptare la condițiile prezente.  

Un sistem democratic este funcțional atunci când economia înregistrează reușite și în măsura în care se dezvoltă un 
spirit democratic în mentalitatea socială, iar universitățile pot aduce contribuții în acest sens.  

În vederea creionării unor premise care pot aduce modificări de substanță în acest proces de reorganizare, vă adresez 
următoarele întrebări: 

1. Considerați că rapoartele de cercetare realizate de către echipele de studenți americani și români pot fi 
analizate, spre a identifica soluții rapide, inovative și ușor de înțeles atât de către personal, cât și de către cetățeni, pentru 
„arhitectura” generală a instituțiilor publice?  

2. Care este poziția dvs. cu privire la utilitatea și rolul activ al universităților în susținerea procesului de 
transformare a administrației publice? 

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu 
confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
8Femeia care a accidentat mortal două fete a declarat la poliție că a avut o criză de strănut. Imagini cu șoferița reținută (digi24.ro) 
9Program româno-american de reformă administrativă, la UBB | Exponentul 
10 idem 
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Adresată domnului Lucian Bode,  ministrul Afacerilor Interne 
 

Alertele abuzive ale sistemului de urgență 112 
 
Doar în prima parte a anului 2020, în Sistemul 112 au fost preluate peste 4,8 milioane de apeluri, dintre care doar 2,6 

milioane au reprezentat urgențe. Potrivit STS, „apelarea abuzivă” reprezintă apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 
112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție și, de asemenea, se 
consideră apel abuziv, apelarea 112 pentru a aduce injurii operatorilor. De asemenea, „Alertarea falsă” este utilizarea 
intenționată și nejustificată a numărului 112 pentru alarmarea sau determinarea intervenției agențiilor specializate de 
intervenție, fără a fi înregistrată o urgență. Operatorii 112 recepționează zilnic sute de apeluri, printre care și cele false sau 
abuzive.11 

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
- Considerați că măsurile implementate până acum, inclusiv actul normativ din 2020 care majorează pedepsele pentru 

apelarea abuzivă a 112 sunt eficiente?  
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății  
 

Ser anti-Covid fabricat în România 
 

Patronatul Producătorului Industrial de Medicamente din România a atras atenția asupra faptului că România nu are un 
nivel tehnologic suficient de dezvoltat pentru a putea produce un vaccin.  

Potrivit lui Dragoș Damian, director executiv al PRIMER și CEO al Terapia Cluj, “Polonia, Ungaria, Cehia au dat mai 
multă importanță industriei farmaceutice și au investit în acest sector economic, iar România a regresat și a devenit un simplu 
importator de vaccinuri și medicamente, ajungând să  producă mai puțin de 4% din consumul de medicamente al populației”.12 

Drept urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt măsurile pe care le propuneți pe termen lung pentru a sprijini producția de  

medicamente în România? 
2. Ce măsuri pot fi luate pentru a realiza un ansamblu de fabricație de vaccinuri și medicamente cu  

scopul de a aproviziona întreaga Uniune Europeană?  
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
11Peste 311.000 de apeluri abuzive la 112, în primul semestru din 2020 (sts.ro) 
12Nu se pot fabrica vaccinuri şi medicamente de ultimă generaţie în ţară - patronat (businessmagazin.ro) 
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Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu,  ministrul  Sănătății  
 

Soluțiile digitale pentru sănătate permit îmbunătățirea calității vieții 
 
Compania aeriană “Air France” a anunțat lansarea aplicației “ICC AOKpass”, dezvoltată de MedAire și SOS 

internațional, care permite pasagerilor să înregistreze rezultatele testului Covid-19 efectuat într-un laborator partener, în 
deplină siguranță. 

Astfel, la aeroportul Charles de Gaulle din Paris, pasagerii vor prezenta rezultatele testului de pe telefonul mobil, în 
locul testului printat pe hârtie. Deși aplicația se află în teste, majoritatea companiilor aeriene au început deja identificarea unor 
soluții digitale, spre a limita cât mai mult posibil riscul transmiterii virusului Sars-Cov-2.13 

De asemenea, în scrisoarea de misiune a comisarului european pentru sănătate, StellaKyriakides, crearea unui spațiu 
european al datelor medicale este primordial, deoarece are scopul de a promova schimbul de date medicale, cercetarea și 
diverse strategii de prevenire, tratamente, dispozitive medicale, ori rezultate.14 

În acest context, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ținând cont că și companiile aeriene românești au înregistrat pierderi masive din cauza  

pandemiei, există inițiative care au drept scop să asigure efectuarea călătoriilor în deplină siguranță? 
2. În viziunea dumneavoastră, ce inițiative pot contribui la dezvoltarea bazelor de date din plan  

medical în contextul pandemiei Covid19?  
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.roși pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor 

 
Pasarele supraterane în Valea Lupului, Județul Iași 

Stimate domnule ministru, 
Pe Drumul European 587, îndreptul localității Valea Lupului, au avut loc, în ultimii ani, mai multe accidente mortale. 
În mai multe rânduri, locuitorii din Valea Lupului au protestat și au solicitat construirea de pasarele supraterane. 

Primăria din localitate a avut un proiect de acest gen dar care a ratat finanțarea.  
Pasarelele a rrezolva două mari probleme: fluidizarea traficului și reducerea numărului victimelor. 
Această investiție este cu atât mai prioritară cu cât Primăriile din Iași și ValeaLupului vor   amenaja nouă stații pentru 

transportul public în comun pe DN 28 (DE 58 – DE 583), cu toate dotările aferente, între Antibiotice SA și Popas Păcurari.  
Din numărul total, cinci stații vor fi amenajate de către Primăria Iași și patru de către Primăria Valea Lupului. Planul 

include și amenajarea a trei noi treceri de pietoni. 
Așadar, domnule ministru, vă rog  să îmi răspundeți la următoarele treiîntrebări: 

1. Care este măsura propusă de Ministerul Transporturilor la această problemă pe care v-am expus-o și care deja  
trenează de mai mulți ani? 

2. Care sunt pașiiinstituționalipentrudemarareainvestițiilorînpasajesuprateraneîn zona Valea Lupului?  
3. La nivelul Ministerului Transporturilor există o estimare în privința costurilor? 

Cu stimă, 
Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

                                      
13https://www.mediafax.ro/externe/air-france-introduce-o-aplicatie-mobila-pentru-prezentarea-rezultatelor-testului-covid-19-19943478 
14https://ec.europa.eu/health/eunewsletter/249/newsletter_ro 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul Educației și Cercetării  

 
Precizări referitoare la numărul de cadre didactice din județul Hunedoara 

care au beneficiat de laptopuri/tablete, în perioada stării de alertă 
Stimate domnule ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câte cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Hunedoara au 

beneficiat de laptopuri/tablete din partea Ministerului Educației și Cercetării, în perioada stării de alertă? 
Vă mulțumesc!        Deputat  

Vetuța Stănescu 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul Educației și Cercetării  

 
Precizări referitoare la stadiul implementării Legii nr. 109/2020 

 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este stadiul implementării Legii nr. 109/2020 pentru completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011? 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul Educației și Cercetării  
 

Precizări referitoare la numărul elevilor navetiști din învățământul preuniversitar de stat și privat acreditat 
 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul elevilor din învățământul preuniversitar de stat și privat acreditat 

școlarizați în alte localități decât cele de domiciliu. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului  
 

Precizări referitoare la evidența fundațiilor pentru tineret și a patrimoniului care a aparținut U.T.C. 
 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă Ministerul Tineretului și Sportului deține o evidență a fundațiilor pentru 

tineret și a patrimoniului care a aparținut U.T.C.? În caz afirmativ, vă rog să mi-o puneți la dispoziție. În caz contrar, care este 
motivul pentru care, după 30 de ani, Ministerul Tineretului și Sportului nu are o asemenea evidență? 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu,  ministrul Educației și Cercetării  
 

Precizări referitoare la numărul de elevi care au beneficiat de laptopuri/tablete, în perioada stării de alertă 
 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câți elevi din învățământul preuniversitar au beneficiat de laptopuri/tablete din 

partea Ministerului Educației și Cercetării la nivel național, în perioada martie 2020 - martie 2021, precum și la nivelul 
județului Constanța. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Precizări referitoare la cele 24 de situri arheologice din Dobrogea 
Domnule ministru, 
Potrivit unor informații apărute în presa locală (https://discoverdobrogea.ro/24-de-situri-arheologice-din-dobrogea-ar-

putea-fi-incluse-in-patrimoniul-unesco/), se pare că 24 de situri arheologice din Dobrogea, cetăți sau castre romane, au fost 
selecționate pentru evaluare, în vederea includerii în dosarul pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial UNESCO. Pe această 
listă, susțin jurnaliștii, vor figura cele mai reprezentative monumente istorice și situri arheologice de pe frontiera dunăreană a 
Imperiului Roman, de pe întreg parcursul Dunării din România. 

Având în vedere faptul că, anul acesta, România depune dosarul de candidatură pentru înscrierea în Patrimoniul Cultural 
Mondial UNESCO, a monumentelor și siturilor care au format vechea graniță a Imperiului Roman de pe Dunăre, vă rog, 
domnule ministru, să îmi comunicați următoarele: 

- este adevărată informația apărută în presa constănțeană privind cele 24 de monumente? Dacă da, vă rog să îmi puneți 
la dispoziție lista respectivelor situri arheologice. 

- Totodată, vă rog să îmi puneți la dispoziție, în format electronic, cercetările Comisiei Limes privind identificarea, 
delimitarea și evaluarea celor 24 de situri din Dobrogea, care vor fi propuse pentru a fi introduse în patrimoniul UNESCO. 

Dacă aceste informații apărute în presă sunt adevărate, atunci toate aceste date ne sunt mai mult decât necesare pentru 
viitoarele circuite turistice din Dobrogea. De asemenea, pentru a evita incidente nedorite de nimeni - chestiunea reabilitării 
cetății Capidava - aceste informații ne sunt necesare pentru a lua măsuri suplimentare de protecție a siturilor arheologice. 

Vă mulțumesc! 
Cu stimă,        Deputat 

Bogdan Bola 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 
Posibilitatea de lansare a Facebook News în România 

Stimate domnule ministru,  
În urma disputei dintre compania Facebook și guvernul Australiei privind o lege care impune giganților tehnologici să 

plătească companiilor media pentru a publica conținut, state ale Uniunii Europene au luat o inițiativă de încheiere de 
parteneriate cu Facebook.  

Scopul acestor înțelegeri este lansarea „Facebook News” la nivel local, un spațiu dedicat materialelor jurnalistice 
colectate de la diferite publicații de presă națională și locală. Platforma online integrează știri și subiecte într-o abordare 
personalizată intereselor utilizatorului, acoperind un spectru divers al subiectelor de actualitate.  

Aplicația a fost deja lansată în Statele Unite și în Marea Britanie, iar, de curând, oficialii germani au anunțat încheierea 
unui parteneriat de acest tip. Publicații mari precum „Die Zeit”, „Der Spiegel”, dar și altele mai mici au fost incluse în 
conținutul jurnalistic al „Facebook News”. De asemenea, Franța urmează să se alăture partenerilor europeni în această 
inițiativă.  
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Acest fenomen vine în contextul în care gigantul tehnologic Facebook a declarat că va investi 1 miliard de dolari în știri 
în următoarea perioadă.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Aveți în plan încheierea unui astfel de parteneriat ca o modalitate de susținere a libertății presei și pentru a crește  

eficiența selecției de știri în România?  
2. Când ar putea avea loc încheierea acestui parteneriat?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat  
Cu deosebită stimă,         Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
 

Digitalizarea aparatului administrativ 
Stimate domnule ministru,  
Conform declarațiilor făcute în spațiul public, ați adus în discuție situația aplicațiilor IT ale statului care nu își ating de 

multe ori scopul pentru care au fost create și anume facilitarea unei relații între cetățeni și mediul de afaceri. Ați susținut că 
este indicată o testare a acestora pentru a se asigura buna lor funcționare, întrucât digitalizarea are capacitatea de a diminua 
gradul de dezordine dintre stat și cetățeni.  

Totodată, ați subliniat superioritatea mediului privat la capitolul dezvoltare de software în ultimii ani, precum și 
necesitatea unei relații profitabile și avantajoase  între mediul privat și stat, când vine vorba de digitalizare.  

În prezent, Regulamentul UE privind identificarea video la distanță este în curs de legiferare de către Parlament, iar în 
luna august cetățenii români ar putea beneficia de noua carte de identitate electronică, care să aibă un dublu rol: atât 
identificarea digitală cât și posibilitatea de a semna electronic cu ajutorul ei.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru rezolvarea problemei aplicațiilor pe care statul le pune la dispoziție? 
2. Ce condiții ar putea impune statul pentru a asigura sustenabilitatea soluțiilor pe care le achiziționează? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 
Consolidarea clădirilor cu risc seismic din județul Neamț 

Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a declarațiilor făcute, v-ați exprimat intenția de a revizui  „Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu 

risc seismic”, care nu s-a dovedit eficient, întrucât nici o clădire cu risc seismic nu a fost consolidată în ultimii 5 ani.  
Această intenție de reformă s-a materializat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru aprobarea „Programului 

Național de Consolidare a Clădirilor cu risc seismic ridicat”, proiectul de act normativ fiind adus la cunoștiință publicului în 
data de 10.02.2021. Reducerea riscului seismic al clădirilor existente și creșterea siguranței cetățenilor și a bunurilor publice și 
private reprezintă atât o problemă de interes național, cât și de utilitate publică care plasează România în dezacord cu normele 
europene.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Distribuirea fondurilor ar putea viza și repartiția pe județe conform unei formule de proporționalitate? 
2. Ar avea prioritate clădirile aflate în Nord-Estul României, catalogată ca cea mai afectată zonă din rândul celor care  

aplică pentru finanțare?  
3. Ce procentaj din sumă ar viza clădirile cu risc seismic din județul Neamț, presupunând că ar aplica toate clădirile  

aflate în pericol de risc seismic?  
Solicit răspuns în scris.         Deputat  
Cu deosebită stimă,         Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată doamnei  Raluca Turcan, ministrul Muncii și  Protecției Sociale 

 
Transparentizarea salariilor 

Stimată doamnă ministru, 
Săptămâna trecută, Comisia Europeană și-a exprimat intenția de a impune transparentizarea salariilor la nivelul Uniunii 

Europene. În prezent, numai Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Spania, Finlanda, Franța, Italia, Portugalia și Suedia 
aplică această măsură. Un studiu efectuat în 2020, în Danemarca, a arătat că legea din 2006 privind transparența salariilor a 
redus diferența de salarii pe bază de sex cu 13%.  

Motivarea inițiativei se bazează pe statistici îngrijorătoare care atestă discriminarea de plată care există între femei și 
bărbați pentru efectuarea aceleiași munci. Transparentizarea salariilor ar permite angajaților să pretindă angajatorului explicații 
bazate pe comparația cu alte venituri din aceeași firmă, în momentul suspectării unei discrepanțe nefondate.  

Această procedură ar fundamenta principiul meritocratic al democrației și ar contribui la reversarea fenomenului 
inegalității de gen.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Are Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vedere înaintarea unui astfel de proiect din inițiativă națională? 
2. Ce alte măsuri pentru reducerea diferențelor de sex la locul de muncă ar putea fi implementate?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății  
 

Transferarea unei părți din acțiunile Pfizer în România 
Stimate domnule ministru,  
Declarațiile făcute de către grupul farmaceutic american Pfizer cu privire la centrul său de distribuţie de la Zaventem 

(Belgia), din care va fi concediată o parte din personal, dezvăluie și intenția de relocare a unei părți din aceste activități în 
România. 

Gigantul farmaceutic, unul din principalii producători ai vaccinurilor împotriva virusului SARS-CoV-2, a invocat 
motive legate de utilizarea eficientă a resurselor și de optimizarea procesului de producție pentru demararea acestei acțiuni. 
Întrucât este vorba de 15% din personalul care activează în prezent în cadrul sediului de la Zaventem, anunțul a provocat 
reacții negative în rândul sindicatelor.  

Față de cele prezentate, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce semnificație ar avea această inițiativă pentru România?  
2. Cum ar putea impacta sistemul de sănătate românesc în viitorul apropiat?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul  Economiei,  Antreprenoriatului şi Turismului. 

 
Exploatarea turistică deficitară a apelor termale din România 

Stimate domnule ministru, 
România dispune de resurse importante de ape termale, distribuite aproape uniform în toate regiunile ţării. Calitatea 

acestora este recunoscută din timpul Imperiului Roman, iar proprietăţile curative sunt apreciate peste tot în lume. Cu toate 
acestea, până acum România nu a fost în stare să exploateze cum se cuvine această bogăţie inestimabilă, fapt ce ne aduce 
pierderi economice importante.  

Amintesc doar competiţia pierdută în faţa vecinilor unguri, unde în fiecare localitate este amenajat un ştrand cu apă 
termală, iar acestea sunt destinaţia preferată de românii din judeţele apropiate de graniţa de vest. Inutil să vă spun că 
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ineficacitatea autohtonă în a exploata apele minerale este echivalentă cu pierderea unui număr însemnat de turişti, şi, implicit, 
bani la bugetul naţional, dezvoltarea societăţilor mici şi mijlocii, a serviciilor conexe, a comerţului, etc. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este rezerva de ape termale a României şi ce procent din aceasta este exploatată turistic? 
2. Ce strategie are MEAT, cel puţin pentru acest an, în ceea ce priveştesusţinerea turismului balnear? 
3. Care este situaţia vechilor staţiuni balneare din România aflate în prezent în stare avansată de degradare și dacă aveți 

proiecte pentru salvarea acestora? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 

Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatuluişi Turismului 
 

Procesul de restructurare al siderurgiei româneşti. 
Stimate domnule ministru, 
Ţara noastră nu a prea dat în ultima perioadă motive de încredere partenerilor din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte 

respectarea programelor asumate în procesul de integrare în comunitatea europeană, îndeosebi în ceea ce priveşte industria. Nu 
de puţine ori, România chiar a fost avertizată de către Comisia Europeană, privitor la activitatea de monitorizare a siderurgiei 
româneşti.  

În ciuda faptului că statul român a făcut eforturi considerabile pentru acordarea unui sprijin real procesului de 
consolidare a politicii industriale europene, rezultatele nu sunt încă mulţumitoare.  

 Având în vedere aceste realităţi, vă întreb respectuos: 
1. Ce programe de restructurare are ministerul pe care îl conduceţi în vederea adaptării siderurgiei româneşti la 

exigenţele Uniunii Europene? 
2. Care este stadiul modernizării şi viabilizării companiilor siderurgice din România? 
3. Care este componenţaacţionariatului companiilor care controlează sectorul siderurgic românesc? 
4. Cum au fost respectaţi indicatorii de restructurare în acest domeniu? 
5. Care este producţia actuală anuală de oţel a României şi care este necesarul economiei naţionale, raportat la situaţia 

similară din anul 1989? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Mentenanța unităților mobile de ATI 
Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă în sistemul sanitar din România au existat mai multe incidente care au dus la pierderea de vieți 

omenești. Incendiile din unitățile spitalicești reprezintă o problemă care duce la scăderea încrederii în sistemul de sănătate din 
România. 

În seara zilei de 21 februarie, un alt incident a avut loc la Institutul Marius Nasta din București. De această dată nu a fost 
pusă în pericol viața niciunui pacient. Însă, incidentul petrecut la unitatea mobilă de ATI aflată în incinta institutului ridică o 
serie de semne de întrebare.  

De aceea, domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi răspundeți la următoarele 
întrebări: 

1) cât de des au lucrări de mentenanță la aceste unități mobile de ATI, având în vedere că ele funcționează aproape non 
stop încă de la punerea lor în funcțiune? 

2) există la nivelul Ministerului Sănătății o centralizare cu privire la toate lucrările de mentenanță ce au loc la aceste 
unități mobile? 

Solicit răspunsul în scris.       Deputat 
George-Cătălin Stângă 

*** 
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Adresată domnului  Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Infrastructura necesară pentru dezvoltarea județului Galați 
Stimate domnule ministru,  
Județul Galați are nevoie, pentru a se putea dezvolta, de o infrastructură modernă, atât feroviară, cât și rutieră. Pentru a-

și putea atinge potențialul economic, județul Galați trebuie să fie conectat cu celelate regiuni ale României, dar și cu Vestul 
Europei. În acest moment, conexiunile rutiere pe care Galațiul le are cu județele din Dobrogea, Muntenia sau Moldova nu sunt 
unele care să asigure prosperitatea județului și a cetățenilor. Această lipsă a infrastructurii a văduvit județul Galați de multe 
investiții.  

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1) Care este stadiul drumului expres Galați – Drajna care să facă legătura cu autostrada A2 București – Constanța? Aveți 

în vedere prioritizarea acestui tronson rutier, astfel încât să se realizeze o conexiune mai rapidă a județelor din sudul Moldovei 
cu Bucureștiul și Constanța? 

2) Reabilitarea căii ferate Galați – Brăila – Făurei – Buzău – București este un proiect care poate contribui la o creștere a 
accesabilității feroviare către Galați dinspre București. În cadrul mandatului dumneavoastră, care este poziția față de acest 
proiect și stadiul său?   

Solicit răspuns scris.       Deputat 
George-Cătălin Stângă 

*** 
 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
Stimate domnule ministru,  
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: 

reforme și investiții, ce aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, 
mediul de afaceri și sectorul public din România. 

Efortul de a transforma România în bine, de a dezvolta, de a moderniza România este un efort al întregii societăți. 
Toţiaceşti bani care vor veni în România vor oferi o şansă la o viaţă mai bună pentru fiecare dintre români. Nu există om care 
să nu poată să beneficieze de pe urma absorbţiei acestor fonduri europene, indiferent că este vorba de un întreprinzător, este 
vorba de un reprezentant al unei profesii liberale, indiferent dacă este vorba de un angajat sau de un om care îşi caută un loc de 
muncă, indiferent dacă este vorba de un angajat în sectorul public al cărui venit depinde de dezvoltarea economică a ţării, 
indiferent dacă este vorba de un părinte sau un bunic a cărui pensie poate creşte numai pe baza creşterii numărului de 
angajaţişi pe baza creşterii salariului mediu în economie. 

Cu toate acestea, impresia generală la nivelul opiniei publice este aceea că PNRR bate pasul pe loc. Secretarul de stat în 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, a declarat că România a primit observații de la Comisia 
Europeană în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a precizat că țara noastră „nu a transmis de 
fapt un Plan, ci doar niște bucăți”.  

Având în vedere că ocupați această funcție de ministru de mai bine de o lună de zile și luând în considerare faptul că ați 
mai ocupat acest portofoliu în 2016, iar din 2019 ați fost europarlamentar, așteptările societății românești sunt foarte mari. 
Anul trecut, ministrul Marcel Boloș a reușit să obțină pentru România cea mai mare rată de absorbţie a fondurilor europene de 
la momentul integrării în UE.  

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Care este stadiul actual al PNRR și când preconizați că România va putea să acceseze finanțarea prin acest 

mecanism?  
2) A fost contractată de către ministerul pe care îl conduceți o firmă de consultanță pentru a vă ajuta la realizarea 

documentelor pentru PNRR? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 


