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Stimaţi abonaţi, 

 

Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 

dumneavoastră. 

   

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
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  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  

      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………….................……………………11 

- Grupul parlamentar PNL………………………………………………………………….................…………………........34 
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   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 

 

*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  

legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 29 aprilie 2022) 

 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1692 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 223 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 212 

      239 

– votate  

 

 

 

d 

 

     237     

             din care: - înaintate la Senat      18 

                            - în procedura de promulgare 56 

                            - promulgate* 88 

                            - respinse definitiv 75 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1444 

a) pe ordinea de zi 382 

b) la comisii  

 

1039 

 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

vedere Guvern 

4 

3) Desesizări 5 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 18 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 11 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 7 

 

 

 Cele 237 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      94 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

                                60 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                23 de proiecte de legi 

                     143 de propuneri legislative 

                             din careern:n care 

     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 117 legi, dintre care 29 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

Şedinţele din zilele de marți, 26 și miercuri, 27 aprilie 2022 

 

 

        

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 31  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          17                              

18         

   - votate 18 

                      - la Senat                              1 

                      - lanpromulgare 17 

Retrimise la comisii 1 

 

 

 

 

 

  Cele 18 iniţiative legislative votate privesc: 

Nnn   15 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 

                    11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                      3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                      1 proiect de lege 

Nnnn 3 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 

în ședința din 27 aprilie 2022 
 

 

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

 

1.  PL-x 29/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2020 privind 

unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către 

autoritățile administrației publice locale  

 

2.  PL-x 483/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate               

 

3.  PL-x 424/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind 

aprobarea Programului multianual de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 

retehnologizarea şi extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie 

termică a localităților şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 

publice nr.51/2006  

 

4.  PL-x 668/2020/2021 - Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2020 

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 

 

5.  PL-x 577/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății „Compania națională de 

transporturi aeriene române - TAROM” S.A. și Societății Blue Air Aviation S.A. pentru 

compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19  

 

6.  PL-x 122/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.7/2021 pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 

pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și 

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății  

 

7.  Pl-x 483/2020 - Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

în construcții  

 

8. PL-x 218/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2021 pentru 

completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și 

plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătății  

 

9. PL-x 117/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-

19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății  
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10. PL-x 71/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2021 pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și 

plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătății  

 

11. PL-x 443/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 privind completarea 

Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare 

de mediu și gospodărire a apelor  

 

12. PL-x 366/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind 

acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului 

București, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile și 

persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020  

 

13. PL-x 354/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 privind 

stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale 

spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022  

 

14. PL-x 387/2020 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2013 privind utilizarea 

sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor  

 

15. PL-x 465/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice  

 

16. PL-x 72/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.138/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente  

 

17. PL-x 111/2022 - Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice  

 

  

II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care 

se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

 Pl-x 4/2022 – Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 

( la data de 29 aprilie 2022 ) 

I.  În perioada   26 – 28 aprilie 2022  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 5 rapoarte. 

 

      Comisiile permanente au depus  45 avize. 

 

Cele 5 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                                 2 

 rapoarte de respingere                              3 

 

 

  

 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                   1 

 Ordonanțe ale Guvernului                                                     1 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:                               3                                            

                         

 

 

  

 Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 1046 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  132 pentru raport suplimentar. 

      La comisii se află  19 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  936  de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 187 

 rapoarte suplimentare 
73 20 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 8 

TOTAL 721 215 
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                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             

Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  26 – 28 aprilie  2022 

 

             I. Comisia economică 

 

             II. Comisia pentru industrii 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 77/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 

pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale 

de Investiţii „C.N.I.” - S.A. – 

raport comun cu Comisia 

pentru industrii și Comisia 

pentru administrație 

Modificarea şi completarea OG nr.25/2001, în 

sensul redefinirii complexurilor sportive şi a 

bazinelor de înot, precum şi al completării 

obiectului de activitate al Companiei cu noile 

competenţe prevăzute în OUG nr.124/2021, 

potrivit cărora C.N.I. este agenţie de implementare 

a proiectelor/structură de implementare pentru 

anumite obiective de investiţii din cadrul 

componentelor Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă al României, în numele beneficiarilor. 

Guvern 

29.03.22 

5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare cu 

amenmdamente 

(183/R din 26.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 77/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2001 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale de 

Investiţii „C.N.I.” - S.A. – 

raport comun cu Comisia 

economică și Comisia pentru 

administrație 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2001, în sensul redefinirii complexurilor 

sportive şi a bazinelor de înot, precum şi al 

completării obiectului de activitate al Companiei 

cu noile competenţe prevăzute în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.124/2021, potrivit cărora 

C.N.I. este agenţie de implementare a 

proiectelor/structură de implementare pentru 

anumite obiective de investiţii din cadrul 

componentelor Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă al României, în numele beneficiarilor. 

Guvern 

29.03.22 

5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare cu 

amenmdamente 

(183/R din 26.04.22) 
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              III. Comisia pentru transporturi 

 

              IV. Comisia  pentru administrație 

2 Plx 340/2020 

Propunere legislativă pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice  – raport 

comun cu Comisia pentru 

transporturi, Comisia juridică 

și Comisia pentru apărare 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002, în sensul instituirii unor obligaţii, în 

sarcina anumitor autorităţi şi instituţii publice, în 

scopul dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele 

de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic 

12 

parlam. 

16.06.20 

24.03.21 

9.11.21 

 

Raport de respingere 

(184/R din 27.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 Plx 340/2020 

Propunere legislativă pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile 

publice  – raport comun cu 

Comisia pentru industrii, 

Comisia juridică și Comisia 

pentru apărare 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002, în sensul instituirii unor obligaţii, în 

sarcina anumitor autorităţi şi instituţii publice, în 

scopul dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele 

de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic 

12 

parlam. 

16.06.20 

24.03.21 

9.11.21 

 

Raport de respingere 

(184/R din 27.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 77/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 

pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale 

de Investiţii „C.N.I.” - S.A. – 

raport comun cu Comisia 

economică și Comisia pentru 

industrii 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001, în sensul redefinirii 

complexurilor sportive şi a bazinelor de înot, 

precum şi al completării obiectului de activitate 

al Companiei cu noile competenţe prevăzute în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021, 

potrivit cărora C.N.I. este agenţie de 

implementare a proiectelor/structură de 

implementare pentru anumite obiective de 

Guvern 

29.03.22 

5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare cu 

amenmdamente 

(183/R din 26.04.22) 
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              V. Comisia pentru muncă 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 148/2022 

Propunere legislativă pentru 

completarea alin.(1) al art.139 

din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii 

Modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 

- Codul muncii, în sensul stabilirii zilei de 24 

decembrie ca zi de sărbătoare legală în care nu se 

lucrează 

1 deputat 20.04.22 
Raport de respingere 

(186/R din 27.04.22) 

2 Plx 118/2022 

Propunere legislativă pentru 

acordarea de zile libere plătite 

persoanelor care votează 

Acordarea unei zile libere plătite persoanelor 

având calitatea de salariat, care îşi exercită dreptul 

de vot, pentru orice tip de alegeri organizat în 

cadrul unui proces electoral distinct. 

14 parlam. 20.04.22 
Raport de respingere 

(187/R din 27.04.22) 

 

               VI. Comisia juridică 

investiţii din cadrul componentelor Planului 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, 

în numele beneficiarilor. 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 

1 

 
Plx 340/2020 

Propunere legislativă pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice  – raport 

comun cu Comisia pentru 

industrii, Comisia pentru 

transporturi și Comisia 

pentru apărare 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002, în sensul instituirii unor obligaţii, în 

sarcina anumitor autorităţi şi instituţii publice, în 

scopul dezvoltării infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct 

de vedere energetic 

12 parlam. 

16.06.20 

24.03.21 

9.11.21 

 

Raport de respingere 

(184/R din 27.04.22) 
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              VII. Comisia pentru apărare 

 

             VIII. Comisia pentru tineret și sport 

 

  

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 Plx 340/2020 

Propunere legislativă pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice  – raport 

comun cu Comisia pentru 

industrii, Comisia pentru 

transporuri și Comisia 

juridică 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002, în sensul instituirii unor obligaţii, în 

sarcina anumitor autorităţi şi instituţii publice, în 

scopul dezvoltării infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct 

de vedere energetic 

12 parlam. 

16.06.20 

24.03.21 

9.11.21 

 

Raport de respingere 

(184/R din 27.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 114/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, 

instituind în sarcina Comitetului Olimpic şi 

Sportiv Român obligaţia de a publica pe site-ul 

propriu sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul 

contabil, nerespectarea acestei obligaţii 

constituind contravenţie sancţionată cu amendă. 

Potrivit expunerii de motive, justificarea 

demersului este motivată de către iniţiatori de 

nevoia respectării principiului transparenţei în 

cheltuirea banilor publici. 

56 parlam. 
13.04.22 

 

Raport de aprobare cu 

amenmdamente 

(185/R din 27.04.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

Stimate doamne și stimați domni deputați,  

 

După cum știți, în contextul agresiunii militare a Federației Ruse, Ucraina a solicitat accelerarea procesului de integrare în 

Uniunea Europeană, în dorința sa de a adera la valorile și principiile care au stat la baza acestei construcții europene.  

România și-a exprimat în mod clar susținerea pentru aderarea la Uniunea Europeană nu doar a Ucrainei, ci și a Republicii 

Moldova și a Georgiei. Dar astăzi aș vrea să mă refer doar la Ucraina, pentru că în această țară o minoritate românească destul 

de însemnată, care încă vorbește limba română ca limbă maternă, care încă este atașată valorilor culturale românești și care 

încă își manifestă tradițiile și obiceiurile românești.  

Protejarea drepturilor și libertăților acestor români care trăiesc în Ucraina ar trebui să ne unească pe noi toți, cei care facem 

parte din Parlamentul României, indiferent de orientarea sau apartenența noastră politică.  

De aceea, consider că România trebuie să susțină fără ezitare aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Și vă spun acest lucru 

pentru că procesul de aderare implică în mod necesar o însănătoșire și o normalizare a relațiilor statului candidat cu propriile 

sale minorități. Noi, românii știm bine acest lucru, pentru că noi înșine am trecut prin acest proces de pregătire a aderării, iar 

astăzi România a ajuns să reprezinte în Uniunea Europeană un exemplu de bună practică în privința gestionării relației cu 

minoritățile etnice.  

Această normalizare a relației cu minoritățile care vine odată cu procesul de aderare este sau ar trebui să fie, în opinia mea, un 

motiv foarte puternic pentru care noi toți ar trebui să susținem aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.  Aceasta este cu 

certitudine cea mai bună garanție pentru instituirea și respectarea drepturilor și libertăților minorității românești din țara 

vecină. Eu cel puțin asta îmi doresc și am toate motivele să cred că la finalul procesului de aderare al Ucrainei, comunitatea 

românească din această țară va beneficia de același tratament de respect și de bună conviețuire de care se bucură toate 

minoritățile din spațiul Uniunii Europene.  

Aceasta este convingerea mea și de aceea vă îndemn și pe dumneavoastră să susțineți pe toate canalele aderarea Ucrainei la 

Uniunea Europeană. Susținerea noastră pentru Ucraina în această chestiune este, în ultimă instanță, un act de susținere pentru 

frații noștri români care trăiesc acolo, un act de susținere pentru conservarea valorilor și tradițiilor culturale ale comunității 

românești din această țară. 

Vă mulțumesc. 

  

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
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PSD mizează, pentru viitorul apropiat, pe independența energetică a fermelor 

 

Stimați colegi, 

 

După cum bine știm cu toții, Pactul verde european sau obiectivul Uniunii Europene de realizare a neutralității climatice până 

în 2050 militează pentru reducerea poluării din cadrul tuturor fermelor și exploatațiilor agricole comunitare. Acest obiectiv a 

fost însușit și de țara noastră. Implementarea sa va necesita o transformare a societății și a economiei Europei. Pe de-o parte 

toate procesele legate de exploatarea agricolă vor trebui să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor, echitabile, dar și 

echilibrate din punct de vedere social. Pare un deziderat plin de provocări, însă nu imposibil de îndeplinit, mai ales că se vor 

relaxa anumite prevederi, având în vedere pandemia, criza energetică și cea socială, dar și contextul conflictului armat dintre 

Ucraina și Federația Rusă, din care rezultă seria de neajunsuri provocate de acesta pe lanțul de producție și distribuție de 

cereale și alte produse alimentare finite, dar și de restrângerea pieței îngrășămintelor chimice. 

Dar, dincolo de împrejurările generate de război și de urmările pe termen lung la nivel mondial, există o serie de soluții 

salutare pentru investitorii în agricultură, dublate și de evoluțiile tehnologiei. Așadar, Green Deal, indiferent de destinderea sau 

nu a mai multor decizii care îl constituie, poate fi pus în practică și grație acestui avantaj de ordin tehnic, dar și prin aportul de 

politici favorabile, create de guvernele țărilor membre UE.  

La noi, Ministerul Agriculturii are pregătite toate documentele astfel încât, până la toamnă, să poată fi lansată sesiunea de 

depunere a proiectelor vizând asigurarea independenţei energetice a fermelor agricole prin montarea unor panouri fotovoltaice. 

Conducerea PSD a Ministerului Agriculturii poartă, deja, discuții cu Ministerul Energiei pentru prioritizarea definitivării 

ordonanţei de urgenţă ce prevede acordarea unei sume consistente pentru agricultură şi industria alimentară din Fondul de 

Modernizare pentru asigurarea independenţei energetice a fermelor. Se va susține financiar montarea de panouri fotovoltaice, 

fie pe acoperişul clădirilor din fermele agricole, fie lângă acestea pentru ca panourile să deservească şi legumicultorii şi 

fermierii în ansamblu, dar şi industria alimentară.  

Această șansă ne va permite să trecem de la stadiul de până acum, în care majoritatea agricultorilor au putut doar să-și 

imagineze o lume în care nu trebuie să se mai gândească la oscilațiile prețurilor energiei și la impactul negativ pe care acestea 

le au asupra veniturilor lor, la cel final privind independența energetică adevărată. 

Independența energetică a fermelor, dragi agricultori, va înseamna că puteți produce dumneavoastră necesarul energetic. 

Așadar, veți beneficia de o autonomie pe care o puteți gestiona așa cum doriți. Viitorul vă va permite să aveți, în fiecare zi, la 

dispoziție toată energia de care aveți nevoie. Și nu se va întâmpla acest lucru doar pentru azi sau poate și pentru mâine, ci și 

pentru întregul viitor al copiilor dumneavoastră.  

Conceptul de independență energetică a fermei se bazează pe utilizarea surselor energetice regenerabile ce nu se epuizează 

niciodată, respectiv cea eoliană, solară, biomasă, biogaz. Toate acestea au un impact ambiental redus și o furnizare 

inepuizabilă. Firește că panourile fotovoltaice vor fi doar o primă etapă pentru asigurarea independeței energetice totale. 

Această premieră, pe care conducerea PSD a Ministerului Agriculturii o va impune, cu siguranță va fi completată, ulterior, și 

de alte noi decizii privind producerea de energie verde în fermele interesate de evoluție, profit, predictibilitate și stabilitate.  

Și pentru că am menționat, anterior, suportul tot mai extins, oferit acestei zone de inovațiile tehnologiei, vă voi aminti una 

dintre soluțiile tehnice care va facilita și va contribui și ea la atingerea mult doritei ținte a reducerii amprentei de carbon. Și 

spun asta pentru că știm cu toții că emisiile eliberate de combustia unui motor diesel contribuie, în mod semnificativ, la 

determinarea amprentei ecologice totale a unei ferme. Economisirea de combustibil înseamnă reducerea amprentei de carbon, 

iar utilizarea unor tractoare cu emisii zero a devenit o realitate. Este corect să afirmi că un astfel de utilaj de lucru, care 

folosește hidorgenul ca sursă de alimentare, este, acum, mai puțin accesibil din cauza costurilor pe care le ridică achiziționarea 

lui, dar economiile financiare și asigurarea protecției mediului pe termen lung ar trebui să fie factorii care să încline orice 

balanță decizională în favoarea sa. Tractorul cu hidrogen oferă un viitor cu emisii zero, cu excepția producerii de apă.  

Fiind preocupat dintotdeauna în egală măsură și de protecția mediului înconjurător, dar și de productivitatea din exploatațiile 

agricole și zootehnice, țin să subliniez că emisiile de carbon reprezintă unul din factorii responsabili de efectul de seră și de 

încălzirea globală. Iar una dintre consecințele cele mai grave poate fi distrugerea ciclurilor climatice, a căror stabilitate este 

fundamentală pentru o agricultură productivă. Astfel, este în interesul nostru, al tuturor celor care investesc sau activează în 

agricultură, să reducem amprenta noastră, a fiecăruia, de carbon pentru a salva clima și viitorul fermelor. 

Probabil că vor exista și voci care vor protesta față de ceea ce afirm pe motiv că termenii conservare și agricultură au fost, mai 

mereu, considerați ca fiind în opoziție totală. Însă, acum, datorită tehnicilor agricole foarte moderne, trebuie să fie considerați 

ca fiind în strânsă colaborare. Prin combinarea gestionării sustenabile a solului, a rezidurilor și a mijloacelor de producție cu 
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tehnicile avansate de diversificare a culturilor, puteți reduce semnificativ impactul activităților dumneavoastră agricole, 

crescând, în același timp, în mod substanțial profitabilitatea și productivitatea. Nu mai trebuie să alegeți între conservare și 

agricultură pentru că există soluții oferite de tehnologia modernă care continuă să avanseze. Acestea, în combinație cu cele mai 

potrivite măsuri impuse de conducerea PSD a Ministerului Agriculturii, vă vor garanta succesul.   

Vă mulțumesc. 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Aderarea României la UE: un câștig cert pentru agricultură 

 

În cea de-a doua zi de Paște, pe 25 aprilie, s-au împlinit 17 ani de când România a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea 

Europeană. Eforturile noastre politice, începute în 1993 prin Semnarea Acordului de Asociere și finalizate la 1 ianuarie 2007, 

prin oficializarea statutului de membru cu drepturi depline, au meritat fără doar și poate.  

Opțiunea europeană a fost o alegere politică strategică. Beneficiile economice sunt clare și nu pot fi contestate, pentru că se 

bazează pe cifre, nu pe impresii sau opinii subiective. Mă voi referi doar la domeniul meu de expertiză: agricultura.  

Mi-am construit cariera profesională în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură. Tocmai de aceea știu câte eforturi 

s-au făcut pentru ca România să-și diversifice domeniile de intervenție și să reușească să absoarbă cât mai multe dintre 

subvențiile provenite din fonduri europene. 

La sfârșitul anului 2021, puțin peste 3 miliarde de euro au fost inserați doar în agricultura românească, din bugetul UE. Suma 

reprezintă și plăți directe către agricultori și investiții directe. Dacă mă refer doar la județul pe care-l reprezint, Călărași, în 

același an, din Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală au intrat peste 70 

de milioane de euro. De acești bani beneficiază crescătorii de animale, agricultura ecologică, culturile, terenurile agricole și 

alte tipuri fermieri care se încadrează în schemele de ajutor. 

Este evident că în relațiile României cu UE nu totul este perfect, dar totul este perfectibil. De aceea, trebuie să continuăm să 

absorbim cât mai mulți bani europeni în Călărași pentru agricultură! Să dezvoltăm și să modernizăm cât mai mult investițiile 

fermierilor noștri!  

Ambele sunt obiective realiste pe care nu avem voie să le ratăm. Bugetul UE este un pilon extraordinar pentru agricultura 

românească și trebuie să beneficiem cât mai mult de această oportunitate. 

 

Deputat 

Constantin Bîrcă 

*** 

 

Casa de Comerț Unirea va face legătura între producător şi consumator 

Stimate colege,  

Stimați colegi, 

 

Vremurile pe care le trăim ne arată cât de important este să ne putem asigura singuri necesarul de hrană. Securitatea alimentară 

a devenit un obiectiv pentru toate statele lumii, mai ales în contextul global actual. Tot mai des apar avertismente cu privire la 

stocurile de alimente, în privința bunurilor și produselor de consum.  

România a fost binecuvântată cu terenuri roditoare, capabile să asigure hrana pentru toți cetățenii săi. Dar avem nevoie de un 

plan bine pus la punct, de persoane dedicate și care iubesc România, care să pună pe primul loc producătorii locali, cei care pot 

asigura acest necesar.   

Putem să ne asigurăm securitatea alimentară cu produse românești. Pe partea de agricultură, cred că cel mai important este să 

creăm acele lanţuri de producţie şi să creăm independenţa alimentară în România. Este singurul lucru cu care putem să reglăm 

piaţa din punct de vedere al preţurilor astfel încât românii să nu mai simtă aceste creşteri. 

O soluție extrem de utilă în acest moment este reprezentată chiar de către programul Casa de Comerţ „Unirea”. Aceasta a fost 

înfiinţată cu scopul de a le oferi producătorilor autohtoni o infrastructură pentru distribuţie şi depozitare. Însă, a trebuit să 
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vedem ce înseamnă efectele unei crize globale pentru ca acest proiect să revină în atenția tuturor și pentru a înțelege utilitatea 

lui.  

Mă bucur că la Ministerul Agriculturii este Adrian Chesnoiu, cel care înțelege foarte bine importanța acestui proiect, la fel ca 

toți ceilalți membri ai PSD. A fost nevoie să vină PSD la guvernare, pentru ca un asemenea program să fie repus pe tapet. Nu e 

vorba de laudă, însă de fiecare dată când PSD a fost la guvernare s-au găsit soluții pentru producătorii locali. Casa Română de 

Comerţ Agroalimentar „Unirea” este un instrument al statului prin care se poate realiza acea verigă necesară între producător şi 

consumator. Acesta va fi un integrator al tuturor programelor derulate de stat pentru susținerea agriculturii și va juca un rol 

cheie în cazul în care ne-am confrunta cu eventuale probleme din cauza războiului de la graniță. 

Nu vom avea produse româneşti şi nu vom putea valorifica munca fermierilor şi să asigurăm hrană de calitate consumatorilor 

dacă în România nu vom avea lanţul de magazine prin care să putem aduce produsele în piaţă. 

Am încredere că actuala echipă de la Ministerul Agriculturii va duce acest proiect la capăt, iar el va deveni operațional în cel 

mai scurt timp. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

 

*** 

 

Efectele crizei energetice și a conflictului din Ucraina 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

 

Criza energetică și conflictul din Ucraina au provocat mai multe efecte negative în cascadă care afectează puternic statele 

europene și din întreaga lume. România este desigur prinsă și ea în această spirală a creșterii de prețuri la foarte multe produse 

și în special la alimente.  

Spre deosebire de alte state, România are totuși o situație mai bună, întrucât avem o capacitate de producție agricolă care 

depășește cu mult necesarul de materii prime pentru mai multe produse alimentare de bază, inclusiv în privința uleiului și a 

produselor de panificație. Cu toate acestea, efectul scumpirii alimentelor ne-a lovit deja foarte puternic și probabil va continua 

să ne lovească dacă nu vom lua din timp măsurile necesare.  

Unul dintre factorii majori care va influența dramatic costul producției agricole și implicit al produselor agro-alimentare este 

creșterea prețurilor îngrășămintelor ca urmare a conflictului din Ucraina. Vă prezint doar câteva date pentru a înțelege cât de 

gravă este situația și cât de expuși suntem inclusiv noi românii la un val de scumpiri la alimente. 

Împreună, Rusia și Belarus furnizează aproape 40% din exporturile globale de potasiu, o componentă cheie pentru producția 

de îngrășăminte. De asemenea, Rusia asigura 48% din exportul global de azotat de amoniu. Totodată, Rusia și Ucraina 

asigurau, împreună, 28% din îngrășămintele cu azot, fosfor și potasiu. Iar după cum știți Federația Rusă a interzis exportul de 

îngrășăminte. 

Deci e limpede că suntem în mijlocul unei crize majore a îngrășămintelor pentru agricultură ceea ce va amplifica și mai multe 

creșterile prețurilor la alimente în momentul în care pe lanțul de producție va intra materia primă obținută din acest ciclu 

agricol.  

După cum știți, cel mai mare producător de îngrășăminte din România, Azomureș a stat 4 luni închis, iar acum a repornit 

activitatea, dar la un nivel minim, din cauza creșterii prețurilor la gaze naturale. Din păcate, producătorii de îngrășăminte nu se 

încadrează în consumul anual de maxim 50.000 de MWh pentru care Guvernul a prevăzut un preț plafonat de 0,37 lei  pe 

KWh. Vă reamintesc că atunci când s-a adoptat ordonanța plafonării prețurilor la energie și gaze naturale, Guvernul a promis 

că pentru companiile energo-intensive se va veni cu scheme de ajutor de stat specifice fiecărei industrii.  

Din fericire, conștientă de implicațiile grave ale creșterii prețurilor la îngrășăminte, Comisia Europeană a permis statelor 

membre să adopte măsuri de sprijin pentru companiile esențiale pentru agricultură. De asemenea, la insistențele mai multor 

state, printre care inclusiv România, Comisia Europeană a activat mecanismul prin care se poate poate acorda un sprijin de 

până la 50 de milioane euro pentru compensarea costului cu gazele naturale pentru producătorii de îngrășăminte.  
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Cred așadar că trebuie să punem în funcție rapid aceste mecanisme fie pentru a sprijini producția autohtonă de îngrășăminte cu 

un cost eficient economic, fie pentru a-i ajuta pe fermieri să cumpere îngrășăminte la prețuri rezonabile, fie în ambele sensuri. 

Și trebuie să facem asta acum, cât încă mai putem acționa pentru a preveni un nov val de scumpiri la alimente ce ar putea avea 

loc în toamnă când vom începe să utilizăm materiile prime din noul ciclu agricol, produse cu îngrășăminte mult mai scumpe.  

Menționez aici că alte state membre din Uniunea Europeană au luat decizii foarte hotărâte pentru a preveni un nou val 

scumpiri la alimente. Germania a oferit un pachet de 20 de miliarde de euro pentru producătorii de îngrășăminte. Dar avem și 

exemplu  unui stat din fostul bloc sovietic, respectiv Polonia, care a alocat 836 de milioane de euro pentru sprijinirea 

producției de îngrășăminte.  

Evident efortul financiar este foarte mare. Dar în același timp, trebuie să fim conștienți că dacă nu vom face nimic acum pentru 

a combate această criză a îngrășămintelor, este posibil ca mai târziu costurile economice și sociale să fie mult mai mari și mai 

dureroase. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

 

*** 

 

Șoferii vor putea contesta contravențiile în localitățile de domiciliu 

 

Stimaţi colegi, 

 

În 2019 am depus o propunere legislativă prin care intenționam să stabilesc o competență alternativă privind contestarea 

amenzilor de circulație, ori la judecătoriile din localitățile de domiciliu ale contravenienților, ori la judecătoriile din localitățile 

unde s-a petrecut fapta. 

Inițiativa a fost înregistrată cu numărul Plx.380/2019, dar nu am reușit să o promovez și a fost respinsă. 

Din fericire, colegul meu deputat Eugen Neață a reluat inițiativa, iar aceasta a fost votată de Camera Deputaților în ședința din 

13 aprilie cu 203 voturi pentru, 102 împotrivă și 2 abțineri. 

În fapt, inițiativa avea la bază un fundament solid, șoferii nu trebuie să fie obligați să conteste procesul-verbal al contravenției 

doar la judecătoriile de pe raza localităților în care s-a petrecut contravenția, deoarece de multe ori era limitat accesul lor la 

justiție. 

Un șofer din Constanța care folosea mașina pentru a merge în vacanță în Bihor și lua o amendă, pe care o considera incorectă, 

o putea contesta doar la Bihor. Era improbabil ca șoferul să facă toate diligențele necesare pentru a contesta la Judecătoria din 

Bihor amenda. 

Am considerat necesară aplicarea unei jurisdicții alternative, astfel încât șoferul să poată contesta amenda și la Judecătoria din 

Constanța, dovezile privind constatarea contavențiilor putând fi trimise de Poliție și colegilor lor din Constanța. 

Ministerul de Interne s-a opus constant acestei soluții, inclusiv propunerea colegului Neața a avut punct de vedere negativ de la 

Guvern, dar colegii parlamentari au înțeles necesitatea modificării legislației și au votat în consecință. 

Din data de 23 aprilie a intrat în vigoare Legea nr.107/2022 care face posibilă contestarea amenzilor și în localitățile de 

domiciliu ale șoferilor. 

Salut pe această cale intrarea în vigoare a legii pentru care m-am luptat și eu și le urez tuturor șoferilor să conducă cu prudență 

și să respecte regulile de circulație. 

Vă mulţumesc! 

 

Deputat 

Mirela Furtună 

 

*** 
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Ziua pământului motiv de reflecție asupra implicării fiecăruia dintre noi în protejarea biodiversității și calității 

mediului înconjurător 

 

Stimați parlamentari, 

 

Ziua Pământului din acest an are ca temă principală motto-ul ”Investiți în planeta noastră”. Cu această ocazie, consider că 

trebuie cu toții să avem în vedere că este nevoie de o schimbare de direcție pentru a face față provocărilor legate de 

schimbările climatice și pentru a menține un mediu sănătos și curat acolo unde trăim și acolo unde petrecem cel mai mult timp 

din viața noastră. Fiecare dintre noi putem acționa într-un fel sau altul pentru a da un exemplu celor din jurul nostru și pentru a 

inversa procesul de degradare a mediului înconjurător. 

În ceea ce privește politica națională de mediu, cred că trebuie să cuprindem mult mai detaliat și aplicat în Strategia Națională 

de Apărare a Țării pentru perioada 2024-2028 ce presupune că reprezintă atentat la adresa securității și calității mediului. 

Având în vedere multiplele agresiuni asupra mediului din partea celor care poluează mediul înconjurător, fie prin importul 

mascat de gunoaie, fie prin deversări ilegale de deșeuri, fie prin provocarea de incendii datorate arderilor ilegale de mizerii, fie 

prin amenajarea gropilor de gunoi fără niciun fel de autorizație, este timpul să înăsprim sancțiunile și să prevedem obiective 

concrete pentru protejarea mediului chiar în cadrul Strategiei Naţionale de Apărare a Țării.  

În momentul de față dimensiunea de securitate a mediului înconjurător, cu efecte directe în planul asigurării calității vieţii 

vizează în principal prevenirea şi contracararea degradării semnificative a condițiilor climatice în ţara noastră, pe fondul 

accentuării frecvenței inundațiilor şi a secetelor prelungite; implementarea politicilor U.E. de protecție a mediului; exploatarea 

corectă și responsabilă a resurselor naturale; creșterea suprafețelor ariilor protejate și protecția lor mai eficientă. Cu toate 

acestea, nu sunt prevăzute niciun fel de măsuri concrete în ceea ce privește provocările de mediu, reprezentate de gestionarea 

deșeurilor, care de cele mai multe ori sunt adevărate atentate la adresa sănătății și vieții românilor, ceea ce înseamnă că avem 

de-a face cu o problemă de securitate națională. 

La nivel personal, cred că fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm în acțiuni de ecologizare, de repunere a naturii în drepturi 

prin acțiuni de plantare și extindere sau refacere a zonelor verzi, astfel încât să creștem și sensibilizarea celor din jurul nostru 

să ia parte la astfel de evenimente în fiecare an și să devină un obicei permanent.  

În finalul acestei declarații politice vreau să vă prezint pe scurt acțiunea pe care Organizația Județeană a Femeilor Social 

Democrate din Județul Botoșani din care fac parte a organizat-o pe 22 aprilie pentru a marca Ziua Pământului.  

Timp de câteva ore, curtea școlii din comuna Bălușeni, satul Draxini s-a transformat într-un atelier de mediu, în care adulți și 

copii, împreună, au militat pentru salvarea planetei. Aceștia au plantat flori și arbori, au confecționat și pictat ghivece pentru 

grădină, cuiburi pentru păsări și au desenat Pământul, așa cum îl văd ei, sau cum își doresc să fie. La acțiune au participat 

aproximativ 100 de copii, cadre didactice și femei social democrate, între care președintele Consiliului Județean Botoșani, 

Doina Federovici, subsemnata, președintele OFSD, Mioara Paula Jurgiu, consilierul județean Cristina Breșug, dar și primarul 

comunei Bălușeni, Claudiu Doroftei. 

Dacă vrem să trăim într-un climat sănătos și curat și să nu lăsăm copiilor și nepoților noștri un mediu toxic și poluat, atunci e 

obligatoriu să acționăm fiecare în zona lui pentru a ne proteja mediul înconjurător.   

Închei prin citarea unui străvechi proverb indian: „Tratează pământul cu blândețe. Acesta nu a fost dat de către părinții tăi, a 

fost împrumutat de la copiii tăi. Noi nu moștenim Pământul de la strămoșii noștri, ci îl împrumutăm de la copiii noștri. 

Vă mulțumesc!  

Deputat 

Alexandra Huțu 

 

*** 

 

Despre achizițiile de vaccinuri 

 

Stimați colegi, 

 

Oficialii români care au semnat memorandumul odios prin care România s-a obligat să achiziționeze în mod inutil peste 39 de 

milioane de vaccinuri COVID-19 trebuie să răspundă! 
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Este o achiziție aberantă, mai ales că ea a fost realizată într-un moment în care România deja contractase cantități uriașe de 

vaccin. La data semnării memorandumului, era evident că dozele din noua comandă lansată de Mihăilă, Barna și Cîțu nu vor 

ajunge să fie utilizate niciodată, ceea ce ridică suspiciuni serioase cu privire la motivele reale care s-au aflat în spatele acestei 

decizii.  

Trebuie spus că pe lângă dozele de vaccin care au fost și vor fi irosite ca urmare a expirării termenului de valabilitate, România 

a mai donat către alte state un total de peste 2 milioane de doze.  

În acest context merită amintit și faptul că în doar 43 de zile ale mandatului său, actualul ministru al Sănătății, domnul 

Alexandru Rafila a reușit să recupereze o sumă totală 150 de milioane de euro prin revânzarea a 7,5 milioane de doze către 

Germania și Ungaria, în timp ce fostul ministru USR al Sănătății s-a chinuit timp de luni de zile să valorifice doar 1,17 

milioane de doze din surplusul contractat de România, anterior memorandumului din mai 2021. 

Nu în ultimul rând, țin să vă supun atenției o declarație recentă a ministrului Sănătății din Polonia, domnul Adam Niedzielski. 

Acesta a spus că, la sfârșitul săptămânii trecute, a recurs la ”clauza de forţă majoră” şi a informat atât Comisia Europeană, cât 

şi principalul fabricant de vaccinuri, că Polonia refuză să primească aceste vaccinuri şi că refuză, de asemenea, să efectueze 

plăţile.  

Este o diferență enormă între abordarea curajoasă și corectă a polonezilor și abordarea unor penibili precum Cîțu, Barna sau 

Mihăilă care nu sunt buni la altceva decât să fugă de orice răspundere. 

Stau să mă întreb, oare cine și de ce a mai comandat zeci de milioane de doze de vaccin când era clar că, prin implicarea 

dezastruoasă a miniștrilor, campania de vaccinare ajunsese deja în gard? Stau să mă întreb de ce membrii Cabinetului Cîțu nu 

au suflat o vorbă despre acest instrument al clauzei de forță majoră pe care îl aveau la dispoziție și de care, iată, alții se 

folosesc? Să fie rea voință? Să fie incompetență? Sau oare ambele?  

În orice caz, Cîțu, Barna și Mihăilă nu se pot spăla pe mâini ca Pilat din Pont și nu pot să scape! Este vorba de un prejudiciu 

uriaș, de circa trei sferturi de miliard de euro, iar cei care au semnat trebuie să răspundă pentru acest mega-tun dat bugetului de 

stat! Altfel, încrederea cetățenilor în instituțiile care au datoria de a combate acest fenomen va fi serios afectată.  

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

Deputat 

Ioan Mang 

 

*** 

 

 

 

Guvernul trebuie să sprijine fermierii români să producă alimente la prețuri suportabile pentru cetățeni! 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

Guvernul trebuie să sprijine fermierii români să producă alimente la prețuri suportabile pentru cetățeni. Salut ultimele măsuri 

guvernamentale susține de Partidul Social Democrat care își propune susținerea fermierilor români și oprirea creșterilor de 

prețuri la alimente. Una dintre măsuri este acordarea unui ajutor de stat pentru crescătorii de animale, prin care să fie 

compensate pierderile înregistrate de aceștia în ultimii doi ani, pierderi cauzate de restricțiile sanitare și perturbarea lanțurilor 

de aprovizionare. 

Primele estimări ale Ministerului Agriculturii arată că 95.000 de crescători de bovine și aproximativ 600 de fermieri din 

sectoarele suine și avicol vor beneficia de măsura de sprijin pentru crescătorii de animale, care prevede acordarea a 454 de 

milioane de lei. Trebuie menționat că acesta este un ajutor financiar complementar celorlalte programe de sprijin destinate 

sectorului zootehnic, iar obiectivul este ca fermierii să-și desfășoare activitatea în condiții de normalitate. În acest an, sub 

mandatul ministrului PSD Adrian Chesnoiu fermierii români au primit în conturi peste 1,3 miliarde de lei ajutoare din partea 

statului. 

În contextul crizei energetice și a războiului din Ucraina, România trebuie să își mențină capacitatea de a produce alimente la o 

valoare optimă iar soluția PSD este ca fermele românești să lucreze la capacitate maximă și să livreze producția agricolă la 

fabricile de alimente din țară. De aceea, PSD a propus în programul „Sprijin pentru România” ca toți fermierii români să fie 

stimulați cu o primă de 10% din valoarea producției agricole livrate la fabricile de alimente din România. 
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Stimați colegi, 

O veste bună a venit de la Azomureș, care a anunțat reluarea producției de îngrășăminte. Aceasta a fost posibilă în urma 

activării mecanismului european care permite Comisiei Europene să acorde un ajutor financiar de până la 50 de milioane euro 

pentru companiile energo-intensive, mecanism activat și la insistențele guvernului României. În acest context trebuie 

menționat că la Ministerul Agriculturii se analizează noi măsuri de sprijin pentru fermieri, astfel încât creșterile de prețuri la 

fertilizanți, cauzate de explozia prețurilor la gaze naturale, să fie mai ușor de suportat. De altfel, în momentul în care Azomureș 

a sistat producția din cauza prețurilor gazelor naturale, ministrul PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a deblocat activitatea 

interministerială a comisiei de omologare a fertilizanților, pentru ca fermierii să găsească pe piață cât mai multe tipuri de 

fertilizanți. De la reluarea activității, această comisie a autorizat în decembrie 57 de noi tipuri de fertilizanți, iar în martie 70 de 

noi fertilizanți. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 

 

*** 

 

Cei 17 ani de la înscrierea pe traiectul Uniunii ne obligă să ne asumăm noi responsabilități pentru continuarea acestui 

parcurs 

 

Dragi colegi, 

 

25 aprilie 2005 a reprezentat data semnării Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, proces finalizat la 1 

ianuarie 2007. Automat, am beneficiat de reprezentarea României la nivelul instituțiilor europene și al grupurilor de lucru ale 

acestora, respectiv în Parlamentul European, în Consiliul European, în Consiliul Uniunii Europene, în Comitetul 

Reprezentanților Permanenți – COREPER I și II, în Grupurile de lucru ale Consiliului, în Comitetele și grupurile de lucru ale 

Comisiei Europene, cât și în Comitetul Regiunilor și în Consiliul Economic și Social. Statutul de observator activ ne-a permis 

să ne exprimăm punctele de vedere, dar fără drept de vot, în procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar, timp de doi ani.  

Așadar, până la 1 ianuarie 2007, am putut influența deciziile Uniunii și ne-am promovat aspirațiile, direcțiile și interesele 

naționale, obținând, totodată, și experiența necesară direct la nivelul UE, pe care am fructificat-o, constant și treptat, odată cu 

aderarea. Rezultatele concrete ale acestui proces pot fi observate cu ochiul liber, dar și contabilizate în cel mai lejer mod de 

către orice cetățean român.  

După aderare, România a trecut de la statutul de observator activ la cel de membru cu drepturi depline. Sub aspectul 

beneficiilor de ordin social, țara noastră și-a câștigat statutul de cea de-a șaptea țară din UE după numărul de locuitori, în timp 

ce limba română a devenit una dintre limbile oficiale ale Uniunii. Grație acestui avantaj, toți românii au dreptul să se poată 

adresa tuturor instituțiilor comunitare în limba maternă. Pe alt plan, dar deosebit de important de semnalat este faptul că 

integrarea în Uniunea Europeană a influențat în mod favorabil și relațiile regionale ale României. În plus, aderarea la Uniune 

și-a pus ferm amprenta definitorie asupra modernizării țării și a îmbunătățirii calității vieții oamenilor, determinând, implicit, 

creșterea și conservarea orientării majoritar pro-europeană a cetățenilor români. Cât privește aspectul financiar rezultat în urma 

integrării noastre în comunitatea statelor membre, putem vorbi doar de progres. Îmi susțin această apreciere, evocând date 

statistice interne și internaționale din care rezultă fără echivoc că, de la semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea 

Europeană, țara noastră și-a triplat Produsul Intern Brut în această perioadă. Mai mult, am devenit beneficiarii a aproximativ 

42 de miliarde de euro net din partea blocului comunitar. Iar acești bani europeni au fost utilizați pentru diferite proiecte care 

au contribuit la reducerea unor decalaje de dezvoltare și au stimulat inițiativa privată. Așadar, putem vorbi la modul cel mai 

concret despre stabilitate economică și socială, liberă circulație pentru cetățeni, bunuri și servicii, acces neîngrădit pe piața 

unică europeană pentru antreprenorii români și sprijin acordat prin finanțările europene. În concluzie, perspectivele financiare 

ale României în marea familie europeană sunt clare și reciproc avantajoase. Statul român va continua să primească bani 

europeni și în viitor pentru investiții și reforme, atât de la bugetul multianual, cât și prin intermediul Planului Național de 

Redresare și Reziliență. Prin acest Plan, vor fi finanțate noi investiții și vor putea fi impuse și noi reforme grație celor 

aproximativ 30 de miliarde de euro pe care îi vom primi de la Uniune pe parcursul anilor următori, în paralel cu celelalte 

instrumente de finanțare europeană. Având în vedere că am menționat și alte instrumente de susținere financiară puse la 
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dispoziția noastră de comunitatea europeană, trebuie să precizez că inclusiv pachetul de măsuri ”Sprijin pentru România”, 

destinat protejării cetățenilor și economiei naționale, beneficiază de susținerea UE. Valoarea întregului pachet este de 17,3 

miliarde de lei, 9 miliarde de lei urmând să fie asigurate din fonduri europene.  

Dezvoltarea sustenabilă este termenul care grupează cel mai fidel anvergura de viitor pe care o vor căpăta toate domeniile de 

activitate, direct sau indirect, în special digitalizarea, energia, sănătatea, infrastructura, educația, dar și protecția mediului, chiar 

și în ciuda contextului actual regional sau chiar și global, afectat atât de război, de crizele sociale, energetice și economice, cât 

și de pandemie. Altfel spus, solidaritatea europeană ne va permite, în continuare, să susținem reformele necesare de care să 

beneficieze toți românii și întreaga societate.  

Privind retrospectiv la beneficiile pe care ni le-a adus apartenența la Uniunea Europeană, avem suficiente motive să apreciem 

că a fost o alegere bună pentru România și pentru români. Iar nouă, tuturor politicienilor de astăzi, precum și viitoarelor clase 

politice ne rămâne responsabilitatea să continuăm acest parcurs european al României.  

Închei, salutând acest obiectiv asumat de actualul Executiv și reflectat în Programul de guvernare. Însă, doresc să îmi mai 

exprim și speranța că protejarea cetățenilor și susținerea economiei, conform filosofiei social-democrate, prin investiții 

finanțate de la bugetul de stat și din fonduri europene, vor deveni model, și prioritate pentru toate guvernele care se vor 

succeda, pe viitor, la Palatul Victoria, indiferent de coloratura politică a acestora. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

 

Agricultura și siguranța alimentară au devenit priorități naționale cu PSD la guvernare 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

În contextul crizei alimentare anunțate la nivel internațional din cauza războiului din Ucraina și a sancțiunilor impuse Federații 

Ruse, ministrul PSD al Agriculturii a luat din timp măsuri de sprijin pentru crescătorii de animale. Astfel se menține 

capacitatea României de a produce alimente la o valoare optimă, având în vedere penuria de alimente și majorările de prețuri la 

produse agroalimentare, care au început să apară la țările din jurul nostru. Soluția PSD la aceste probleme este ca fermele 

românești să lucreze la capacitate maximă și să livreze producția agricolă la fabricile de alimente din țară. Pe lângă schema de 

ajutor adoptată săptămâna trecută pentru sprijinirea fermierilor afectați de pandemia COVID, PSD a propus în programul 

„Sprijin pentru România” ca toți fermierii români să fie stimulați cu o primă de 10% din valoarea producției agricole livrate la 

fabricile de alimente din România. Numai așa, producătorii români din acest domeniu vor fi protejați și sprijiniți să 

supraviețuiască și să aibă piață de desfacere pentru produsele lor, iar pe de altă parte românii să aibă pe masă hrană sănătoasă 

și proaspătă la prețuri decente. 

95.000 de crescători de bovine și aproximativ 600 de fermieri din sectoarele suine și avicol, vor beneficia de măsura de sprijin 

adoptată în urmă cu câteva zile de guvern pentru crescătorii de animale, care prevede acordarea a 454 de milioane de lei, 

complementar celorlalte programe de sprijin destinate sectorului zootehnic, pentru ca fermierii să-și desfășoare activitatea în 

condiții de normalitate.  

Până la această dată, de la începutul anului, sub mandatul ministrului PSD Adrian Chesnoiu, fermierii români au primit în 

conturi peste 1,3 miliarde de lei ajutoare din partea statului. 

De asemenea, tot la inițiativa parlamentarilor și miniștrilor social-democrați prin aplicarea în agricultură și în industria 

alimentară a modelului de salarizare din construcții, cu impunerea salariului minim de 3.000 de lei brut și prin acordarea de 

ajutoare de stat pentru investiții majore în economie vor fi protejați toți cei 280.000 de salariați din acest domeniu față de 

creșterea prețurilor și combaterea exodului angajaților din acest sector care plecau din țară pentru a produce hrană în alte state 

ale Uniunii Europene. Prin această măsură vor fi încurajați să rămână acasă în domeniul industriei agroalimentare autohtone ca 

să producă hrană românească pentru români. 

O veste bună pentru agricultură a venit și din partea Institutului Național de Statistică, care a anunțat  că producțiile consistente 

de anul trecut, de 11 milioane de tone de cereale, au permis României să facă cele mai mari exporturi de grâu, de porumb și de 

orz, de după 1989. Fermierii români reușesc să producă anual cantități de cereale de 3 ori mai mari decât necesarul de consum 
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din România, ceea ce întărește faptul că nu vom fi dependenți de importul acestor produse din alte state. În aceste condiții 

creșterea cererii pentru exportul de cereale din România, în contextul războiului din Ucraina, nu reprezintă o problemă, ci este 

un mare avantaj și o oportunitate pentru producători. În România nu există riscul unei probleme de stocuri de cereale și avem 

capacitate de a ne susține singuri din punct de vedere alimentar. 

Așadar, toți românii pot să vadă că odată cu venirea PSD la guvernare, agricultura românească se transformă din una de 

subzistență în una din ramurile importante ale economiei naționale. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut pentru ca în 

următorii ani să inversăm balanța privind importul de legume, fructe și alte produse agroalimentare în favoarea exportului și 

asigurării totale a acestora din producția internă a fermierilor și agricultorilor români. 

Vă mulțumesc!  

Deputat 

Daniela Oteșanu 

 

*** 

 

La inițiativa PSD, al doilea pachet de susținere pentru persoanele vulnerabile, cu măsuri dedicate copiilor va intra în 

vigoare de la 1 iunie 

 

În urma propunerilor venite din partea parlamentarilor și miniștrilor social-democrați, Guvernul a aprobat al doilea pachet de 

sprijin pentru persoanele vulnerabile, copii, tineri și familii cu venituri mici, persoane cu dizabilități și pensionari.  

Primul program de sprijin a fost adoptat la finalul anului trecut odată cu votarea bugetului pentru 2022, tot la propunerea PSD, 

și a intrat în vigoare în ianuarie, când au fost majorate pensiile și alocațiile pentru copii. 

Măsurile sociale din pachetul „Sprijin pentru România” și-au propus să îi sprijine pe cei vulnerabili ca să își asigure strictul 

necesar, precum și să susțină bugetul lunar de cheltuieli al fiecărei familii pentru a face față inflației care a dus la creșterea 

prețurilor.  

Cele mai multe dintre măsurile de protecție socială vizează mai ales persoanele vulnerabile: voucherele pentru alimente se 

acordă strict persoanelor cu venituri mici, familii cu copii și cu venituri mici de sub 600 lei pe membru, persoanele care se 

încadrează la venitul minim garantat, persoane cu dizabilități, pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei.  

Valoarea totală a pachetului social din Programul „Sprijin pentru România” este de 1 miliard de euro, 50% din fonduri 

europene. Numărul total de beneficiari este 4,7 milioane de persoane, iar majoritatea măsurilor vor intra în vigoare de la 1 

iunie.  

Vouchere pentru alimentele de bază în valoare de 50 de euro la fiecare 2 luni se vor acorda familiilor cu cel puțin 2 copii sau 

familiilor monoparentale cu venit mai mic de 600 lei/lună, pensionarilor cu venit mai mic de 1.500 lei/lună, persoanelor cu 

venit minim garantat și persoanelor cu dizabilități. 

În ceea ce privește distribuirea voucherelor pentru elevii care primesc burse sociale, valoarea este de 30 de euro, pentru fiecare 

lună de școală, pentru cumpărarea de alimente, rechizite și haine. 

Majorarea cu 50% a valorii tichetelor de masă, de la 20,17 lei la 30 de lei se va realiza de la 1 iunie, iar dublarea normei de 

hrană pentru pacienții din spitale și vârstnicii instituționalizați de la 11 lei/zi - la 22 de lei/zi a fost deja aprobată în forma finală 

de Camera Deputaților. 

De asemenea, tot de la 1 iunie, pentru 47 de mii de copii din sistemul de protecție specială, inclusiv cei cu dizabilități, se 

majorează drepturile acordate. Astfel, alocația lunară de plasament crește de la 630 de lei la 900 de lei, iar în cazul copiilor cu 

dizabilități, de la 945 de lei, la 1.350 de lei lunar. Pentru creșterea la 18 lei la 150 de lei/lună a sumei de care beneficiază copiii 

și tinerii din sistemul de protecție specială pentru unele nevoi personale și pentru majorarea cu 58,5% a sumelor acordate anual 

copiilor și tinerilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite sunt elaborate deja hotărârile de guvern și urmează să fie 

aprobate. Majorarea cu 33% a alocației zilnice de hrană, de la 16 lei sau 22 de lei /zi, în funcție de vârsta copilului a fost deja 

adoptată de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.  

Era obligatoriu să venim cu toate aceste măsuri de acordarea a voucherelor, de majorare a indemnizațiilor, alocațiilor și 

sumelor acordate copiilor, tinerilor și familiilor care fac parte din grupurile vulnerabile, în contextul scăderii puterii de 

cumpărare generată de criza energiei, creșterea inflației și războiul din Ucraina, care afectează o mare parte din economia 

națională și europeană. 

PSD nu lasă niciodată pe nimeni în urmă și identifică întotdeauna soluții concrete pentru a crește nivelul de trai al tuturor 

categoriilor sociale, indiferent că este în opoziție sau la putere.  
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Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

 

*** 

 

Declarație politică 

 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 

 

Cinismul USR este la cote amețitoare. Moțiunea de cenzură intitulată AMAR DE MEDIU împotriva ministrului mediului 

Tanczos Barna a tratat și subiectul deșeurilor din România, dând exemplu un sector al capitalei. Culmea, Sectorul 3 care este la 

acest moment cel mai bine administrat.  

La acest exemplu, se califica cu succes Clotilde Armand, în sectorului 1, ea face ce vrea cu deșeurile pe banii și sănătatea 

locuitorilor din această subunitate administrativ teritorială. După aproape 2 ani de lupte seculare cu operatorul de salubritate, 

timp în care sectorul a fost sufocat de deșeuri, Clotilde Armand a pierdut toate procesele cu operatorul de salubritate, 

înregistrând, până la această dată...atenție! penalități de peste 7.362.376 euro, asta pe lângă multitudinea de amenzi primite de 

la garda de mediu. Toate din banii cetățenilor care plătesc taxe și impozite. 

Este culmea stupizeniei că parlamentarii usr care au semnat moțiunea împotriva ministrului mediului nu văd ce se întâmplă în 

Sectorul 1, ograda primăriței lor validate.  

Sau, de fapt, cred că motivul real al moțiunii împotriva ministrului mediului este chiar amendarea lui Clotilde Armand.  

 

Deputat 

Daniel Tudorache 

 

*** 

 

Strigătul moților nu va rămâne fără ecou! 

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

 

În această săptămână, în declarația mea politică, vreau să dau voce patimilor moților din Munții Apuseni, oameni gospodari, 

oameni cu caracter, care au așteptat deja aproximativ un an pentru a li se face vocea auzită. Tuturor acestor oameni de nădejde, 

vreau să le spun că vocea lor a fost auzită și că solicitările lor pentru o viță normală nu vor rămâne fără rezultat.  

Încă din prima lună de la preluarea mandatului de deputat, am solicitat bugetarea reparațiilor drumurilor din Munții Apuseni. 

Nu mai enumăr acum motivațiile pe care le-am înșirat domnului Drulă când era ministru la transporturi sau domnului Vîlceanu 

de asemenea. Am primit un răspuns la vremea aceea că se vor reabilita drumurile, însă nimeni nu a mai verificat și bătaia de 

joc în care s-au operat aceste reabilitări, toată lumea fiind mulțumită că s-a bifat un obiectiv de investiții, s-au atras fonduri, s-

au cheltuit banii iar moții tot fără drum au rămas.  

Am transmis solicitări și sesizări oficiale și către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Direcția 

Regională Cluj, în administrarea căreia se află drumurile din Apuseni, mai exact DN 74, DN74A, DN 75 - Turda, Câmpeni, 

Ștei. Am semnalat importanța acestei rute îndeosebi pentru aprovizionarea întregii zone din punct de vedere alimentar, și am 

tras un semnal de alarmă în privința imposibilității intervențiilor autospecialelor pentru stingerea incendiilor, a ambulanțelor 

sau a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 

Mai mult decât atât, în vara anului trecut, întreaga zonă a fost lovită de o serie de inundații fără precedent, iar drumurile deja 

deteriorate au devenit și mai impracticabile.  

În acest sens, am transmis solicitări la acea vreme atât miniștrilor cât și prim-ministrului, însă răspunsurile primite și modul în 

care au fost tratați moții de autoritățile centrale care gestionau România anului trecut, au lăsat de dorit, iar drumul dintre Abrud 

și Câmpeni a rămas aproape impracticabil.  
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Am intervenit, de asemenea, și în cazul solicitărilor cetățenilor de a se deszăpezi, reabilita și menține deschis pe toată perioada 

anului, a drumul național 1R, denumit popular și Transursoaia, un drum de legătură între comuna Albac și orașul Huedin. 

Pentru cetățenii din Albac, Horea și Mătișești, aceasta era singura variantă de legătură cu restul județului.  

În privința deszăpezirii, lucrurile au fost rezolvate datorită insistenței personale pe lângă prefectura județului Alba și a 

subprefectului propus recent de organizația județeană a PSD Alba. Am subliniat și explicat cu fiecare ocazie importanța acestui 

drum pentru crescătorii de bovine și producătorii de lapte ce se regăsesc în toate localitățile amintite puțin mai devreme.  

Abia după accederea Partidului Social Democrat în guvern și după instalarea unei noi conduceri la ministerul Transporturilor, 

lucrurile au început să se pună în mișcare, viceprim-ministrul Sorin Grindeanu reducând la minim orice termen de execuție a 

lucrărilor de întreținere și reabilitare, fapt ce ne dă speranțe reale că în sfârșit, drumurile din Apuseni vor fi realizate la nivel 

european.  

  

Deputat 

Radu Tuhuț 

 

*** 

 

„Nicio soluție” este cea mai proastă soluție 

 

Poate vi se va pare că temele abordate în această declarație nu au legătură unele  cu celelalte, dar ele ilustrează prețul pe care îl 

plătim acum pentru amânarea unor decizii, care privesc aspecte ce țin de social și de interesul public. 

La Bruxelles se discută, a nu se mai știe câta oară, despre salariul minim, așa-zis ”european”. European nu ca valoare, ci doar 

în ceea ce privește extinderea lui în toate țările europene. Și aflăm că soluția este implicarea sindicatelor în negocierile cu 

patronatele, pentru un contract colectiv de muncă. Da, dar dincolo de demagogie, uităm că în România contractul colectiv de 

muncă este pe cale de dispariție, iar pe unde mai există este rezolvat cu ”ranga patronatelor, fie că este vorba despre puterea 

publică, vezi cazul Metrorex și STB, printre altele, fie că este vorba despre sectorul privat. Să nu uităm că, în urmă cu 10 ani, 

modificările aduse prin Legea Dialogului social au făcut aproape imposibilă negocierea contractului colectiv de muncă și, cum 

era de așteptat, implicarea sindicatelor – o reglementare care funcționează doar pe hârtie.  

Ipocrizia acestei poziții ”europene” se vede și din scandalul stârnit de reacția ”Le Canard Enchaîne” față de formarea, în 

redacție, a unei celule sindicale! ”Direcțiunea vede această celulă ca o declarație de război. Ai zice că am comis o « crime de 

lèse-majesté, spun angajații. » Altminteri da, noi, europenii, avem un minunat model social, care face să fim admirați de restul 

lumii! 

Întrucât noi suntem “libertarieni”, dimensiunea socială nu mai are importanță. Vom vedea câtă importanță ”nu are” în perioada 

care vine, pe fondul inflației galopante, al pierderii puterii de cumpărare și al creșterii șomajului.  Suntem într-un moment de 

cumpănă, și ne comportăm ca și cum păstrarea păcii sociale este ultima noastră grijă. 

Salariul minim este singura pârghie care a rămas puterii publice, în Europa, pentru o redistribuire cât de cât echitabilă a 

bogăției creată de națiuni. Dacă o golim de putere, nu mai rămâne nimic pentru reducerea diferențelor de venit, a polarizării 

economice și sociale. O societate polarizată se va întoarce în primul rând împotriva democrației.  Să nu ne amăgim: politicul 

are cel mai redus grad de încredere din istorie!  Pentru că a ajuns să guverneze în numele și pentru interesele unei minorități tot 

mai înguste, exact în momentul în care toate instituțiile democrației reprezentative sunt în criză! Și ne plângem de migrarea 

electoratului către extreme, ne mirăm că populismul înflorește, că ruptura de societate e tot mai puternică. 

Pentru că tema intervenției mele este amânarea deciziilor, situația din Transnistria vine și ea să amintească acest lucru: „nicio 

soluție” este cea mai proastă soluție! S-au amânat decizii, numai cine n-a vrut n-a avut drept de veto în materie de soluționare a 

conflictului. Conflictul înghețat a fost soluția care a convenit tuturor actorilor. Acum, când conflictul e pe cale să se dezghețe, 

Republica Moldova va trage toate ponoasele, într-un moment social extrem de sensibil pentru moldoveni. 

România se poate felicita pentru felul în care și-a structurat relațiile cu minoritățile și nu văd de ce nu vrem să folosim asta în 

rezolvarea acestor conflicte dezghețate din jurul nostru, conflicte care, deși nu ne implică direct, ne pun într-o situație 

economică dificilă, situație cu puternice reverberații sociale. Este momentul să nu mai amânăm deciziile, să ne iluzionăm că 

suntem la adăpost. Criza asta, ca și precedentele de după 1989, ne va lovi dur. Și trebuie să ne implicăm în luarea deciziilor 

care ne privesc, ca țară. Amânarea iese de acum din discuție. Soluțiile individuale nu mai funcționează. Buna guvernare 

înseamnă, acum, luarea deciziilor necesare, chiar dacă ar avea costuri politice. Important este să reducem costurile sociale! 
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Deputat 

Ionuț Vulpescu 

 

*** 

 

➢ Întrebări 

 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 

 

Politici publice pentru sprijinirea copiilor și tinerilor din sistemul de protecție socială 

 

Stimată doamnă ministru,  

  

În data de 20 aprilie 2022, Parlamentul a adoptat cu o cvasi-unanimitate de voturi proiectul de lege pentru modificarea art. 129 

alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PLX. 334/2020), prin care s-a majorat 

cuantumul alocației de hrană pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială de la 17 lei la 22 de 

lei/zi. Personal m-am numărat printre deputații care au votat în favoarea proiectului, considerând că o astfel de majorare era 

absolut necesară în contextul scumpirii prețurilor la alimente.   

Totodată, apreciez că, pe lângă acțiunea parlamentară, este necesară și o intervenție guvernamentală în cazul copiilor și 

tinerilor din sistemul de protecție specială.   

În acest sens, aș vrea să întreb dacă Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse intenționează să promoveze în acest 

an și alte politici publice pentru sprijinirea copiilor și tinerilor din această categorie? Solicit răspuns în scris.   

 

 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

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

 

Măsurile necesare pentru restabilirea echilibrului privind importul materialelor de construcții 

 

Domnule ministru, 

  

Prețurile principalelor materiale de construcții s-au majorat, din martie 2021 și până în prezent, cu procente care au depășit și 

valoarea de 100%. Spre exemplu, plăcile OSB sau scumpit cu peste 103%, țeava rectangulară cu 118%, iar panourile sandwich 

cu 121%. Aceste majorări sunt justificate de comercianți prin faptul că stocurile care existau până anul trecut erau 

nesemnificative, că România importă aproximativ 70% din totalul materialelor de construcții, dar și că producția autohtonă 

folosește materii prime din import.  

Vă rog să mă informați ce soluții ați identificat ca să restabiliți echilibrul privind importul materialelor de construcții, dar și ca 

să preveniți o criză imobiliară.    

Solicit răspuns scris. 

  

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Costurile formării personalului medical 

 

Domnule ministru, 

  

Migrația personalului medical românesc a devenit, în ultimii peste douăzeci de ani, din păcate, un adevărat fenomen, 

cuantificat atât de unitățile sanitare din țara noastră, cât și de către instituțiile internaționale care le fac oferte de lucru 

medicilor, asistentelor, farmaciștilor și stomatologilor.   

Având în vedere impactul acestui fenomen asupra sistemului de sănătate publică din țara noastră, vă rog să-mi precizați care 

sunt costurile medii, estimate și suportate de statul român cu formarea și perfecționarea tuturor acestor categorii de cadre 

medicale.     

Solicit răspuns scris. 

  

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Utilizarea cărbunelui în producerea de energie 

 

Stimate domnule ministru, 

   

Traversăm o perioadă marcată de criza energetică, de facturile uriașe pe care românii leau primit în ultimele luni. În acest 

context este important ca românii să știe că interesul lor este apărat de către cei care se află în funcții de conducere. Măsurile 

luate în privința facturilor la energie trebuie susținute de măsuri care să identifice noi surse de producere a energiei. Una dintre 

ele poate fi reprezentată de către termocentrala Mintia, cea în cazul căreia s-a decis stoparea activității și intrarea în conservare.  

Domnule ministru, în timp ce Europa a reconsiderat utilizarea cărbunelui, dat fiind contextul provocat de agresiunea rusă din 

Ucraina, în România principalii creditori ai producătorului de energie pe bază de cărbune controlat de stat Complexul 

Energetic Hunedoara (CEH) au aprobat vânzarea termocentralei Mintia din cadrul sucursalei Electrocentrale Deva a 

Complexului. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, decizia a fost luată cu patru voturi pentru dintre cei cinci membri 

ai comitetului, singurul vot împotrivă fiind cel al Hidroelectrica.  

Prim-ministrul italian Mario Draghi spunea după declanșarea invaziei din Ucraina că „sar putea să fie necesar să redeschidem 

centralele pe bază de cărbune pentru a acoperi eventualele deficite din perioada imediat următoare”. Guvernul grec a anunțat în 

martie că va spori exploatarea minieră și va extinde viața termocentralelor pe bază de cărbune până în 2028, renunțând la 

planul inițial de a închide centralele până la finalul anului. Acestea sunt doar 2 exemple care arată că a fost readus cărbunele în 

atenția statelor europene.   

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți care este strategia ministerului pe 

care îl conduceți în privința termocentralei Mintia. În același timp, aș dori să îmi spuneți care e poziția ministerului energiei în 

privința utilizării cărbunelui în sistemul energetic național.  

Solicit răspunsul în scris. Vă mulțumesc!  

  

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

 

*** 
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Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Introducerea unor obligații pentru firmele din turism 

 

Stimate domnule ministru,  

  

Săptămâna trecută ați emis un ordin prin care toate cele peste 18.300 de unități turistice clasificate de minister sunt obligate să 

afișeze un logo, de fapt, frunza comandată și plătită de către doamna Elena Udrea și denumită, în mod pompos, brand de țară. 

Ați anunțat de asemenea că veți comunica agenților privați poziționarea și dimensiunile siglei pe care îi forțați să o afișeze.  

Față de această situație, vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicați:  

1. De ce încercați să acoperiți rușinea produsă de imaginea lamentabilă a standului României la expoziția de profil din New 

York prin introducerea de obligații către firme private?  

2. În ce fel constituie imaginea la care faceți referire în ordinul de ministru un brand de țară?   

3. Pe ce bază legală impuneți această obligație firmelor private?  

4. Cum se justifică în acest moment costurile suplimentare pe care le impuneți firmelor?  

5. Ce beneficii vor obține firmele prin aplicarea ordinului dumneavoastră?  

6. Cum vor fi atrași turiștii străini, rezidenți în afara României, prin afișarea, în România, a respectivei frunze?  

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  

  

Deputat 

Ioan Mang 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Ce măsuri veți dispune pentru a evita o criză generată de pensionarea cadrelor didactice? 

 

Domnule ministru,  

 

Aproape 8 mii de profesori din România au vârsta de peste 65 de ani. Un cadru didactic de 88 de ani preda, anul trecut, într-o 

școală din județul Bihor. De asemenea, la nivel național, în 2021, erau patru profesori de 85 de ani, unul debutant în județul 

Harghita, doi în județul Giurgiu, având gradul didactic I, și altul în București, tot cu același grad didactic. Potrivit unor date ale 

Ministerului Educației pentru anul trecut, 3.96% din totalul profesorilor au depășit vârsta legală de pensionare.   

Primele 3 județe care au cel mai mare procent de profesori cu vârsta între 65 și 88 de ani, care predau încă în sistemul de 

învățământ românesc, sunt Ialomița, Tulcea și Giurgiu.   

La nivelul județului Ialomița, s-a înregistrat un procent de 8.37% de profesori cu vârsta cuprinsă între 65 și 88 de ani. Astfel, 

dintr-un număr total de 2316 de cadre didactice, 194 au împlinit vârsta retragerii din activitate.  

Vă rog să-mi comunicați ce măsuri veți dispune în plus pentru a evita o criză provocată de lipsa cadrelor didactice, care se 

prefigurează prin retragerea legală din activitate a profesorilor, a învățătorilor și a educatorilor, dar și ce decizii veți lua pentru 

atragerea tinerilor pentru integrarea în sistemul de învățământ.   

Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 
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Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Situația cercetărilor unor infracțiuni de către Polițiștii Secției 10 de Poliție, București 

 

Stimate domnule ministru,  

La jumătatea lunii iunie a anului 2021 vă adresam o întrebare similară, referitoare la modul în care au acționat polițiștii din 

cadrul Secției 10 Poliție cu privire la infracțiunile comise de unii indivizi asupra unei vânzătoare.  

Dosarul cu privire la infracțiunile comise în luna februarie a anului 2021 a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 3 București 

cu numărul 3415230/2021.  

 Nu am insistat asupra acestui aspect, deoarece am așteptat ca justiția să-și spună cuvântul, însă lucrurile nu s-au liniștit.  

În noaptea dintre 7 și 8 aprilie infractorul a tăiat curentul și a furat țigări în valoare de 40.000 mii lei, iar poliția nu a acționat 

deși a primit înregistrările de pe camerele de supraveghere. 

Subliniez că autorul furtului a mai comis anterior două infracțiuni de furt calificat, prima în 2016, iar a doua în 2021, tot asupra 

magazinului în cauză. 

Mai mult, la ultima infracțiune, individul a tăiat curentul de la magazin, fiind clar vorba de un concurs ideal de infracțiuni: furt 

calificat cu circumstanțe agravante și intrare prin efracție.  

De fiecare dată proprietarul magazinului a pus la dispoziția polițiștilor de la Secția 10 imaginile de pe camerele de 

supraveghere și le-a spus cine este autorul.  

Proprietarul magazinului chiar a propus să pletească combustibilul pentru intervenție sau să le pună mașina personală 

polițiștilor la dispoziție pentru a se deplasa în Săcele, unde locuiește infractorul.  

Domnule ministru, nu aș fi revenit, dar este a treia oară când acest individ, cunoscut și filmat, sparge același magazin, iar 

polițiștii nu au luat nicio măsură preventivă.  

În fapt avem 3 infracțiuni de furt calificat, intrare prin efracție și tâlhărie, iar polițiștii nu am luat măsuri preventive.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Ce măsuri au fost luate conform legii de polițiștii din cadrul Secției 10 în privința acestor spargeri?  

2. De ce nu au fost luate măsuri preventive împotriva individului, fiind cunoscut autorul și filmat de camerele de supraveghere 

și aflându-se la a treia infracțiune împotriva victimei?  

3. Aveți în intenție să trimiteți Corpul de Control pentru a evalua modul în care și-au făcut polițiștii de la Secția 10 treaba?  

4. Care este stadiul dosarului în privința celor 4 infracțiuni menționate (cele 3 furturi și cea privind violența împotriva 

vânzătoarei)?  

Deputat 

Nicu Niță 

 

*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Românii au fost făcuți de rușine, iar România a fost umilită prin participarea de anul acesta la Târgul de Turism ”The 

Travel and Adventure Show” din New York 

 

Stimate domnule ministru,  

Atât eu, în calitate de reprezentant al județului Vâlcea în Parlamentul României, județ renumit și recunoscut la nivel național și 

internațional pentru peisajele sale naturale spectaculoase, pentru lăcașurile de cult devenite monumente istorice pentru 

meșteșugurile tradiționale unice incluse în Patrimoniul Unesco, pentru stațiunile balneoclimaterice și multe alte obiective, cât 

și restul românilor din toată țara sau simțit jigniți și batjocoriți prin reprezentarea României la Târgul de Turism ”The Travel 

and Adventure Show” de la New York, care a avut loc în această lună.  

Niciun argument nu este admisibil pentru felul în care s-a prezentat România la acest eveniment, atâta vreme cât 

dumneavoastră ca ministru al Antreprenoriatului și Turismului ați aprobat sau mai rău nu ați fost interesat de cum se 

promovează România la cel mai înalt nivel cu putință. Totodată, cine a luat decizia de a participa într-o manieră atât de 

rușinoasă a țării noastre la acest târg internațional trebuie săși asume prejudiciile de imagine aduse în primul rând românilor și 

să plece imediat din funcția publică în care reprezintă România.  
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Având în vedere că deja țara noastră a fost batjocorită în așa hal și este subiect de cancan pe prima pagină a publicațiilor 

naționale și internaționale cu o perdea neagră pe care stau agățate câteva poze tipărite și acestea la o rezoluție execrabilă la un 

târg de turism de cel mai mare rang, este obligatoriu să luați imediat atitudine și să lansați o strategie de promovarea reală și 

concretă a turismului din România. Vă rog să-mi spuneți, în urma prezentării României la acest târg de turism internațional, ce 

pot să înțeleagă locuitorii județului Vâlcea, cum se pot simții vâlcenii, care se mândresc cu moștenirea turistică și culturală 

unde s-au născut și anume: ceramica de Horezu, piramidele de pământ din Valea Stăncioiului, castrul roman Arutela, salina 

Ocnele Mari, mănăstirea Cozia, Transalpina, Valea Oltului,  

Muzeul Trovanților, Muzeul Memorialul Nicolae Bălcescu, Muzeul Satului Vâlcean, Casa Memorială Anton Pann, stațiunile 

balneoclimaterice și obiectivele turistice, Călimănești, Căciulata, Băile Olănești, Voineasa, Băile Govora, Brezoi, Valea 

Lotrului, Malaia. Practic, prin participarea României la acest târg s-au pus în umbră toate aceste minunății naturale, culturale și 

turistice doar pentru că ați permis unor oameni să șteargă pe jos cu imaginea țării noastre.  

Vă rog să-mi explicați cum Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a precizat că amenajarea standului României de la 

Târgul de Turism de la New York a fost una standard oferită de organizator, decorul format din pânză de culoare neagră, fiind 

specific manifestării expoziționale de mai bine de 20 de ani, când majoritatea celorlalte țări participante au avut prezentări 

audio-video cu machete ale obiectivelor turistice, cu formații artistice și alte tipuri de promovări interactive.   

În toată această situație, consider că cel mai grav este faptul că se încearcă să se mute vina de la Consulatul General al 

României la New York la Biroul de Promovare Comercială și Economică de la New York la Ministerul Antreprenoriatului și 

Turismului, dar nimeni nu ia în considerare consecințele asupra imaginii țării noastre în lume, asupra turismului românesc. 

Mai mult decât atât nu se ia nicio măsură pentru a nu se mai proceda în acest fel și pentru a se veni cu soluții concrete de 

promovarea serioasă și profesionistă a obiectivelor turistice din România.   

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Cine își asumă răspunderea pentru eșecul organizării Târgului Internațional de Turism „The Travel & Adventure 

Show” din New York? 

 

Stimate domnule ministru, 

România are un potențial turistic important, însă acțiunile de promovare întreprinse de Ministerul Antreprenoriatului și 

Turismului, din păcate, nu se fac remarcate nici în țară, nici în străinătate, organizarea participării României la Târgul 

Internațional de Turism „The Travel & Adventure Show” din New York fiind lamentabilă. 

Prin urmare, domnule ministru, apreciind experiența dumneavoastră în domeniu, vă înaintez o serie de întrebări punctuale 

pentru care vă rog să îmi prezentați răspunsul în scris: 

1. Care a fost bugetul total aprobat și alocat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pentru participarea la Târgul 

Internațional de Turism „The Travel & Adventure Show” din New York? 

2. Care a fost componența delegației oficiale române și ce funcții dețineau aceste persoane? 

3. Cine își va asuma raspunderea cu demisia și ce măsuri concrete veți lua la nivelul conducerii ministerului, la nivel de 

secretar de stat, secretar general? 

4. Domnule ministru, pentru că sunteți originar din Suceava, în contextul în care războiul din Ucraina are un impact negativ 

direct asupra destinațiilor tradiționale turistice prin excelență precum Bucovina, Maramureș și litoralul Mării Negre, devenind 

nefrecventabile pentru turiști, vă întreb, care sunt măsurile pe care le veți lua pentru a compensa pierderile prin atragerea de 

turiști în alte zone cu potențial turistic, cum ar fi: Brașov, Prahova, Vâlcea, Sibiu? 

 

Deputat 

Ana-Loredana Predescu 

 

*** 
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Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Blocarea Instalației de la Telescaunul din stațiunea Vatra Dornei 

 

Domnule Ministru,  

 

Săptămâna trecută a apărut în presa locală din județul Suceava, un nou material despre problemele de la Instalația de la 

Telescaunul Vatra Dornei. Primul incident a apărut pe data de 11 aprilie 2022, când instalația s-a oprit de urgență pentru că au 

existat probleme în ceea ce privește balansarea ei excesivă, provocată de doi turiști. Operațiunea de salvare a celor doi turiști, 

un minor și un adult, s-a desfășurat fără probleme, însă administratorul instalației a precizat faptul că aceasta avea revizia la zi, 

iar astfel de incidente au loc și în țări precum: Franța, Austria și Elveția.   

 Am putea spune că acest prim incident a fost generat din cauza unor probleme temporare apărute în funcționarea instalatiei de 

telescaun, însă un al doilea incident a apărut la aceeași instalație chiar în ziua de Paști, pe 24 aprilie 2022. De această dată, 

instalația s-a oprit și a blocat la o înălțime considerabilă deasupra solului 50 de turiști care își petreceau Sărbatorile Pascale în 

Vatra Dornei. Cauza acestui blocaj a fost distrugerea unui stâlp de la baza instalației de către un șofer neatent care a intrat cu 

un autoturism de teren în acesta. Totuși trebuie menționat: autoritățiile au intervenit promt și au reușit să slaveze viața celor 50 

de turiști rămași blocați, iar administratorul a înapoiat contravaloarea cursei acestora.  

Desi, cele două cazuri par izolate, incidentele s-au întâmplat la un interval de timp foarte scurt unul de celălalt. Acest lucru ne 

ridică multe întrebări în ceea ce privește modul în care administratorul acestei instalații își desfășoară activitatea și în ceea ce 

privește modernizarea acesteia. Nu cred că în următoarea perioadă Instalația de Telescaun din Vatra Dornei ar mai trebui 

utilizată în scopuri turistice atâta vreme cât aceasta nu mai poate transporta turiștii în siguranță.   

Ca deputat ales în circumscripția nr. 35 - Suceava, cred că este de datoria mea să vă atrag atenția că municipiul Vatra Dornei 

este considerat stațiune turistică de interes național, care dacă nu va oferi condițiile necesare dezvoltării turismului riscă să 

moară ca alte stațiuni din România. Autoritățile locale și cele centrale nu pot ignora problemele de siguranță ale actualei 

instalații de telescaun și potențialul turistic pe care aceasta îl deservește, pârtia de schi de la Vatra Dornei fiind cea mai lungă 

din țară. Din acest motiv, vă rog, Domnule Ministru să găsiți în cel mai scurt timp soluția cea mai bună în ceea ce privește 

repornirea acestei instalații, în siguranță, dacă nu în această vară, cel târziu până la iarnă, astfel încât antreprenorii locali să-și 

poată desfășura în continuare activitatea.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru rezolvarea 

problemelor apărute la instalația de telescaun din Vatra Dornei? Și în același context, care sunt celelalte proiecte pe care doriți 

să le realizați pentru dezvoltarea turismului în Municipiul Vatra Dornei?  

Solicit răspuns scris.   

 

Deputat 

Vlad Popescu-Piedone 

 

*** 

 

➢ Interpelări 

 

Adresată: domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 

De către: doamna Alexandra Huțu, deputat  

Obiectul interpelării: Soluțiile pentru ca România să dezvolte o strategie națională pe termen lung de practicare și 

dezvoltare a sportului 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Așa cum știți în majoritatea orașelor și județelor din țară practicarea sportului de masă și dezvoltarea sportului de performanță 

sunt îngreunate de lipsa unor baze și instalații sportive accesibile unui număr cât mai mare de locuitori. Această deficiență are 
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ca efect scăderea constantă a numărului practicanților de sport. În urma consultării statisticilor din acest domeniu am constatat 

că lipsa infrastructurii destinate activității fizice este ce-a de-a treia cauză a sedentarismului, după lipsa timpului și a motivației 

individuale.   

Până în 1990, funcționau la nivel de țară mii de baze sportive, care aparțineau diferitelor companii de stat, fiind amenajate prin 

contribuția angajaților acestora, dar în prezent foarte puține dintre acestea mai sunt utilizate pentru că se află într-o stare 

avansată de degradare, fără ca proprietarii să își îndeplinească atribuțiile legale pentru întreținerea și, în unele cazuri, înscrierea 

lor în cartea funciară.   

Situația descrisă arată că România nu are o strategie națională de dezvoltare a sportului, iar orașele mici și comunele stau la 

mâna autorităților locale care înțeleg sau nu importanța sportului, având astfel o discrepanță majoră între zone cu mai multe 

baze sportive și terenuri de sport și localități unde nu există absolut niciun fel de infrastructură sportivă.  

În ultimii ani, s-a observat că mai mult de jumătate dintre români nu fac sport, iar rata acestora a crescut odată cu pandemia, 

care a accentuat sedentarismul. De aceea, fără susținerea unui program coerent de construcții și amenajări de facilități sportive, 

fără promovarea sportului de masă și fără  să reducem diferențele dintre zonele urbane şi cele rurale în ceea ce privește accesul 

la activități sportive nu vom putea să vorbim în următorii ani de revigorarea practicării sportului și a activității fizice la nivel 

de masă, dar și a obținerii de performanțe în acest domeniu.   

În opinia mea trebuie să tratăm sportul ca un obiectiv de importanță strategică pentru țara noastră, în primul rând din 

perspectiva dezvoltării sănătoase a copiilor și tinerilor, iar apoi al formării sportivilor de performanță și al menținerii 

permanente a programelor sportive de masă și al investițiilor în domeniul infrastructurii sportive.  

Ați pregătit împreună cu Ministerul Educației o strategie națională care să asigure unităților de învățământ o infrastructură 

sportivă minimă pentru practicarea educației fizice? Ați elaborat programe dedicate privind prevenția și educarea tinerilor 

pentru a practica și a înțelege valoarea acestor activități în educația lor ulterioară, ca adulți, la locul de muncă sau în timpul 

liber? Aveți în vedere să reabilitați și să amenajați baze multisport pentru practicarea sportului de masă și antrenarea sportivilor 

de performanță?  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  

 

*** 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind situația importurilor de gaz lichefiat și petrol din S.U.A. 

 

Domnule Ministru, 

 

În acest moment, statele membre UE au început un amplu proces de debranșare față de dependența generată de gazele naturale 

și petroul rusesc. Pentru accelerarea acestui proces Uniunea Europeană a perfectat un parteneriat energetic cu Statele Unite ale 

Americii pentru livrarea de gaz lichefiat și petrol. 

În acest sens, în eventualitatea în care ați participat la reuniunile ministeriale alături de omologii dumneavoastră din cadrul 

Consiliului Uniunii Europene, vă rog să îmi transmiteți ce cantitate de petrol și gaz lichefiat va importa țara noastră din S.U.A. 

și dacă importurile vor demara pentru asigurarea deficitului energetic și la timp pentru consumatorii casnici, în vederea 

acoperirii necesarului energetic pentru viitoarea iarnă. 

Vă mulțumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind situația executării sancțiunilor impuse de U.E. 

 

Domnule Prim-Ministru, 
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Având în vedere seturile de sancțiuni impuse Federației Ruse, de către Uniunea Europeană și partenerii săi, companiilor cu 

capital rusesc și a celor deținute de oligarhii ruși, vă rog să îmi transmiteți dacă au fost reziliate contractele care se aflau în 

desfășurare încheiate cu tipurile de companii care au intrat sub incidența sancțiunilor mai sus amintite, la nivelul instituțiilor 

din subordinea sau din coordonarea Secretariatului General al Guvernului precum: 

1. Agenția Naționala pentru Resurse Minerale; 

2. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare; 

3. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră; 

4. Agenția Națională pentru Achiziții Publice; 

5. Departamentul pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții in infrastructură; 

6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale; 

7. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Translectrica” – S.A.; 

8. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz” – S.A. Media. 

Vă mulțumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind situația executării sancțiunilor impuse de U.E. 

 

Domnule ministru, 

 

Având în vedere seturile de sancțiuni impuse Federației Ruse, de către Uniunea Europeană și partenerii săi, companiilor cu 

capital rusesc și a celor deținute de oligarhii ruși, vă rog să îmi transmiteți dacă au fost reziliate contractele care se aflau în 

desfășurare, la nivelul instituțiilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, încheiate cu tipurile de 

companii care au intrat sub incidența sancțiunilor mai sus amintite. 

De asemenea, vă rog să îmi transmiteți care au fost companiile care au asigurat carburantul pentru următoarele instituții 

înaintea impunerii aplicării sancțiunilor împotriva Federației Ruse și care sunt noile companii care asigură combustibilul 

necesar desfășurării activității (dacă s-au impus modificări în urma impunerii sancțiunilor): 

1. Poliţia Română; 

2. Jandarmeria Română; 

3. Poliţia de Frontieră Română; 

4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

5. Direcţia Generală Anticorupţie; 

6. Instituţia Prefectului (la nivelul fiecărui județ). 

Vă mulțumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

         domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

         domnului Ioan Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

         domnului Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

         domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

         domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

         domnului Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
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         domnului Eduard Novak, ministrul Sportului 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind situația executării sancțiunilor impuse de U.E. 

 

Domnilor miniștri,  

Având în vedere seturile de sancțiuni impuse Federației Ruse, de către Uniunea Europeană și partenerii săi, companiilor cu 

capital rusesc și a celor deținute de oligarhii ruși, vă rog să îmi transmiteți dacă au fost reziliate contractele care se aflau în 

desfășurare, la nivelul instituțiilor din subordinea instituțiilor pe care le coordonați, încheiate cu tipurile de companii care au 

intrat sub incidența sancțiunilor mai sus amintite. 

Vă mulțumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind situația executării sancțiunilor impuse de U.E. și măsurile propuse pentru 

asigurarea securității și independenței energetice a României 

 

Domnule ministru, 

Având în vedere seturile de sancțiuni impuse Federației Ruse, de către Uniunea Europeană și partenerii săi, companiilor cu 

capital rusesc și a celor deținute de oligarhii ruși, vă rog să îmi transmiteți dacă au fost reziliate contractele care se aflau în 

desfășurare, la nivelul instituțiilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Energiei, încheiate cu tipurile de companii 

care au intrat sub incidența sancțiunilor mai sus amintite. 

De asemenea, în virtutea impunerii sancțiunilor și a crizei energetice mondiale, precum și în contextul asigurării securității și 

independenței energetice a României, vă rog să îmi transmiteți dacă ați propus, la nivelul Guvernului României, preluarea 

pachetelor majoritare sau chiar naționalizarea în totalitate (acolo unde pachetul majoritar de acțiuni este deținut de companii 

rusești sau de oligarhi), a următoarelor companii naționale: 

1. Rompetrol Rafinare S.A.; 

2. OMV Petrom S.A.; 

3. Engie România S.A.; 

4. E.ON Energie România S.A.; 

5. E.ON Distribuţie România; 

6. Societatea Energetică Electrica S.A.; 

7. Nuclearelectrica S.A.; 

8. SNGN Romgaz SA; 

9. Conpet SA; 

10. Oil Terminal SA. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind măsurile propuse pentru asigurarea securității și independenței energetice a 

României prin redeschiderea minelor de cărbune 

 

Domnule ministru, 
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Având în vedere seturile de sancțiuni impuse Federației Ruse, de către Uniunea Europeană și partenerii săi, companiilor cu 

capital rusesc și a celor deținute de oligarhii ruși, precum și contramăsurile aplicate de Federația Rusă statelor europene, prin 

reducerea sau sistarea livrării de gaze naturale sau petrol, vă rog să îmi transmiteți următoarele informații: 

1. Lista completă cu minele de cărbune din România care au fost închise; 

2. Lista completă cu minele de cărbune care au fost conservate; 

3. Datele la care au fost închise sau conservate fiecare minăde cărbune; 

4. Listă cu mine de cărbune care încă nu au fost închise sau conservate; 

5. În cât timp se pot relua exploatările la minele de cărbune aflate în conservare? 

6. La ce cuantum se ridică necesitatea investițiilor pentru modernizarea minelor care pot fi reoperaționalizate? 

7. Câți mineri pot fi rechemați pentru angajare în cazul redeschiderii minelor de cărbune? 

8. În cât timp pot fi instruiți noi angajați? 

Vă mulțumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind analizarea posibilității înființării certificatului poluator 

 

Domnule ministru, 

An de an, mass-media și organizațiile non-guvernamentale, prezintă statistici, acțiuni de poluare efectuate de agenți economici, 

situații care se repetă și care rămân fără repercusiuni în afara amenzilor. De cele mai multe ori, aceste amenzi sunt achitate sau 

contestate în instanță, timp în care acțiunile de poluare continuă nestingherite. 

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți ce verificări au fost operate de Garda de Mediu pentru asigurarea respectării 

prevederilor legale în anul precedent, câte amenzi au fost emise, care a fost cuantumul acestora și dacă situațiile care au dus la 

amendarea autorităților locale sau agenților economici s-au repetat și după aplicarea amenzilor. 

În același sens, vă rog să îmi transmiteți dacă la nivelul instituției pe care o coordonați, există o bază de date cu agenții 

economici care au fost amendați pentru poluare, în vederea susținerii unei evidențe care să genereze o „listă neagră” a acestora, 

care să atragă ulterior, în urma unor abateri repetate, închiderea operatorului economic poluator și interzicerea acționarilor și 

administratorilor de a mai opera societăți comerciale cu activități declarate în același domeniu. Dacă nu există o astfel de 

măsură, vă rog să analizați propunerea și să dispuneți elaborarea cadrului legislativ care să permită aceste acțiuni. 

Vă mulțumesc. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Ce măsuri au fost pregătite de Guvernul României pentru combaterea secetei acute din 

agricultura românească? 

 

Domnule prim-ministru, 

Potrivit specialiștilor din agricultură și celor mai mari producători din industria alimentară, atât Europa cât și România, se află 

la doar câțiva pași de un dezastru în ceea ce privește asigurarea securității alimentare, din cauza mai multor factori, precum 

războiul din regiune, criza agricolă internațională, iar pe plan național, în mod special, din cauza secetei acute care a pus 

stăpânire pe țară. 
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Din acest punct de vedere, luând în considerare că alimentele deja s-au scumpit considerabil, doar carnea de porc înregistrând 

o creștere explozivă de 60%, vă rog să îmi transmiteți pachetul de măsuri pregătit de Guvernul României pentru contracararea 

efectelor acestor factori. 

Personal, consider că pentru a creștere capacitatea producătorilor români de a deveni competitivi pe piața liberă internațională, 

România trebuie să găsească pârghiile necesare pentru a subvenționa costurile de producție, așa cum alte țări precum Polonia 

sau Turcia au acordat deja de ani de zile, devenind unele dintre cele mai mari țări exportatoare de produse agricole din 

Uniunea Europeană. 

În aceeași măsură, creșterea suprafețelor irigate reprezintă un obiectiv de o importanță strategică, atât pentru dezvoltarea 

agriculturii și economiei românești cât și pentru asigurarea securității alimentare a Europei. 

Având în vedere că ministrul Muncii, domnul Marius BUDĂI, a reușit în ciuda tuturor contestatarilor, să renegocieze și să 

flexibilizeze Planul Național de Redresare și Reziliență, consider că această reușită este un bun prilej pentru renegocierea 

capitolului PNRR pentru agricultură și introducerea finanțării extinderii rețelei naționale de irigații. 

În legătură cu acest aspect și ținând cont de factorii menționați anterior, vă rog să îmi transmiteți dacă dumneavoastră, din 

postura de Prim-ministru al României și proaspăt președinte al Partidului Național Liberal, reușită pentru care vă felicit, vă 

puteți declara mulțumit de modul în care a fost elaborat PNRR-ul și de faptul că fostul ministru al agriculturii nu a fost capabil 

să susțină interesele României privind finanțarea extinderii rețelei naționale de irigații. Considerați că România are nevoie de 

finanțarea sistemului de irigații? 

Vă mulțumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Exerciții militare în enclava rusă Kaliningrad 

 

Domnule prim-ministru, 

Apelez la vasta dumneavoastră experiență militară și strategică pentru a vă solicita informații privind solicitarea unei analize 

de securitate referitor la exercițiile militare anunțate de armata rusă în enclava rusească Kaliningrad. 

Așadar, pot reprezenta un pericol aceste exerciții pentru statele N.A.T.O. vecine, Lituania și Polonia? 

Vă mulțumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Interzicerea importurilor de petrol și gaze naturale din Rusia 

 

Domnule ministru, 

Având în vedere seturile de sancțiuni impuse Federației Ruse de către Uniunea Europeană, precum și interzicerea importurilor 

de petrol și gaze naturale atât de către state membre U.E. cât și de Statele Unite ale Americii, vă rog să îmi transmiteți dacă 

România mai importă în acest moment gaze naturale și petrol din Rusia, dacă va sista importurile și începând cu ce dată se va 

întâmpla acest lucru. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

 

 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
➢ Declarații politice 

 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

Sprijin pentru agricultorul român 

 

  Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

  

 Un stâlp de rezistență al oricărei societăți, de la sedentarizarea omului și până astăzi, îl reprezintă agricultorul și 

crescătorul de animale. Fără acești oameni niciunul dintre noi nu ar mai avea ce să pună pe masă. Pentru a-i ajuta pe fermierii 

români, Guvernul a aprobat un nou ajutor de 450 de milioane lei, pentru mai mult de 95 de mii de fermieri afectaţi de 

pandemie. Prin această măsură se contribuie la tot ceea ce înseamnă redresarea agriculturii românești, redresarea producției în 

fermele românești, susținându-se astfel investițiile în domeniu. Guvernul va continua să sprijine agricultura și industria 

alimentară din România; chiar ieri premierul a vizitat la Oradea o investiție în domeniul prelucrării legumelor.  

Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 

crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. Valoarea 

totală a ajutorului acordat unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 290.000 euro, iar plata se va face până la 30 

iunie 2022. Toate măsurile de sprijin din agricultură vin în susținerea producției românești pe piață. Guvernul, prin Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are ca obiectiv asigurarea nivelului de producţie constant, pentru a nu mai avea presiune pe 

asigurarea cu produse alimentare, care antrenează creşteri de preţuri. 

 Agricultura românească a fost puternic lovită de pandemia de Covid-19. Pe lângă perioada aceasta care abia astăzi 

pare să devină din ce în ce mai mult o amintire urâtă, războiul din Ucraina reprezintă o altă problemă care privește sectorul 

agricol. Pe lângă ajutoarele de stat, o altă metodă de susținere a agriculturii sunt proiectele. Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor a publicat Raportul de selecție lunar aferent etapei a doua (8 noiembrie – 7 decembrie 2021) a sesiunii de primire 

proiecte din anul 2021 pentru submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole, 

componenta de sprijin pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea/marketingul produselor agricole pentru 

plante proteaginoase. În urma procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare, din cele 24 de proiecte depuse în 

această etapă, 14 proiecte vor primi finanțare în valoare totală de 12,3 milioane de euro. Sprijinul financiar nerambursabil 

acordat prin această submăsură este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative, și de 40% 

pentru alte întreprinderi. Avem datoria de a sări mereu în sprijinul agricultorului român, pilon al societății românești! 

 

Deputat  

Florin Claudiu Roman 

 

*** 
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Legea offshore - independență și securitate energetică pentru România 

 

Stimate colege,  

Stimați colegi, 

Încă de la începutul noii sesiuni parlamentare PNL a anunțat că printre priorităţile legislative se află gestionarea crizei 

energetice și legea offshore pentru a ne asigura securitatea energetică. 

Legea offshore, prioritatea zero a PNL, este necesară pentru a începe investițiile în vederea exploatării gazelor naturale 

din Marea Neagră. Alături de proiectele pe care le avem pentru energie nucleară, va ajuta România să aibă securitate 

energetică. Pe termen scurt, cât timp gazul este considerat combustibil de tranziție de la cărbune la regenerabile, există o 

oportunitate pentru folosirea gazului natural în UE. De aceea sunt extrem de importante recuperarea întârzierilor și exploatarea 

cât mai rapidă a zăcămintelor offshore. 

În acest sens, este urgentă deblocarea investițiilor de exploatare a gazelor din Marea Neagră și reducerea dependenței 

țării noastre de gazul rusesc. Acesta a fost și motivul pentru care președintele PNL, Nicolae Ciucă, alături de ceilalți lideri ai 

coaliției de guvernare au depus proiectul Legii Offshore.   

Adoptarea legii va permite deblocarea investițiilor majore necesare exploatării zăcămintelor din Marea Neagră 

estimate la 200 miliarde metri cubi.  

Legea susținută de coaliția de guvernare va oferi țării noastre șansa de a deveni lider regional, iar românilor acces la 

gaze mai ieftine. 

Probabil că vor exista și critici la adresa acestei legi. Este perfect normal, nu există lege care să mulțumească pe toată 

lumea. Însă este foarte important ca ea să devină realitate în cel mai scurt timp, deoarece interesul național primează.  

Sunt o serie de lucruri importante prevăzute în proiectul depus de liderii coaliției de guvernare:  

1) Legea depusă stabilește un regim fiscal competitiv în așa fel încât împărțirea veniturilor să se facă într-un procent 

aproximativ de 60 % (statul român) – 40% (investitorul). 

2) Legea asigură stabilitatea și predictibilitate legislativă pentru investitori în offshore în Marea Neagră, precum și în 

onshore de mare adâncime (exploatări pe uscat, de mare adâncime). 

3) Legea stabilește același cadru fiscal pentru investiții offshore și onshore de adâncime, practic urgentând investițiile 

onshore de la Caragele, județul Buzău, cel mai mare zăcământ de gaze descoperit în ultimii 30 de ani în România. 

La finalul zilei trebuie să urmărim și să îndeplinim obiectivele României: independență și securitate energetică! 

 

Deputat 

George Cătălin Stângă 

 

*** 

 

DECLARAȚIE POLITICĂ 

 

Dragi colegi, 

Primul și cel mai mare complex muzeal memorial și educațional dedicat victimelor comunismului, realizat și asumat 

exclusiv de Guvernul României după 1989, în fostul penitenciar de la Râmnicu Sărat 

Investiția prin PNRR se ridică la peste 10 milioane de euro. Am mers în această săptămână, în calitate de Reprezentant 

Special al Guvernului, din nou, la fostul penitenciar comunist de la Râmnicu Sărat, acolo unde vom realiza un complex 

memorial, muzeal și educațional unic în România – „Închisoarea tăcerii” și centrul educațional privind comunismul în 

România; 

Este practic primul și cel mai mare complex muzeal memorial și educațional dedicat victimelor comunismului, realizat 

și asumat exclusiv de Guvernul României după 1989, în fostul penitenciar de la Râmnicu Sărat. 

Crimele comunismului trebuie arătate, istoria regimului totalitar trebuie explicată, iar locurile memoriei trebuie să 

devină repere naționale pentru tinerele generații, o formă de reziliență puternică față de încercările de falsificare a trecutului 

sau la revizionismul ce denaturează și relativizează ferocitatea și brutalitatea comunismului, teorii care astăzi circulă 

nestingherite în Europa de Est și la noi; 

După 30 de ani de la 1989, statul român își ia în serios misiunea privind politicile memoriei. Prea mult timp a trecut de 

la cel mai feroce și mai longeviv regim opresiv care a marcat pentru totdeauna România și istoria sa. Generația mea nu a avut 
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șansa să beneficieze de predarea istoriei comunismului văzând cum arată universul concentraționar unde au fost decimate 

elitele interbelice. Astăzi este o misiune obligatorie a statului român și a Guvernului de a duce la bun sfârșit acest proiect și 

celelalte proiecte memoriale pe care Executivul și primul-ministru Nicolae Ionel Ciucă le consideră priorități de grad 0 în 

domeniu! 

Am reușit anul trecut să includem proiectul guvernamental în PNRR, atunci când probabil nimeni nu mai credea că 

este posibil, la aproape 15 ani după ce acesta a devenit parte din misiunea Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului; 

Proiectul are în vedere restaurarea închisorii de la Râmnicu Sărat și amenajarea sa muzeală, realizarea unei expoziții 

permanente și realizarea unui centru educațional privind comunismul în România în vederea promovării memoriei 

comunismului și a consecințelor sale; noul complex va deveni un centru pentru derularea unor proiecte culturale, documentare, 

turistice; 

Viitorul muzeu memorial va fi în subordinea și în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 

în România, organism aflat în subordinea și coordonarea directă a Primului-Ministru; 

La vizita de la Rm Sărat au fost prezenți președintele IICCMER, dl Daniel Șandru, ministrul Culturii, dl Lucian N. 

Romascanu, secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, dna Hegedüs Csilla, secretarul de stat din Cancelaria Prim-

Ministrului, dna Dumitriția Solomon, prefectul județului Buzău, dl Daniel Țiclea, deputatul PNL, dl Gabriel Avramescu, 

președintele Consiliului Județean Buzău, dl Petre Emanoil Neagu, secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, dl Matuz Zsolt, 

primarul Municipiului Râmnicu Sărat, dl. Sorin Cîrjan, reprezentanți ai mass-media; 

 

Deputat 

Alexandru Muraru 

 

*** 

 

Cu fruntea sus, cu ochii spre vest și cu toată inima în slujba țării noastre 

 

Marcarea unor momente importante, precum 17 ani de la semnarea tratatului de aderare a României la Uniunea 

Europeană (25 aprilie), 15 ani de la integrarea în UE și 25 de ani de la semnarea Parteneriatului Strategic dintre România şi 

Statele Unite ale Americii este prilej de reflecție și de responsabilizare. Toate au fost puncte de cotitură pe drumul României 

cu fața spre Vest, conform vocației și istoriei noastre europene. În tot acest context complicat, promotorii iliberalismului și a 

reîntoarcerii spre Est lucrează și nici măcar nu (mai) sunt discreți sau răsfirați.  

 

Câteva exemple: 

- România a primit 66,2 miliarde de euro și a cotizat la bugetul Uniunii Europene cu 22,8 miliarde de euro. 

- Produsul Intern Brut al României s-a triplat, după aderarea la UE (2006 - 342,7 miliarde lei, 2021 - 1.190 miliarde lei). 

- PIB -ul pe cap de locuitor a ajuns de aproape patru ori mai mare (2006 - 16.170 lei, 2021 - 61.368 lei). 

- Am încheiat 2021 cu un PNRR de 29,2 miliarde de euro aprobat, chiar cu prima tranșă de prefinanțare transferată. 

 

În ceea ce privește integrarea pe bune, mai sunt încă multe capitole la care România este foarte departe de media UE. Cele 

mai dureroase decalaje sunt legate de infrastructură, educație, sistemul de sănătate, cercetare-inovare, integrarea tehnologiei și 

lista poate continua. Deloc întâmplător, asumarea PNRR (cu toate reformele și jaloanele) este un mare imbold pentru 

recuperarea acestor decalaje. Așa cum premierul Nicolae Ciucă a menționat, cel mai important câștig a fost al liberei circulații 

pentru oameni, servicii și bunuri, dar integrarea deplină include și aderarea la spațiul Schengen și la zona euro sau îndeplinirea 

angajamentelor MCV.  

Cât privește dezvoltarea economică, marii câștigători sunt cei care au știut să exploateze la maxim beneficiile apartenenței 

la UE. De exemplu, Cluj-Napoca era, la nivelul anului trecut, orașul cu cea mai rapidă creștere dintre marile orașe ale Uniunii 

Europene. PIB-ul Clujului a crescut de 4,5 ori în două decenii, conform datelor Băncii Mondiale, care a explicat și că 

fenomenul se datorează faptului că administrațiile orașului au reușit să profite din plin de aderarea României la UE - o șansă 

istorică.  

Tot din datele Băncii Mondiale aflăm că, doar în perioada 2007-2013, șapte mari orașe ale României au primit finanțare 

europeană de 600 milioane euro. Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești şi Timișoara - aceste orașe au reușit 
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să-și îmbunătățească semnificativ infrastructura şi serviciile urbane. Pe scurt, să crească vizibil calitatea vieții, care a rezultat în 

oportunități și migrație internă. Un alt exemplu des invocat este Oradea, orașul care a bătut toate recordurile la dezvoltare, 

transformare și accesare de fonduri europene. În mai multe interviuri acordate presei, Ilie Bolojan, primarul care a început 

reinventarea Oradiei, a spus clar că fără banii europeni „ar fi rămas un oraș gri, poluat și foarte aglomerat”.  

 

Mai multă Europă în România, mai multă Românie în Europa 

Libera circulație a oamenilor în UE înseamnă și acces al românilor la oportunități. Din păcate, pentru noi a însemnat 

migrația masivă a milioane de cetateni în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit și a unui trai decent. Dar avem și succese 

diplomatice în ultimii ani, chiar dacă mai puțin cunoscute, prin români în funcții-cheie la nivel european: primul procuror șef 

din istoria Uniunii și directorul executiv al Autorității Europene a Muncii. În plus, Bucureștiul a obținut găzduirea viitorului 

Centru european de competenţe în domeniul securităţii cibernetice, România urmând să găzduiască în premieră, pe teritoriul 

său, o structură europeană. 

Deși timide, aceste semnale bune pot însemna începutul epocii în care România să fie mai mult decât o țară de la periferia 

UE. De ce nu îndrăznim să fim unii dintre liderii Europei? Să fim curajoși, să inovăm și să lansăm idei și proiecte 

avangardiste. Pandemia și războiul din Ucraina au venit într-un moment greu pentru o Uniune mai dezbinată ca oricând, încă 

în convalescență după Brexit și cu multe semne de întrebare.  

Ultimii doi ani au stat sub semnul solidarității și cooperării, iar dacă putem extrage ceva pozitiv din această perioadă grea, 

este tocmai refacerea unității. Dar în era post-COVID, schimbarea la față a UE va fi obligatorie. Noua Europă va trebui să 

extindă cooperarea învățată cu multe sacrificii spre o paradigmă în care cetățenii să fie implicați, viitorul comun să fie construit 

în siguranță și cu grijă pentru viitoarele generații. Cu meritocrație și oameni bine pregătiți în funcții cheie, cu reforme profunde 

și bătălii diplomatice corect alese.  

Succesul proiectului european a fost pus la grea încercare în ultimii ani. Dar a trecut testul. De acum, o nouă lume se 

conturează și trebuie să decidem împreună dacă ultimele șapte decenii rămân doar o poveste frumoasă despre care copiii noștri 

vor învăța la orele de istorie sau toate lecțiile învățate vor însemna ceva și mai consistent pe scena lumii. Noi, românii, avem o 

singură cale, cu trei mari repere: să rămânem cu fruntea sus, cu ochii spre Vest și cu toată inima în slujba țării. Înainte, 

împreună. 

 

Deputat 

Sebastian Burduja 

 

*** 

 

Coeziunea economică și socială la nivel național va fi realizată  

cu ajutorul fondurilor europene! 

 

Domnule Președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Nimeni nu poate să conteste beneficiile majore pe care le-a avut România ca urmare a apartenenței noastre la Uniunea 

Europeană și NATO. Zecile de miliarde de euro, fonduri nerambursabile care provin din bugetul Uniunii, susțin de peste 15 

ani lucrările de infrastructură din țara noastră, calificarea forței de muncă, sistemul de învățământ și de sănătate, subvențiile 

pentru fermieri și investițiile la nivelul comunităților locale. Apartenența României la NATO ne-a adus cea mai puternică 

garanție de securitate din istoria noastră ca stat, siguranță pe care o simțim în aceste zile din plin, în condițiile în care la 

frontierele țării se desfășoară un conflict militar criminal împotriva poporului ucrainean. 

Stimați colegi, 

România s-a dezvoltat foarte mult, mulțumită românilor. Bucureștiul are un PIB de patru ori mai mare față de 

momentul aderării la UE, fiind mai mare decât al unor state precum Bulgaria, Serbia, Croația sau statele baltice. Municipii 

precum Clujul, Oradea, Sibiu sau Timișoara au înregistrat și ele salturi spectaculoase în ceea ce privește dezvoltarea 

economică, ceea ce nu poate decât să se bucure foarte mult.  

Cu toate acestea, dincolo de aceste realizări ale românilor, pentru că sunt realizări bazate pe munca românilor, nu 

putem să trecem cu vederea că nu toată România s-a dezvoltat la fel. Zone turistice sau industriale care în trecut avea rezonanță 

la nivel internațional, astăzi sunt doar așezări depopulate de tineri, fără oportunități de dezvoltare și cu puține proiecte de 
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dezvoltare. Mediul rural românesc este și el sub amenințarea depopulării masive, în condițiile în care tinerii aleg marile orașe 

sau migrația în afara frontierelor țării pentru a-și împlini visurile. 

Stimați colegi, 

 În calitatea mea de deputat ales în Regiunea de dezvoltare Vest nu pot să nu vă spun că decalajele de dezvoltare nu 

sunt numai la nivel național, ci chiar și în interiorul regiunilor de dezvoltare. Dacă Timișul și Aradul au resimțit din plin 

beneficiile dezvoltării cu ajutorul fondurilor europene, Caraș-Severinul și Hunedoara mai au foarte mult de recuperat, de 

construit și de dezvoltat pentru a ridica standardul de viață al tuturor locuitorilor.  

 Grație eforturilor Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și ale Guvernului PNL, țara noastră are șansa 

istorică de a utiliza peste 80 de miliarde de euro, în următorii 6 ani. Cred cu toată forța că Guvernul condus de domnul Nicolae 

Ciucă și Ministerul investițiilor și proiectelor europene condus de unul dintre cei mai buni specialiști în gestionarea fondurilor 

europene, domnul Marcel Boloș, vor reuși să susțină mai puternic județele în care se înregistrează încă decalaje semnificative 

de dezvoltare. Dezvoltarea turismului, a infrastructurii, dinamizarea unor sectoare industriale, investițiile în școli și spitale, 

locuri de muncă bine plătite vor face ca, în următorii ani, România să fie la fel de dezvoltată în toate regiunile, județele și 

localitățile sale.  

Deputat 

Dumitru Rujan 

 

*** 

 

Infrastructura este vitală pentru o țară puternică! 

 

 Domnule președinte de ședință, 

  Stimați colegi, 

 

 Drumurile reprezintă un punct nodal în economia coagulării unei națiuni. Comunicarea inter și intra-regională sudează 

o țară și îi garantează progresul economic. Infrastructura rutieră este vitală pentru dezvoltare și prosperitate. Cât timp s-a aflat 

la guvernare, Partidul Național Liberal a considerat infrastructura rutieră o prioritate de cel mai înalt interes național. 

Săptămâna trecută a fost dată în folosință prima porțiune a drumului expres Craiova-Pitești. Astfel, persoanele care circulă pe 

traseul București - Pitești - Craiova - Severin – Timișoara vor putea folosi centura de ocolire a municipiului Balș (18,5 km), 

parte a lotului 2 din drumul expres Craiova-Pitești. Traficul din zonă va fi astfel fluidizat și timpii de așteptare - de zeci de 

minute, până azi, în zona Balșului - vor fi reduși semnificativ. Drumul expres Craiova-Pitești cuprinde patru loturi și are o 

importanță vitală pentru dezvoltarea economică și atragerea investițiilor în zona Olteniei. A doua jumătate a lotului 2 Balș – 

Slatina, care include Centura Slatina de 21 km, ar urma să fie deschisă la începutul verii. Lotul 3 al Drumului Expres Craiova -

Pitești ( Slatina –Colonești, 31 km) ar putea să fie finalizat la sfârșitul anului viitor. Trebuie reamintit că aceste proiecte de 

infrastructură rutieră au fost demarate în timpul mandatului lui Lucian Bode, la ministerul Transporturilor. Investițiile publice 

majore sunt prioritare pentru PNL. Săptămâna trecută, premierul și președintele PNL Nicolae Ciucă a participat, la Oradea, la 

inaugurarea Sălii Polivalente, un proiect al administrației PNL a orașului, finanțat 80% de guvern și 20% de autoritățile 

liberale ale Oradei. De asemenea, premierul a participat ieri la începerea lucrărilor la drumul de 19 km care va lega centura 

Municipiului Oradea de autostrada A3, finanțat din bani europeni. Investiții din fonduri europene, guvernamentale și locale - 

aceasta este formula pe care dorește să meargă în continuare guvernul, a subliniat astăzi Nicolae Ciucă. 

 În calitate de deputat liberal constănțean privesc cu bucurie și speranță evoluția drumului expres „Alternativa 

Techirghiol”. Cu o lungime estimată de 27,5 kilometri, și un cost estimat de 153,6 milioane euro, „Alternativa Techirghiol” 

reprezintă o șansă imensă pentru județul Constanța privind dezvoltarea economică și creșterea calității vieții dobrogenilor. La 

acest proiect de anvergură se adaugă și varianta de ocolire Mangalia (lungime estimată 6,2 kilometri, cost estimat 11,2 

milioane de euro), precum și modernizarea sectorului de drum A4 Cumpăna- DN39 Constanța și extinderea la patru benzi 

(lungime estimată 3,4 kilometri, cost estimat 5,1 milioane de euro). Este vital ca aceste proiecte să fie continuate și, în cele din 

urmă, finalizate pentru că este interesul nostru național, iar interesul național îl reprezintă cetățeanul! 

 

Deputat 

Bogdan Iulian Huțucă 
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*** 

 

Investițiile publice trebuie să fie de cea mai bună calitate! 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

  În ultimii doi ani, investiții publice din România au înregistrat creșteri consistente, atât valoric, cât și ca volum, fie că 

vorbim despre infrastructura de transporturi, despre sistemul de educație și de sănătate sau despre extinderea rețelelor de 

utilități. Mai mult decât atât, cu ajutorul fondurilor europene disponibile prin PNRR și prin cadrul financiar european 

multianual, anul 2022 se prefigurează deja ca fiind anul cu cele mai puternice investiții publice din ultimele trei decenii. 

Așadar, România se dezvoltă sub ochii noștri, iar momentul pe care îl așteptam de foarte mult timp chiar a sosit. Avem șansa 

istorică de a elimina toate decalajele de dezvoltare dintre țara noastră și celelalte state UE, precum și decalajele economice 

dintre provinciile istorice ale țării.  

Stimați colegi, 

 Mă cunoașteți foarte bine și știți că nu sunt adeptul doar al cantităților, ci sunt un puternic susținător al calității 

investițiilor făcute din banii românilor. Nu trebuie să trecem cu vederea că, în trecut, unele investiții realizate prin țară nu s-au 

ridicat la calitatea pe care ne-am dorit-o sau pe care românii o așteaptau atunci când se cheltuiau sume din impozitele plătite de 

ei. Pe viitor, asemenea situații trebuie evitate. 

Mai mult decât atât, creșterea puternică a prețurilor pentru majoritatea materialelor utilizate în construcții trebuie să 

pună autoritățile în mișcare, astfel încât la realizarea unor investiții publice să nu fie utilizate materiile prime și materiale cele 

mai slabe din punct de vedere calitativ, care sunt cele mai atractive pentru constructori, pentru că sunt și cele mai ieftine. Fără 

o monitorizare permanentă a calității execuției proiectelor de investiții am putea să ne aflăm în situația în care investiții noi 

necesită costuri de întreținere suplimentare sau lucrări de reparații la numai câteva luni după finalizare, ceea ce nu ne dorim. 

Așadar, fără o supraveghere atentă și constantă a calității lucrărilor ne-am putea trezi cu investiții realizate, dar impracticabile 

sau care necesită alte și alte noi investiții. Investițiile trebuie să ne aducă bani și locuri de muncă, nu să fie purtătoare de 

costuri. 

  Stimați colegi, 

 În România avem constructori foarte harnici și buni profesioniști, lucru demonstrat de lucrările realizate de aceștia în 

ultimii ani. Avem autorități locale care urmăresc cu atenție fiecare oportunitate de finanțare europeană, care să poată contribui 

la creșterea standardului de viață al populației. Avem o industrie românească, chiar dacă puțin dezvoltată, dar care produce 

materii prime și materiale de cea mai bună calitate. Cred cu putere că dacă vom ști să combinăm acești factori atunci când 

realizăm investiții publice, atunci cu siguranță vom obține lucrări de cea mai bună calitate.  

  

 

Deputat 

Ioan Balan 

*** 

 

Prioritatea zero a Guvernului condus de PNL continuă să fie investițiile! 

 

  Domnule președinte de ședință, 

  Stimați colegi, 

 

 Partidul Național Liberal a fost și va fi mereu formațiunea politică care pune accentul pe dezvoltarea sănătoasă a 

României prin investiții. Weekendul acesta, președintele PNL și prim-ministrul României, domnul Nicolae Ciucă, a vizitat mai 

multe obiective de investiții din Brăila și Buzău, la o zi după ce Guvernul a început să pună în practică soluțiile de sprijin 

pentru economie și români, alocând 1,77 miliarde de lei pentru compensarea creșterii prețurilor din construcții. Reamintesc că 

mai mult de jumătate din bugetul pachetului, respectiv 2,06 miliarde euro din totalul de 3,5 miliarde euro, se duce în 

stimularea economiei care se poate dezvolta doar prin măsuri liberale. Dialogul constant cu mediul de afaceri ne va ajuta să 

pregătim cât mai bine implementarea soluțiilor cuprinse în pachetul ”Sprijin pentru România”. Fondurile alocate de Guvern 

merg către susținerea investițiilor, a retehnologizării industriale și deschiderea unor noi proiecte, dar și pentru păstrarea și 
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crearea de noi locuri de muncă. Un exemplu de bune practici o reprezintă Yazaki România SRL Brăila, o investiție de 50 de 

milioane de euro care produce cablaje pentru industria de automobile. Această companie, care se află între beneficiarii 

ajutorului de stat pentru compensarea pierderilor generate de pandemie, a reușit să mențină locurile de muncă pentru 9000 de 

angajați, în pofida marilor dificultăți cu care s-a confruntat economia de la începutul pandemiei și până astăzi.  

 Guvernul va aproba schema de ajutor de stat destinată stimulării investițiilor cu impact major în economie, un 

mecanism eficient și corelat celorlalte politici guvernamentale. „Sprijin pentru România” cuprinde scheme de ajutor de stat 

pentru sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu creşterea preţurilor la utilităţi, susţinerea companiilor pentru procesarea 

produselor agricole româneşti, granturi pentru capitalul de lucru necesar fermierilor români. Toate aceste investiţii înseamnă 

locuri de muncă, o economie mai competitivă şi un trai mai bun pentru toţi românii. Doar o economie sănătoasă, bazată pe 

investiții, va putea plăti măsurile luate pentru populație, paradigma schimbată de Partidul Național Liberal după ani de zile în 

care măsurile sociale nu au fost dublate de măsuri care să susțină cu adevărat economia. De când se află la guvernare, PNL a 

promovat o politică a investițiilor și am încredere că președintele partidului, premierul Nicolae Ciucă, va continua pe acest 

traseu! 

 

Deputat 

Marian Crușoveanu 

 

*** 

 

 

17 ani de la semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană 
 

Stimați colegi, 

 Pe 25 aprilie s-au împlinit 17 ani de la semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, un 

bloc comunitar care ne-a ajutat să ne triplăm Produsul Intern Brut în această perioadă și de asemenea, am avut 

oportunitatea de a beneficia de aproximativ 42 de miliarde de euro pentru dezvoltarea țării, pentru creșterea nivelului 

de trai, pentru dezvoltarea cetățenilor din punct de vedere profesional și personal.  

Uniunea Europeană ne-a ajutat să ne consolidăm democrația și să ne dezvoltăm economic. Avantajele 

apartenenței noastre la Uniunea Europeană sunt vizibile, astfel că putem spune că a fost o alegere bună pentru 

România aderarea la blocul comunitar. Câteva exemple concrete: triplarea produsului intern brut al României comparativ 

cu cel înregistrat la momentul aderării, stabilitate economică și socială, liberă circulație pentru cetățeni, bunuri și servicii, 

dreptul la muncă și studii, acces liber pe piața unică europeană pentru antreprenorii români și sprijin acordat prin finanțările 

europene. 

Am beneficiat și beneficiem de nenumărate Programe operaționale finanțate prin fonduri europene 

nerambursabile: Programele Operaționale Capital Uman, Competitivitate, Transport, Mediu, Capacitate 

Administrativă, Agricultură, fonduri substanțiale, comunitare fiind accesibile persoanelor fizice, firmelor, ONG-urilor 

sau UAT-urilor, pentgru dezvoltare.  

 Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, România va beneficia în următorii ani de aproape 30 de 

miliarde de euro pentru noi investiții și reforme, în plus față de celelalte instrumente de finanțare europeană. Inclusiv pachetul 

de măsuri ”Sprijin pentru România”, destinat protejării cetățenilor și economiei naționale, beneficiază de susținerea europeană. 

Din cele 17,3 miliarde lei cât reprezintă valoarea întregului pachet, 9 miliarde de lei vor fi asigurate din fonduri europene. 

 Planului Național de Redresare și Reziliență oferă sprijin pentru orice domeniu, fie ca vorbim de IT, energie, sănătate, 

infrastructură, educație sau mediu. Sprijinul european ne oferă perspectiva unei dezvoltări sustenabile, modernizarea țării și 

creșterea calității vieții oamenilor. 

 Astfel, vorbim de beneficiul apartenenței la o mare familie de națiuni şi la securitatea pe care această apartenență o 

conferă, oportunitatea participării la cea mai mare piață unică din lume, cu toate posibilitățile legate de creşterea economică şi 

crearea de locuri de muncă, consolidarea ireversibilă a reformelor economice şi politice realizate după 1989, facilitarea 

accesului la fonduri destinate dezvoltării regiunilor mai puțin prospere ale Uniunii, fonduri care s-au dovedit benefice pentru 

România. 
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 Datorită apartenenței noastre la Uniunea Europeană putem spune cu certitudine că am reușit să trecem peste crizele 

apărute la nivel mondial, iar solidaritatea europeană ne va permite să susținem în continuare reformele necesare, de care să 

beneficieze toți românii și întreaga societate. 

 Este esential să continuăm acest parcurs european al României, fapt asumat de către Partidul Național Liberal, în total 

acord cu orientarea majoritară pro-europeană a cetățenilor români. 

 

Deputat  

Sorin Năcuță 

 

***  
 

Sufletul de român și credința în Dumnezeu rămân puternice și în afara frontierelor țării 

 

Domnule Președinte, 

Doamnelor și domnilor, 

De Sfintele Sărbători de Paști, bisericile românești din toate statele europene au fost, ca în fiecare an, neîncăpătoare! 

Mii de români, copii sau vârstnici, adulți sau tineri, s-au bucurat de Sfânta Lumină a Învierii și, deopotrivă, s-au bucurat că au 

putut vorbi, simți și sărbători în spirit românesc. După doi ani de zile în care virusul Sars-Cov2 i-a ținut pe români departe de 

familii, de prieteni și de biserică, cu ocazia acestei Sfinte Sărbători parcă toți românii au vrut să demonstreze că nu și-au uitat 

rădăcinile.  

Aceia care s-au temut că spiritul românesc se va stinge printre tinerele familii nevoite să lucreze în străinătate s-au 

înșelat. Am fost printre români și parcă niciodată nu m-am bucurat atât de tare să le văd lumina în ochi și bucuria de a sărbători 

Paștele cât mai aproape de tradițiile noastre care ne definesc ca români. Magazinele românești din diaspora au fost pline nu de 

brânzeturi rafinate din Franța sau de vinuri toscane, ci de preparate din miel, de brânză de burduf și de telemea de oaie, de 

vinuri dobrogene și moldovenești și de rachiu românesc din fructe. Pe mesele românilor din toată Europa s-au așezat, la fel ca 

acasă, preparatele noastre tradiționale și s-a simțit bucuria, la fel ca în orice familie de români. 

Stimați colegi, 

Oportunitățile financiare pe care ni le oferă apartenența la Uniunea Europeană reprezintă șansa istorică pentru 

România să-și repatrieze toți copiii nevoiți de condițiile economice și sociale din țară ca să își caute norocul în străinătate. Vă 

pot garanta, ca unul dintre românii care a trăit peste 30 de ani în afara frontierelor țării, că dacă vom asigura în România școli 

de calitate pentru toți copiii români, servicii de sănătate pentru toți, infrastructură la standarde înalte, salarii decente și condiții 

de afaceri, fluxul migratoriu se va inversa. Vă pot asigura că toți românii plecați din țară au suflet casa părintească și că își 

doresc să se întoarcă imediat ce condițiile din țară se vor schimba. O guvernare eficientă și stabilă cum este cea condusă de 

președintele PNL Nicolae Ciucă este, fără îndoială, o garanție că România își va aduce acasă toți fii și fiicele.  

  

Deputat  

Valentin-Ilie Făgărășian 

 

*** 

 

Declarație politică 

 

 

Stimați colegi, 

Salutăm adoptarea planului “Sprijin pentru România”, recent lansat de Guvernul României, deoarece acesta va 

răspunde momentului dificil prin care țara noastră trece.  

Vorbim despre un plan de măsuri care are o valoare de 17,3 miliarde de lei, iar o mare parte din aceste măsuri vor avea 

drept sursă de finanţare fondurile europene. Prin acest plan, mai mult de jumătate din populaţia României va beneficia de o 

formă de protecţie în faţa scumpirilor, deoarece vorbim despre măsuri de sprijin adresate mediului de afaceri, sprijinirii 
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agriculturii românesti, dar și celor afectați de creșterea prețurilor, copiilor și tinerilor din sistemul de protecție sociala, ori 

familiilor și tinerilor în general.  

Astfel, de la 1 iunie, se alocă un miliard de euro voucherelor pentru alimente de bază, în valoare de 50 de euro la 

fiecare două luni pentru: familii cu cel puţin doi copii sau monoparentale, cu venit mai mic de 600 de lei/lună; pensionari cu 

venit mai mic de 1.500 de lei/lună; persoanele cu venit minim garantat; persoanele cu dizabilităţi.  

Se vor aloca și vouchere pentru elevii care primesc burse sociale: 30 de euro pentru fiecare lună în care sunt organizate 

cursuri școlare, pentru cumpărarea de alimente, rechizite și haine. Valoarea totală a pachetului este de 33 de milioane de euro, 

iar de toate aceste măsuri vor beneficia aproximativ 4,7 milioane de români. 

Valoarea tichetelor de masă va crește cu 50%, de la 20,17 de lei la 30 de lei. 

Totodată, se dublează norma de hrană pentru pacienții din spitale și vârstnicii instituționalizați de la 11 lei pe zi la 22 

de lei pe zi.  

Se majorează drepturile acordate copiilor din sistemul de protecție specială, inclusiv ale celor cu dizabilități care se 

află în acest sistem, precum și mamelor din centrele maternale.  

Alocația zilnică de hrană crește de la 12 lei la 16 lei pe zi, respectiv de la 16,6 la 22 de lei pe zi, în funcție de vârsta 

copilului. Sumele lunare de care beneficiază copiii și tinerii din sistemul de protecție specială pentru unele nevoi personale se 

majorează de la 28 de lei la 150 de lei.  

Cresc cu 58% sumele acordate anual copiilor și tinerilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite, alocația lunară 

de plasament de la 630 de lei la 900 de lei, iar în cazul copiilor cu dizabilități de la 945 de lei la 1.350 de lei lunar. 

Foarte important este că se încearcă implementarea unei politici publice de creștere a natalității, sprijinind cuplurile 

care nu pot avea copii. Se extinde astfel numărul persoanelor care pot aplica pentru un astfel de program de la 300 la 5.000 în 

anul 2022.  

Am recut în revistă doar câteva dintre măsurile pe care le prevede pachetul, pentru a face astfel  dovada că PNL este 

capabil să ofere seriozitate, siguranță și încredere și să genereze stabilitate și echilibru pentru o guvernare puternică, în 

interesul românilor. 

 

Deputat 

Cristina Vecerdi 

 

*** 

 

119 – numărul care salvează vieți 

 

Domnule președinte de ședință, 

  Stimați colegi, 

 

 Copiii sunt comoara cea mai de preț a unei familii și a unei țări. Chiar dacă a devenit o axiomă să spunem că aceștia 

reprezintă viitorul, tot nu consider suficientă modalitatea prin care ne însușim în totalitate aceste cuvinte. Din păcate, zilnic 

foarte mulți copii suferă din cauza abuzurilor și violențelor la care sunt supuși de adulți, în foarte multe cazuri chiar de proprii 

lor părinți. Pentru a ajuta cât mai mulți copii aflați în nevoie, statul român a pus la dispoziție numărul unic 119. Acesta și-a 

dovedit eficiența la doar trei luni de la lansare. Peste 39.000 de apeluri au dus la salvarea a mii de copii aflați în situații de risc. 

Existența acestui număr este foarte utilă, inclusiv pentru copiii din Ucraina: peste 60 de apeluri în limba ucraineană au vizat 

diferite situații în legătură cu refugiații minori. Principalele probleme semnalate de copiii și adulții care au apelat numărul 119 

în perioada 5 ianuarie –16 aprilie vizează abuzul fizic și emoțional, abuzul sexual, neglijarea și cerșetoria. La acestea se adaugă 

o serie de sesizări sau solicitări de informații în legătură cu diferite drepturi ale copiilor: tutela, eliberarea actelor de identitate, 

dreptul la pensie alimentară, alocație etc.  

 La nivelul fiecărui județ, în DGASPC există un birou de operatori call-center, care funcționează în regim de 

permanență. Peste 100 de specialiști (psihologi, asistenți sociali) fac parte din echipele mobile de intervenție, iar apelurile 

telefonice beneficiază de localizare, identificare și înregistrare. Este un sistem dinamic, transparent și unitar la nivel național 

prin care putem să ajungem la copiii aflați în situații grave; el este rezultatul unui amplu proces de colaborare și de 

reglementare derulat în anul 2021. Numărul unic 119 și infrastructura de servicii din spatele acestuia reprezintă cea mai amplă 

reformă în domeniul protecției copilului pe care Guvernul a realizat-o în ultimii 20 de ani. Deși mai sunt multe lucruri de făcut 
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în materia protejării drepturilor copilului, implementarea numărului unic 119 s-a dovedit un instrument la îndemână în vederea 

combaterii abuzurilor la care sunt supuși copiii, fie ele fizice sau psihice. Cât timp va fi la guvernare, Partidul Național Liberal 

va face tot posibilul ca relele tratamente aplicate minorilor să fie prevenite sau aspru pedepsite! 

 

Deputat  

Vetuța Stănescu 

 

*** 

 

România are nevoie de un scut de apărare consolidat și permanent 

 

Stimaţi colegi deputaţi, 

 

În ciuda asigurărilor date de conducerea Statelor Unite ale Americii, România trebuie să îşi menţină statutul de 

îngrijorare faţă de invazia armată a Federației Ruse din Ucraina. Este cât se poate de evident că ostilităţile nu se vor sfârşi în 

următoarea perioadă, iar acţiunile expansioniste ale Rusiei, demarate cu scopul explicit al reînfiinţării fostei Uniuni Sovietice, 

trebuie privite cu reticenţă de Uniunea Europeană şi NATO.  

În acest context, solicitarea Președintelui Klaus Iohannis către NATO de a redimensiona capacităţile sale militare în 

zona României și a Europei de Est constituie un gest de maturitate şi înţelepciune, atât politică, cât şi diplomatică. Din 

derularea evenimentelor de până acum de la graniţa estică a României rezultă fără echivoc că preşedintele rus Vladimir Putin 

nu poate să accepte un dialog constructiv şi cooperant cu nimeni, context în care România este statul cel mai expus în cazul 

nefericit şi nedorit al unui conflict militar.  

Poziţionarea țării noastre la frontiera orientală a Uniunii Europene şi a NATO implică majorarea suportului pe care 

trebuie să-l primim din partea aliaţilor noştri. Evenimentele din imediata apropiere a graniţelor noastre sunt, în opinia unor 

specialişti în politica externă, mult mai serioase decât impresiile propagate în exteriorul Ucrainei. Tocmai de aceea, există 

posibilitatea unor implicaţii negative nu numai pentru securitatea naţională a României, dar şi pentru securitatea internaţională, 

a tuturor ţărilor europene. 

Din aceste considerente, statele aliate din NATO au majorat contingentele și capacităţile militare din România, prin 

redesfăşurarea acestora spre est, respectiv pe teritoriul nostru, atât pe domeniul terestru, cât şi pe cele aerian şi maritim, spaţiul 

Mării Negre fiind extrem de important pentru toate ţările riverane. Întărirea flancului estic al NATO este absolut necesară, mai 

ales că în România este operaţional scutul antirachetă amplasat de la Deveselu, un obiectiv care a nemulţumit Moscova încă de 

la începutul proiectului.  

Este, de asemenea, cât se poate de clar și fără echivoc că demersurile Moscovei nu ţin seama de nici un fel de tratat 

internaţional, nici de normele dreptului internațional sau de buna cuviinţă, drept pentru care poziţia asumată de Alianţă trebuie 

să fie caracterizată prin fermitate şi o permanentă stare de veghe la graniţele de est ale României.  

Iată deci suficiente motive pentru ca România să fie permanent în gardă, iar capacităţile noastre de apărare să fie și 

mai susținute de Alianța Nord-Atalntică, printr-o prezență militară de calibru, nu doar din punct de vedere numeric.  

Nu ne rămâne decât să sperăm că agravarea situaţiei din regiune va avea reacţiile cele mai potrivite din partea aliaţilor 

noştri din U.E. şi NATO, şi, în consecinţă, vom fi susţinuţi corespunzător în cazul în care vom fi ţinta unor acţiuni reprobabile 

şi de nedorit din partea marii puteri a estului.  

  

Deputat 

Ervin Molnar 

 

*** 
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➢ Întrebări  

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  

 

Strategia Ministerului privind creșterea numărului de pasageri și transformarea aeroportului Mihail Kogălniceanu din 

județul Constanța într-o poartă aeriană a Dobrogei și a sud-estului României 

 

Stimate domnule ministru, 

Apreciem intensificarea interesului pe care Ministerul Transporturilor îl manifestă față de județul Constanța, atât 

pentru Portul Constanța, cât și pentru Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Sperăm ca semnarea celor 3 contracte de finanțare, în 

valoare de 136 de milioane de euro, ce au ca scop dezvoltarea aeroportului și transformarea acestuia într-o poartă aeriană 

pentru județele limitrofe, dar mai ales pentru județul Constanța, să crească interesul economic al acestuia. 

Comparând traficul de pasageri, înainte de pandemie, Aeroportul  Internațional Mihail Kogălniceanu se afla pe locul 

10, fiind surclasat de aeroporturi din județe în care turismul sau dezvoltarea economică sunt mult în urma județului Constanța. 

Dincolo de cifrele privind numărul de pasageri, observăm că Aeroportul Avram Iancu din Cluj-Napoca poate ajunge la 

aproape 3 milioane de pasageri, Aeroportul din Iași, la peste 1.200.000 de pasageri. De asemenea, aeroporturile din Timișoara, 

Sibiu, Craiova, Bacău, Suceava sau Oradea au un număr intensificat de călători, comparativ cu aeroportul din județul 

Constanța. Litoralul românesc se află în județul Constanța, Delta Dunării este în județul Tulcea, în apropierea Aeroportului 

Mihail Kogălniceanu și totuși numărul de pasageri este cu mult în urmă față de aeroporturile menționate.  

În contextul actual, județul Constanța joacă un rol esențial, atât economic, cât și militar, ceea ce impune un interes 

aparte în dezvoltarea acestui aeroport. De aceea, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Ce măsuri au fost luate, la nivelul ministerului, pentru transformarea Aeroportului Mihail Kogălniceanu în 

principala poartă aeriană de intrare pentru Dobrogea, dar și pentru județele limitrofe (Tulcea, Brăila, Galați, 

Vrancea, Buzău, Călărași și Ialomița)? 

2. Care este strategia ministerului în vederea creșterii numărului de pasageri?  

3. Aveți în vedere atragerea de mai multe companii low cost care să opereze de pe acest aeroport, în vederea 

deschiderii de noi rute? 

Vă solicit un răspuns în scris. 

 

Deputat 

Marian Crușoveanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 

     domnului  Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Natura juridică a notei la purtare în sistemul de învățământ preuniversitar 

 

Stimate domnule ministru,   

 

 Potrivit art. 55, lit. h), art. 58, lit. c),  art. 69, lit. c) și d), art. 108, alin. (2), art. 109, alin. (8), art. 111, alin. (1) și (2), 

art. 115, alin. (1) și (2), art. 120, alin. (1), lit.b ) și ale art. 127, alin. (1) din Regulament-Cadru din 2020 de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar1 se instituie nota la purtare.  Aceasta nu are consacrare legală în Legea 

nr. 1/2011 a educației naționale. 

 Nota la purtare își are originea administrativă de pe vremea când unitățile de învățământ erau în coordonarea 

Ministerului Instrucțiunii Publice. Filosofia acelui minister era aceea că el implementa politica statului privind ”instruirea” 
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populației prin învățământ și cultură. Cu toate acestea, școala avea atunci, din perspectivă sociologică, caracterul unei instituții 

închise care se preocupa și de ”disciplinarea” elevilor.  

 Sistemul contemporan de învățământ funcționează și se organizează sub imperiul ideii de serviciu public, astfel cum 

este el definit în art. 2, alin. (1), lit. m) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, precum și în art. 5, lit. kk) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Observăm că, potrivit Legii educației naționale, misiunea asumată de serviciul 

public de învățământ este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, 

derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare 

sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare. 

 Din fizionomia scopului, misiunii și obiectivelor serviciului public de învățământ nu rezultă faptul că acesta are o 

componentă de ordine publice sau de înfăptuire a justiției. Or, nota la purtare apare ca o sancțiune aplicată unui comportament 

care încalcă anumite norme de conviețuire socială. 

 Cu toate acestea, nota la purtare apare ca o sancțiune extra legem față de arhitectura răspunderii în sistemul juridic 

românesc. Astfel, în România, sunt recunoscute răspunderile penale, civile și administrative ale persoanelor, potrivit faptelor 

săvârșite și statutelor lor profesionale. Inclusiv elevii răspund administrativ potrivit normelor privind cercetarea disciplinară 

instituite de Statutul elevului. 

 În prezent, nu este clar pentru ce fapte se acordă nota la purtare și dacă această notă nu operează ca o dublă sancțiune 

aplicată elevului, pe lângă o eventuală răspundere administrativ disciplinară, civilă sau penală. 

 Mai trebuie observat faptul că, în toate tipurile de răspundere, sistemul nostru democratic de drept recunoaște 

instituțiile  prescripției, a decăderii și a reabilitării. În cazul notei la purtare, faptele care pot atrage scăderea notei nu doar că nu 

sunt expres și limitativ prevăzute, ci nu sunt nici prescriptibile. Mai mult, o notă scăzută la purtare produce efecte  în planul 

admiterii în unele instituții de învățământ superior fără a interveni vreodată reabilitarea. Astfel, constatăm că nota la purtare nu 

doar că afectează pe termen nelimitat parcursul profesional al elevului, dar apare ca fiind o sancțiune mai grea decât cea penală 

(unde avem atât prescripții de răspundere cât și reabilitări de drept și judecătorești).  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este natura juridică, ținând cont de arhitectura românească a tipurilor de răspundere juridică, a notei la purtare din 

învățământul preuniversitar? 

2. Dacă apreciați legală soluția ca efectele notei la purtare (scăzute) privind  interdicțiile și decăderile să opereze fără 

limitare în timp? 

3. Dacă apreciați legală soluția actuală care nu prevede mecanisme de reabilitare în urma scăderii notei la purtare a 

elevilor? 

4. Dacă apreciați că, în prezent, criteriile în baza cărora se scade nota la purtare sunt clare, previzibile și proporționale? 

5. Dacă apreciați că nota la purtare este compatibilă cu scopul, misiunea și obiectivele serviciului public de învățământ 

preuniversitar? 

 

Deputat  

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Definirea noțiunii de ”audient” din ROFUIP 

 

Stimate Domnule Ministru,   

 Potrivit art. 125 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

”(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de 

momentul în care părinții sau reprezentanții legali ai acestora solicită școlarizarea. 

(3) Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile privind evaluările și frecvența 

urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate și 

după promovarea eventualelor examene de diferență. 
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(4) Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de 

către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație luate în baza analizării raportului 

întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită 

la nivelul unității de învățământ, din care fac parte și directorul/directorul adjunct și un psiholog/consilier școlar. 

(5) Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de vârsta și nivelul dezvoltării 

psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul obținut în urma unei evaluări orale sumare, de 

perspectivele de evoluție școlară. 

(6) În cazul în care părinții sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care 

va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinții, pe răspunderea acestora asumată prin 

semnătură. 

(8) În cazul în care părinții sau reprezentanții legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca 

audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută 

la alin. (4). 

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor școlare județene, 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București, respectiv al ministerului privind recunoașterea și echivalarea studiilor, 

elevul audient este înscris în catalogul clasei și i se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu privire la activitatea 

desfășurată - note, absențe etc. 

(10) În situația în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară 

pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări nu au fost echivalate sau au fost 

echivalate parțial de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către 

minister, iar între ultima clasă echivalată și clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu 

au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului școlar, în scris, în termen de 

maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost 

parcurși ori promovați.” 

De asemenea, potrivit art. 149 din ROFUIP, ”După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este 

obligată să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă 

elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, 

elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.” 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă elevul „audient” are aceleași drepturi și obligații garantate de Lege și Statutul elevului? 

2. Dacă elevului „audient” îi sunt recunoscute notele obținute în perioada ocupării acestui statut? 

3. Care este temeiul legal din Legea nr. 1/2011 al instituirii statutului de elev „audient”? 

4. Dacă finanțarea per capita urmează și elevul „audient” pe durata statutului acestuia? 

 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 

 

Adresată doamnei Mărioara Artemis Gătej, Comisar General al Gărzii Naționale de Mediu 

 

Legalitatea depozitului de deșeuri de la Vidra 

 

Stimată Doamnă Comisar General, 

Potrivit datelor apărute în spațiul public2, depozitul de deșeuri de la Vidra, cea care este administrată de compania Eco 

Sud, funcționează în baza unei autorizații de mediu emisă ilegal, conform susținerii comisarilor Gărzii de Mediu. 
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Conform sursei menționate, Garda Națională de Mediu a făcut un control la Depozitul de deșeuri de la Vidra (Ilfov), la 

30 septembrie 2020, unde a constatat numeroase nereguli. În concret, raportul de control arată că licenţa societăţii care 

administrează groapa, Eco Sud SA, nu-i mai dă dreptul de a depozita deșeuri municipale. De asemenea, unele informații 

pretind că Autorizația Integrată de Mediu a fost prelungită ilegal. 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a notificat Garda 

Națională de Mediu – Comisariatul General (GNM-CG) în august 2020 că societatea Eco Sud SA, care administrează 

Depozitul Vidra, nu mai are licență de funcționare valabilă și, implicit, dreptul de a mai primi deșeuri din Capitală. 

ANRSC reține că „În forma actuală a Licenței nr. 3683/05.05.2016, societatea ECO SUD SA nu mai are recunoscut 

prin licență dreptul de a presta activitatea de depozitare a deșeurilor municipale la depozitul Vidra, începând cu data de 

14.07.2020”. 

Totodată, comisarii Gărzii de Mediu care au mers în control au constatat și faptul că Autorizația Integrată de Mediu 

(AIM) a Eco Sud SA, actualizată de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov în august 2020, este în afara legii. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă, în prezent, din punct de vedere al normelor de mediu, depozitul de deșeuri de la Vidra funcționează ilegal? 

2. Dacă, în prezent, depozitul de deșeuri de la Vidra face colectare selectivă pe fracții sau pe sistemul umed/uscat? 

3. Autorizația Integrată de Mediu (AIM) a Eco Sud SA a fost acordată, respectiv prelungită, cu respectarea prevederilor 

legale? 

4. Vă rog să ne indicați temeiul legal în baza căruia s-a prelungit Autorizația Integrată de Mediu (AIM) a Eco Sud SA, 

precum și o copie a documentației care a stat la baza autorizației. 

5. Dacă Eco Sud SA  a respectat normele în domeniul construcțiilor, mediului, serviciului public de salubrizare, respectiv 

limitele legale ale licenței și AIM pentru extinderea depozitului de deșeuri? Dacă nu, care sunt normele legale 

încălcate și ce măsuri s-au dispus? 

6. Dacă pentru cele 42ha pentru extinderea depozitului de deșeuri de la Vidra au fost respectate limitele prevăzute în 

Certificatul de Urbanism și Avizul OSPA? 

7. Dacă este legal ca Eco Sud SA să transfere deșeuri din depozitul deservit serviciului public de salubrizare pe 

extinderea aflată în proprietate privată și care nu face obiectul, conform legii, prestării serviciului public de 

salubrizare? 

8. Câte controale a efectuat Garda de Mediu, până în prezent, la depozitul de deșeuri de la Vidra, respectiv la societatea 

Eco Sud SA? Vă rog să-mi furnizați o copie a rapoartelor de control și să-mi menționați eventualele sancțiuni dispuse 

și măsurile de remediere, precum și gradul lor de îndeplinire la zi. 

9. Dacă, în activitatea de control, au rezultat fapte de natură penală și dacă au fost sesizate organele de urmărire penală 

potrivit  art. 61, alin. (1), lit. a) și b) C. proc pen. și cu ținând cont de art. 267 C. pen.? 

10. Care sunt actele de proprietate asupra terenurilor cu privire la care a fost emis Acordul de Mediu în anul 2000? 

11. Care este temeiul legal în baza căruia Eco Sud  SA încasează tarife specifice serviciului public de salubrizare, în 

condițiile în care contractul cu UAT municipiul București nu a fost prelungit și nici nu respectă regimul juridic actual 

al delegării gestiunii serviciului de salubrizare? 

 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Monitorizarea de către Instituția Prefectului a dreptului elevilor la bursă 

 

Stimate domnule ministru,   

 Potrivit Ordinului ministrului educației nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, consiliile locale trebuie să stabilească anual numărul și 

cuantumul burselor școlare. 
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În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă, pentru anul școlar 2021-2022, toate UAT-urile din România au adoptat hotărâri de consiliu local privind 

stabilirea cuantumului și numărului burselor? 

2. Dacă,  pentru anul școlar 2021-2022,  ISJ-urile/ ISMB, în calitate de deconcentrate aflate sub coordonarea Prefectului, 

au o evidență a numărului de elevi care au vocația de a primi burse școlare? Dacă da, vă rugăm să ne trimiteți situația 

la nivel național. 

3. Dacă, pentru anul școlar 2021-2022, ISJ-urile/ ISMB, în calitate de deconcentrate aflate sub coordonarea Prefectului, 

au o evidență a numărului de elevi care au solicitat și primit burse școlare? Dacă da, vă rugăm să ne trimiteți situația la 

nivel național. 

4. Dacă, în vederea obținerii de burse școlare, elevii  cu vocația de a primi bursa (care îndeplinesc criteriile generale) sunt 

nevoiți să solicite expres primirea bursei sau o primesc din oficiu?  

5. Care este temeiul legal în baza căruia unele unități de învățământ, inspectorate școlare și UAT-urile apreciază că elevii 

primesc bursă doar pe baza unei cereri exprese, nu din oficiu, pe baza constatării îndeplinirii condițiilor generale? 

6. Dacă dețineți o bază de date privind cuantumul  și numărul fiecărei burse școlare de la nivelul UAT-urilor din 

România? Dacă da, vă rog să-mi furnizați aceste date. 

7. Dacă Instituția Prefectului din fiecare județ a monitorizat până în prezent modul în care UAT-urile respectă dreptul 

constituțional la bursă al elevilor? Dacă da, care sunt mijloacele concrete prin care s-a efectuat monitorizarea? Dacă 

nu, care este motivul pentru care nu s-a realiza o astfel de monitorizare? 

 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 

 

Adresată domnului Ionel Tescaru, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de 

Utilități Publice 

 

Sistemul de tarifare al serviciului de depozitare de deșeuri al UAT municipiul București 

 

Stimate domnule președinte, 

Potrivit datelor apărute în spațiul public3, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de 

Utilități Publice (A. N. R. S.C) a comunicat  că are în derulare un control pentru verificarea tarifelor practicate de Eco Sud SA 

pentru depozitul de gunoi Vidra, în perioada 2016-2020. 

Adresa oficială a instituției, comunicată în baza Legii 544/2001 privind accesul liber la informație, infirmă  precizarea 

potrivit căreia nu au  existat controale la Eco Sud SA.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă, în prezent, din punct de vedere al normelor de organizare și desfășurare a  serviciului public de salubrizare, 

depozitul de deșeuri de la Vidra funcționează ilegal? 

2. Dacă UAT municipiul București are încheiat, în mod legal, cu Eco Sud SA un contract de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare - depozitare deșeuri? Dacă da, care este acesta? 

3. Care sunt actele în temeiul cărora, în prezent, se prestează serviciul public de depozitare deșeuri la Vidra de către Eco 

Sud SA? 

4. Dacă Eco Sud SA a operat cu tarife neaprobate legal de către organul deliberativ al autorității administrației publice 

locale? 

5. Dacă tarifele propuse de Eco Sud SA au la bază  criteriile de stabilire/ modificare/ ajustare din Ordinul ANRSC nr. 

109/2007? Dacă da, vă rugăm să ne furnizați o copie a documentației de fundamentare. 

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 13 – 2022   
Săptămâna 26 -29 aprilie 2022  

 

 

49 

 

6. Dacă ANRSC va retrage licența de funcționare a Eco Sud SA? 

7. Dacă, în prezent, depozitul de deșeuri de la Vidra face colectare selectivă pe fracții sau pe sistemul umed/uscat? 

8. Autorizația Integrată de Mediu (AIM) a Eco Sud SA a fost acordată, respectiv prelungită cu respectarea prevederilor 

legale de mediu? 

9. Vă rog să ne indicați temeiul legal în baza căruia s-a prelungit Autorizația Integrată de Mediu (AIM) a Eco Sud SA, 

precum și o copie a documentației care a stat la baza autorizației. 

10. Dacă Eco Sud SA  a respectat normele în domeniul construcțiilor, mediului, serviciului public de salubrizare, respectiv 

limitele legale ale licenței și AIM pentru extinderea depozitului de deșeuri? Dacă nu, care sunt normele legale 

încălcate și ce măsuri s-au dispus? 

11. Dacă pentru cele 42 ha pentru extinderea depozitului de deșeuri de la Vidra s-au respectat limitele prevăzute în 

Certificatul de Urbanism și Avizul OSPA? 

12. Dacă este legal ca Eco Sud SA să transfere deșeuri din depozitul deservit serviciului public de salubrizare pe 

extinderea aflată în proprietate privată și care nu face obiectul, conform legii, prestării serviciului public de 

salubrizare? 

13. Câte controale a efectuat ANRSC până în prezent, la depozitul de deșeuri de la Vidra, respectiv la societatea Eco Sud 

SA? Vă rog să-mi furnizați o copie a rapoartelor de control și să-mi menționați eventualele sancțiuni dispuse și 

măsurile de remediere, precum și gradul lor de îndeplinire. 

14. Dacă, în activitatea de control, au rezultat fapte de natură penală și dacă au fost sesizate organele de urmărire penală 

potrivit  art. 61, alin. (1), lit. a) și b) C. proc pen. și cu ținând cont de art. 267 C. pen.? 

15. Care sunt actele de proprietate asupra terenurilor cu privire la care a fost emis Acordul de Mediu în anul 2000? 

16. Care este temeiul legal în baza căruia Eco Sud  SA încasează tarife specifice serviciului public de salubrizare, în 

condițiile în care contractul cu UAT municipiul București nu a fost prelungit și nici nu respectă regimul juridic actual 

al delegării gestiunii serviciului de salubrizare? 

17. Dacă, în prezent, există riscul ca Bucureștiul să rămână fără operator pentru serviciul public de depozitare deșeuri? 

 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 

 

Adresată domnului Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică 

     domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Vulnerabilități ale identificatorului statistic unic (ISU) utilizat la anonimizarea datelor recensământului 

 

Stimate domnule ministru,   

Stimate domnule președinte,  

 Potrivit unor informații apărute în spațiul public4, s-a semnalat posibilitatea extragerii CNP-ului din identificatorul 

unic statistic (ISU) folosit de Institutul Național de Statistică. Institutul Național de Statistică centralizează datele de 

recensământ 2022 folosind Identificatorul Unic Statistic (ISU) care reprezintă funcția „sha1” aplicată pe CNP. Având în 

vedere că se colectează sexul, data nașterii, extragerea CNP-ului din ISU devine o problema trivială. 

 Potrivit site-ului de specialitate „există 2 cazuri de utilizare: 

Sexul și data nașterii sunt cunoscute: ISUtoCNP 421069c132f4a7801ec2319b8052cea1941412af 2410223 

Sexul și data nașterii nu sunt cunoscute: ISUtoCNP 421069c132f4a7801ec2319b8052cea1941412af 

Dacă sexul și data nașterii sunt cunoscute (așa cum se întâmplă în cazul datelor INS), timpul de execuție este sub 5 

milisecunde. În cazul 2, timpul de obținere a CNP-ului are o medie de 5 minute folosind o statie de lucru uzuala. CNP-ul 

folosit un exemplu este cel oferit chiar de INS pentru a testa „algoritmul de criptare". 

 
. 
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 Readucem aminte că posibilitatea generării CNP-ului persoanelor reprezintă o gravă încălcare a Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă există o astfel de vulnerabilitate de natură a permite extragerea CNP-ului persoanelor  care au participat la 

recensământul din 2022? 

2. Dacă și câtor persoane li s-au generat CNP-uri în modalitatea expusă anterior? 

3. Cine este responsabil de vulnerabilitatea privind extragerea CNP-urilor persoanelor din platforma de autorecenzare? 

4. Dacă INS a remediat problema? 

5. Ce alte măsuri a luat INS pentru protejarea integrității datelor cu caracter personal participante la recensământul din 

2022? 

6. Dacă există date și informații care să indice săvârșirea de infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi 

datelor informatice cu prilejul recensământului din 2022? 

7. Câte persoane, respectiv câte gospodării, s-au autorecenzat până în prezent? 

8. Dacă există și alte probleme de securitate informatică a platformei de autorecenzare 2022? Ce măsuri ați dispus? 

 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului Serviciului Colecții Speciale al Bibliotecii Naționale a României — 

„Ion I.C. Brătianu” 

 

Stimate domnule ministru, 

Potrivit Programului de guvernare  2021—2024 - ”Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate”5, obiectivul 

”B. 1. Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural material”,  Guvernul și-a asumat ”consolidarea, restaurarea și 

amenajarea sediului Serviciului Colecții Speciale al Bibliotecii Naționale a României — Vila „Ion I.C. Brătianu”. Valoarea 

estimată a investiției: 8,8 milioane euro/portofoliul de investiții al Companiei Naționale de Investiții;”. 

 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul lucrărilor  de consolidare, restaurare și amenajare a sediului Serviciului Colecții Speciale al 

Bibliotecii Naționale a României — Vila „Ion I.C. Brătianu?  

2. Care este data estimată de finalizare și punere în circuit? 

3. Cine este responsabil de coordonarea acestui proiect? 

4. Există și posibilitatea accesării unor alte surse de finanțare, de ex. prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei? În 

ce stadiu este acest demers? 

 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 
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Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 

 

Regimul juridic al actelor nepatrimoniale încheiate de minor 

 

Stimate domnule ministru,   

 Potrivit art. 491, alin. (2) Cod civil, ”(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să îşi aleagă liber 

confesiunea religioasă.” 

 De asemenea, art. 498, alin. (1) C. civ. Prevede:”Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere părinţilor să îşi 

schimbe felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale ori locuinţa necesară desăvârşirii învăţăturii ori pregătirii sale 

profesionale.”. 

 Din cele două articole de lege se reține filosofia legiuitorului civil care conferă minorului care a împlinit vârsta de 14 

ani o libertate mai mare de a încheia acte juridice cu caracter nepatrimonial chiar fără încuviințarea ocrotitorului legal.  

 Cu toate acestea, în sistemul de învățământ românesc, Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar prevede că unele acte nepatrimoniale ale minorului de 14 ani se încheie chiar de către ocrotitorul 

legal iar toate celelalte, fără excepție, se încheie cu încuviințarea ocrotitorului. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MJ apreciază că există un regim juridic diferit al actelor nepatrimoniale încheiate de minor față de actele 

patrimoniale încheiate de minor? 

2. Dacă MJ apreciază că,  plecând de la toate dispozițiile Codului civil în materie, minorul în vârstă de 14 ani poate 

încheia singur, ca regulă, acte cu caracter nepatrimonial?  

3. Dacă MJ apreciază că, plecând de la toate dispozițiile Codului civil în materie, minorul în vârstă de 14 ani poate 

încheia singur, ca încuviințarea prealabilă a ocrotitorului legal, acte cu caracter nepatrimonial?  

4. Dacă MJ apreciază că legislația secundară și terțiară din domeniul  învățământului contravine dispozițiilor din Codul 

civil privind capacitatea de exercițiu restrânsă a minorului de 14 ani, precum și regimul actelor juridice cu caracter 

nepatrimonial încheiate de acesta? 

 

Deputat  

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Implementarea obiectivelor din domeniul e-agriculturii 

 

Stimate domnule ministru, 

Potrivit Programului de guvernare  2021—2024 - ”Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate”6,  Guvernul și-

a asumat următoarele: 

• Susținerea investițiilor la nivel de fermă în tehnologii inovatoare aferente agriculturii de precizie; 

• Susținerea infrastructurilor de cercetare aferente băncilor de gene (Buzău și Suceava); 

• Asigurarea sprijinului pentru crearea de parteneriate de cooperare în vederea inovării, dezvoltării de noi practici, 

care să răspundă la nevoile specifice ale fermierilor; 

• Continuarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală — ADER, 

pentru perioada 2023—2027; 

• Crearea unui cadru legislativ adecvat privind utilizarea dronelor agricole, inclusiv la lucrări de protecție a 

plantelor și omologarea pesticidelor; 
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• Susținerea cercetării științifice pentru obținerea de soiuri hibrizi adaptate la noile condiții de climă și a 

biotehnologiilor. 

 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul de implementare pentru fiecare dintre măsurile menționate anterior? 

2. Care este data estimată de finalizare  a implementării fiecărei măsuri? 

3. Care este strategia ministerului privind consolidarea securității alimentare a României? 

4. Ce măsuri de finanțarea a cercetării în horticultură și agricultură a luat Ministerul, în vederea creării unui avantaj 

strategic pe piața globală a industriei alimentare? 

 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor 

 

Pasajul pietonal subteran din zona Gării Internaționale Iași 

 

 

Stimate domnule ministru, 

În decembrie 2020, CFR a atribuit o licitaţie pentru elaborarea expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii care privește pasajul subteran din zona Gării Internaționale Iași. 

Licitaţia a fost câştigată de o asociere de firme formată din Pro Ami’s Consulting (Iaşi) şi Baicons Impex (Bucureşti) pentru o 

sumă de 57.000 lei, fără TVA. Contractul a fost încheiat la sfârşitul lunii decembrie 2020.7 

În răspunsul unei interpelări pe care am adresat-o Ministrului Transporturilor pe acest subiect, mi s-a comunicat faptul 

că "Durata necesară pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor va fi estimată de către proiectant, prin documentaţia DALI 

aflată în curs de elaborare". 

Vă rog, Domnule Ministru, să îmi prezenați stadiul reabilitării acestui pasaj care zilnic este tranzitat de sute de ieșeni. 

În prezent, pasajul subteran arată într-o stare deplorabilă, fiind un pericol pentru ieșenii care îl utilizează. 

Deputat 

Alexandru Muraru 

 

*** 

 

Adresată domnului Marcel-Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Alocare fonduri Spitalul Clinic Integrat de Boli Respiratorii 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Consiliul Județean Iași a demarat proiectul pentru Spitalul Clinic Integrat de Boli Respiratorii, unitate care va fi 

construită în cartierul Bucium din Iași. Noul spital va înlocui treptat Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. 

Consiliul Județean Iași a alocat fonduri pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a obținut Planul 

Urbanistic Zona pentru acest obiectiv important.  
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Obiectivul general al proiectului de investiție propus îl reprezintă creșterea calității actului medical, într-o clădire cu 

un design contemporan, dotată și echipată la standarde europene, cu o capacitate mărită de a deservi pacienții cu afecțiuni 

respiratorii. 

În acel loc, actualul Spital de Pneumoftiziologie deține o suprafață de circa 42.977 mp de teren, unde sunt edificate o 

serie de construcții vechi. 

În anul 2020, Departamentul Tehnic Administrativ al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie a realizat o analiză 

financiară și funcțională a tuturor amplasamentelor spitalului, reieșind grave deficiențe perpetuate de-a lungul 

timpului. 

Există un singur ascensor cu care se face transportul personalului, al pacienților, al alimentelor, medicamentelor, 

cadavrelor și documentelor. Serviciul de primire/ internare a bolnavilor se face în legătură directă cu accesul principal în spital 

și cu serviciul de urgență. Sunt spații insuficiente pentru unitatea de gestiune haine și efecte de spital pentru pacienți. 

Și în spațiul din Bucium unde se află Secția „Clunet”, denumită după medicul francez Jean Clunet, mort la Iași, în 

1917, au fost semnalate nereguli. Clădirea ridicată la începutul secolului XX are mari probleme, structura de rezistență fiind 

grav afectată. De altfel, aici se află și terenul vizat de medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie. În această zonă sunt 

disponibili 42.977 metri pătrați. 

Vă rog, Domnule Ministru, să întreprindeți toate diligențele pentru finanțarea acestui obiectiv strategic pentru întreaga 

Regiune de Nord-Est în lista proiectelor de investiții ce urmează a fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Noul proiect are o valoare totală de circa 116 milioane de euro, iar suma este imposibil de acoperit de la bugetul local. 

 

Deputat 

Alexandru Muraru 

 

*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Susținerea firmelor românești afectate de conflictul din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru, 

După efectele negative produse de pandemia Covid-19 asupra firmelor românești, cu toții speram că lucrurile se vor 

îndrepta odată ce această perioadă va trece. Doar că războiul din Ucraina a provocat noi probleme agenților economici români. 

Sunt multe firme din țara noastră care sunt afectate direct ori indirect de conflictul din Ucraina, iar odată cu ele mii de angajați.  

Domnule ministru, având în vedere că actualul context geopolitic lasă urme adânci asupra activității multor firme din 

țara noastră, aș dori să îmi comunicați care este strategia pentru a veni în sprijinul acestor firme afectate de conflict, dar mai 

ales a angajaților. Totodată, aș dori să îmi transmiteți dacă există la nivelul ministerului o evidență a firmelor românești 

afectate de conflictul din Ucraina. 

Menționez că doresc răspunsul scris. 

Deputat 

George-Cătălin Stângă 

*** 

 

 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei  

 

Îmbunătăţirea bazei materiale din învăţământul județului Mureș 

 

Stimate Domnule Ministru,  

Cunosc, domnule Ministru, declaraţiile dumneavoastră cu privire la necesitatea îmbunătăţirii bazei materiale a 

învăţământului românesc. În acest context, aţi solicitat o suplimentare considerabilă a bugetului destinat investiţiilor, 

asumându-vă şi obligativitatea de a cheltui aceşti bani, conform proiectelor existente. Având în vedere că s-a dovedit faptul că 
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cei mai mulţi bani se îndreaptă către reabilitarea termică a clădirilor unităților școlare, vă întreb care este stadiul licitaţiilor, 

încredinţărilor de lucrări şi a execuţiei acestora?  

De asemenea, cum apreciaţi capacitatea Ministerului Educației de a cheltui sumele disponibile pentru acest an? Nu în 

ultimul rând, vă rog să îmi prezentaţi o situaţie actualizată a bazei materiale a învăţământului din judeţul Mureș, cu stadiile 

aferente din punct de vedere investiţional.  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Ervin Molnar 

 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției  

 

Costurile necesare întreţinerii unui deţinut 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Opinia publică românească a făcut adeseori în comparaţii între cheltuielile pe care le suportă statul român cu 

întreţinerea unui deţinut, raportate la alocaţia copiilor, precum şi la costurile necesare îngrijirii unui copil aflat în grija statului, 

în sistem de plasament. Concluzia unanimă este aceea că un deţinut costă mult mai mult statul român decât întreţinerea unui 

copil, fapt care nu este cel mai indicat, având în vedere, pe de o parte, scăderea natalităţii, şi, pe de altă parte, resursele umane 

insuficiente numeric în vederea asigurării viitorului naţiunii. Având în vedere că există informaţii contradictorii pe acest 

subiect, vă întreb respectuos:  

1. Care este costul oficial pentru întreţinerea unui deţinut în România? 

 2. Cum sunt defalcate aceste cheltuieli, respectiv pentru hrană, medicamente, igienă, cheltuieli de personal, etc.?  

3. Câți deținuți sunt încarcerați în prezent în Penitenciarul Târgu Mureș și cât cheltuie statul român cu aceștia?  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Ervin Molnar 

 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  

pentru Unirea Românilor 

 

➢ Declarații politice 

 

 

➢ Declarații politice 

 

Uniunea Europeană și globalizarea cu orice preț    

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

 

Dacă acum câteva zeci de ani, când s-au pus bazele Uniunii Europene, sensul creării acesteia a fost facilitarea unei 

colaborări în special în plan economic, promovarea democrației și apărarea drepturilor omului, iată că astăzi accentul se pune 

mai ales pe limitarea suveranității și a interesului național și pe o diluare a specificului național. Fie acele principii nu au fost 

bine înțelese de la început, fie s-a modificat între timp menirea creării Uniunii Europene, sau au existat planuri globaliste 

ascunse. 

Nu cu mult timp în urmă, Senatul României a adoptat Hotărârea nr. 40/2022 referitoare la propunerea de Directivă a 

Consiliului de stabilire a dispozițiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota și de a candida la alegerile locale de către 

cetățenii Uniunii, care au reședința într-un stat membru, a cărui cetățenie nu o dețin. Așadar, noua Directivă permite cetățenilor 

din cele 26 de state membre să poată candida la alegerile locale din România și să obțină o funcție publică în administrația 

românească. 

Iată cum Uniunea Europeană mai face un pas important către globalizare. Invocând dreptul cetățenilor mobili ai UE de 

a alege și de a fi aleși la alegerile locale în statul membru de reședință, ca parte a drepturilor conferite de statutul de cetățean al 

Uniunii, Senatul României dă astfel undă verde deciziei prin care orașele și oricare alte entități administrative din Uniunea 

Europeană vor putea avea la conducere cetățeni ai Uniunii, fără ca aceștia să dețină cetățenia țării în care candidează.  

Adică, niște cetățeni care nu au nimic în comun cu poporul autohton vor deține funcții în administrație și mai mult ca 

sigur, nu vor putea ține cont de aspectele particulare naționale, dând prioritate directivelor de la Bruxelles, în pofida intereselor 

locale și naționale. 

Această reglementare este absolut dezavantajoasă pentru candidații români din cel puțin două motive: influența și 

autoritatea scăzută a României la nivel european și puterea financiară mai mare a unui candidat străin față de cea a unui 

candidat român. Să nu ne mirăm dacă cetățenii români vor fi o raritate pe acele funcții. 

În opinia mea, această reglementare nu este decât un următor pas spre dizolvarea noastră ca popor cu tradiție și 

cultură, ca națiune. Globalizarea cu orice preț, sub orice formă, prin orice mijloace, indiferent de domeniu nu va genera nimic 

pozitiv nici pentru Europa în ansamblu, nici pentru fiecare popor în parte. 

 

                       

Deputat 

Lilian Scripnic 

 

*** 
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Poliția Rutieră 

 

Stimate domnule președinte,  

 

Stimați colegi, declarația mea politică se numește „POLIȚIA RUTIERĂ” și vizează un subiect extrem de important. 

Dragi colegi deputați –  

Poliția Rutieră este o instituție publică care are rolul de a se asigura că regulile de circulație rutieră sunt respectate.  

Pentru a preveni și combate încălcarea normelor legislative privind traficul rutier, Poliția Rutieră organizează și 

conduce acțiuni care să contribuie la creșterea siguranței rutiere. 

Organizarea instituțională a siguranței rutiere se referă la o varietate de măsuri care, împreună, constituie baza pentru 

punerea în aplicare a măsurilor în toate domeniile siguranței rutiere.  

Analizele privind eficiența sunt realizate pentru a evalua efectele măsurilor sau ale programelor din domeniul 

siguranței rutiere în diferite stadii ale punerii lor în aplicare.  

Se poate face o distincție între evaluarea impactului şi analiza costuri-beneficii. Evaluarea impactului se referă la 

utilizarea informațiilor legate de efectul așteptat al unor anumite măsuri, de exemplu pe baza evaluării măsurilor respective în 

altă parte.  

Evaluările impactului oferă un fundament științific pentru a hotărî dacă să se pună sau nu în aplicare o anumită 

măsură.  

Se folosesc instrumente de software cu ajutorul cărora se pot estima efectele tuturor tipurilor de măsuri asupra 

numărului de accidente şi asupra costurilor accidentelor. Analizele costuri-beneficii sunt de asemenea realizate înainte de 

punerea în aplicare a măsurilor de siguranță specifice şi sunt folosite pentru a hotărî care măsuri trebuie puse în aplicare.  

Analizele şi evaluările sistematice contribuie în mod semnificativ la siguranța rutieră prin sprijinirea punerii în aplicare 

a celor mai eficiente măsuri de siguranță. Cea mai mare provocare o constituie asigurarea folosirii efective a rezultatelor 

analizelor în procesul de decizie. 

Astfel, sancționarea vitezei excesive este un mod de prevenire a accidentelor. Poliția Rutieră impune desfășurarea unor 

activități prin intermediul cărora conducătorii conștientizează pericolele survenite în urma nerespectării normelor. Poliția 

Rutieră se ocupă și cu introducerea în baza de date a certificatelor de înmatriculare și a conducătorilor care dețin permise. 

Conform datelor extrase din bazele de date ale Direcției Rutiere, evoluția accidentelor grave, înregistrate în primele 7 

luni ale anilor 2019, 2020 și 2021, se prezintă astfel: 

• 2019, la nivel național, s-au înregistrat 4.421 de accidente, soldate cu decesul a 894 de persoane şi rănirea gravă a 

altor 4.200. 

• 2020, la nivel național, s-au înregistrat 3.637 de accidente, soldate cu decesul a 812 de persoane şi rănirea gravă a 

altor 3.344. 

• 2021, la nivel național, s-au înregistrat 2.586 de accidente, soldate cu decesul a 932 de persoane şi rănirea gravă a 

altor 2.004. 

În primele 7 luni ale anului trecut, principalele 3 cauze generatoare de accidente rutiere grave, în urma cărora au 

decedat persoane, se prezintă astfel: 

• Viteza neadaptată la condițiile de drum – 106 accidente, în urma cărora au decedat 119 persoane, iar alte 38 au 

fost grav rănite. 

• Traversare neregulamentară pietoni – 75 de accidente, în urma cărora au decedat 76 de persoane, iar alta a fost 

grav rănită. 

• Pietoni pe partea carosabilă – 58 de accidente, în urma cărora au decedat 58 de persoane. 

Dacă este să ne referim la activitățile de combatere a principalelor cauze generatoare de accidente, anul trecut, au fost 

aplicate aproape 460.000 de sancțiuni contravenționale. 

Totalul sancțiunilor contravenționale aplicate, la nivel național, pentru nerespectarea regulilor de circulație pe 

drumurile publice în perioada de referință este de peste 890.000. 

Tot la nivel național, în urma verificărilor efectuate în teren de către polițiștii rutieri au fost identificate numeroase 

deficiențe de infrastructură și semnalizare rutieră, precum: 

- lipsa unor indicatoare rutiere; 

- indicatoare rutiere degradate, deformate; 
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- lipsa sau degradarea excesivă a marcajelor rutiere; 

- deteriorări ale părții carosabile (gropi, denivelări etc); 

- elemente de siguranță ale drumului lipsă sau degradate (parapet de protecție, de siguranță etc); 

- prezența unor obstacole, ori a vegetației care s-a dezvoltat în zona drumului public, fiind obturată astfel vizibilitatea 

indicatoarelor; 

- semnalizarea necorespunzătoare a unor intersecții de drumuri; 

- necorelarea semnalizării rutiere verticală cu cea orizontală. 

De asemenea, o problemă importantă o reprezintă lipsa parapetului de protecție axial pe drumurile cu 4 benzi, care 

practic ar elimina accidentele rutiere cauzate de pătrunderea vehiculelor pe contrasens. 

Viteza excesivă este una din cele mai mari probleme în siguranța rutieră, mărind cu mult riscul producerii unui 

accident - este cauza principală în aproximativ 30% din accidentele de circulație mortale. 

Aproximativ 40-50% din conducătorii auto nu respectă viteza recomandată, iar 10-20% dintre aceștia depășesc limita 

de viteză cu mai mult de 10km/h. Viteza crește riscul producerii unui accident rutier şi, de asemenea, probabilitatea provocării 

unor vătămări grave sau chiar a unui accident mortal. 

Nu există o soluție unică. Sunt necesare mai multe măsuri care să vizeze semnalizarea rutieră, limitele de viteză şi 

formarea conducătorilor auto. Limitele de viteză trebuie să fie afișate în locuri vizibile şi să fie adaptate în funcție de carosabil 

şi de tipul vehiculelor. De asemenea, pot fi utilizate dispozitive de limitare a vitezei - denivelare sau drum îngustat. 

Controalele de poliție şi radarele descurajează conducătorii auto să circule cu viteze excesive.  

Niciun om politic nu pare a fi deranjat de faptul că țara noastră are cele mai periculoase drumuri din Uniunea 

Europeană și că în fiecare an mor în jur de 2.000 de oameni în accidente rutiere. 

Circulația pe șoselele din România a devenit o loterie în ce privește siguranța. Pericolul în ce privește siguranța 

familiei este mai mare pe porțiunile de autostradă decât pe drumurile naționale. 

Peste jumătate din șoferi circulă cu o viteză de 150 de kilometri la oră sau peste, depășind fără niciun stres limita 

legală. Depășirile la mustață, apropierea periculoasă de mașinile din față și flash-urile sunt prezente mai tot timpul. 

Singura diferență dintre România și statele din vestul Uniunii Europene, unde se circulă civilizat și în siguranță, e că la 

noi, deși avem reguli, nimeni nu le respectă.  

Șoferii din Occident nu sunt cu mult mai responsabili, mai educați sau mai civilizați decât cei din România, dar 

diferența e făcută de amenzi, unele care se dau și nu sunt deloc mici. 

 

Deputat 

Nagy Vasile 

 

*** 

 

Reabilitarea sistemului medical 

 

Stimate domnule președinte,  

Stimați colegi,  

 

În ultima perioadă sistemul nostru medical și sănătatea publică, în general, au fost suprasolicitate pentru o perioada 

îndelungată de pandemia cauzată de COVID-19. Aceasta suprasolicitare își are prețul ei, pe care bineînțeles, îl vom plăti cu 

toții dar care pe lângă componenta materială mai are și una morală, componentă care ne-a lăsat un gust intens-amar de spitale 

arse, răfuială politică, afaceri pe vreme de ciuma și alte perfidii subumane. 

Analizând situația curentă din sistemul medical din România constat că acest sistem, la momentul de față are nevoie 

de reabilitare morală, operațională și materială. 

Reabilitarea morală necesită timp și perseverență în ceea ce privește următoarele aspecte: 

- recâștigarea încrederii pacienților în sistemul medical; 

-  creșterea profesionalismului, loialității și eticii profesionale a cadrelor medicale; 

- îmbunătățirea bazei materiale și asigurarea condițiilor de deplină siguranță a desfășurării actului medical. 

 După cum bine știți, pentru atingerea obiectivelor înșiruite mai sus avem nevoie de resurse materiale signifiante, iar 

când vine vorba de bani, vine sau nu vine și bunavoință a celor care gestionează acești bani. 
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 Există totuși și partea nematerială a problemei reabilitării sistemului medical. Multe probleme curente pot fi rezolvate 

strict la nivel operațional, decizional și managerial fără implicări materiale consistente.  

 Una din aceste probleme este transferarea unităților de primiri urgențe de la SMURD la Ministerul Sănătății. În actuala 

arhitectură a sistemului medical unitățile de primiri urgențe reprezintă zona de suprapunere a 2 ministere, MAI și MS, fapt care 

îngreunează mult procesul decizional, iar în consecință și pe cel operațional. Drept urmare această suprapunere reprezintă în 

esență un atavism funcțional care nimic constructiv nu promite, ba mai mult de atât, înțelepciunea populară spune: ”copilul cu 

multe moașe rămâne cu buricul netăiat”. 

 Unitățile de primiri urgențe sunt natural mult mai apropiate actului medical decât procesului de descarcerare sau al 

altor intervenții ale MAI-ului. De aceea consider imperativ necesară transferarea acestor unități(UPU) înapoi la Ministerul 

Sănătății si voi susține această nevoie nu doar ca deputat în Parlamentul României dar ca și medic al Unității de Primiri 

Urgențe din Spitalul Clinic Județean de Urgență, Sibiu.  

 

Deputat  

Sebastian - Ilie Suciu 

 

*** 

 

Eugen Nicoară – doctorul iubit al Reghinului 

 

 Doctorul Eugen Nicoară a fost o personalitate care a marcat spațiul mureșan atât din perspectiva științifică, cât și din 

cea culturală și politică. Mai mult, a fost un mare filantrop, iar lucrarea sa în acest domeniu este prezentă și astăzi în multe 

localități din Valea Mureșului Superior. S-a născut la Ibănești, la 6 ianuarie 1893, și a fost botezat la biserica din Pietriș, unde 

a slujit tatăl său. Astfel, a urmat clasele primare la Gurghiu, apoi la Odorheiul Secuiesc, încheind studiile liceale la Târgu-

Mureș, după care a urmat studiul medicinei la Cluj, apoi, în anul 1918, și-a susținut teza de doctorat la Budapesta. 

 În anul 1921 s-a întors la Reghin, într-o perioadă când situația sanitară a localității era destul de precară. La vremea 

respectivă orașul Reghin nu avea spital, fapt ce prejudicia mult interesele celor care erau obligați în caz de necesitate să se 

interneze la Târgu-Mureș sau la Cluj. Văzând această situație, Eugen Nicoară și-a făcut planul să clădească un spital în care să 

poată fi internați bolnavii și în care să se poată face și orice intervenție chirurgicală. Pentru realizarea planului său a început să 

muncească din răsputeri și să adune materiale și bani. 

 Întreaga finanțare a suportat-o familia Nicoară, Eugen cu soția Maria, angajând împrumuturi cu diverse termene de 

rambursare. Lucrarea a fost mare, efortul, la fel, dar acestea au fost definitivate prin elanul extraordinar, prin responsabilitatea, 

sacrificiul și curajul acelor oameni. Până la cel de-Al Doilea Război Mondial, spitalul din Reghin, construit pe banii lor de 

către soții Nicoară, a fost renumit în întreaga Transilvanie. La 19 februarie 1923, Eugen Nicoară a fost ales președinte al Astrei 

reghinene, funcție culturală de care s-a achitat cu cinste, înființând mai multe biblioteci sătești, implicându-se în programele de 

învățământ ale școlilor, promovând acțiuni de educație extrașcolară în direcția economiei casnice, economiei rurale și a 

instrucției sanitare. A înființat mai multe cămine culturale, a organizat serbări și conferințe, a contribuit la ridicarea mai multor 

biserici și troițe, s-a ocupat personal de construcția Palatului Cultural din Reghin, care astăzi îi poartă numele. 

 Pentru activitatea sa a fost premiat și decorat cu Ordinul „Steaua României” clasa I, Meritul cultural, Premiul 

Academiei Române „Năsturel Herescu”. După război, însă, inevitabilul s-a produs, ambii soții fiind supuși de către executorii 

regimului comunist din Reghin la un adevărat calvar, în intenția de terfelire și călcare în picioare a adevăratelor valori. 

 Astfel că în 1945, Garda populară maghiară l-a arestat în campania de purificare a cadrelor medicale, apoi în 1950 i-au 

naționalizat abuziv casa. Așa a ajuns Eugen Nicoară dintr-un distins medic care vorbea cinci limbi, cu specializări la 

Budapesta, Viena, Paris şi Berlin să trăiască pe propria piele torturile şi mizeriile închisorilor din Târgu-Mureș, Aiud, 

Ghencea, Fundulea şi Delta Dunării. După eliberarea din pușcărie, doctorul Nicoară a făcut mai multe memorii la Ministerul 

Sănătății prin care cerea reîncadrarea sa la spital însă nu a primit niciodată răspuns, astfel că ultimii ani din viață au fost 

teribili. 

• În data de 3 mai 1985, trupul neînsuflețit al celui mai iubit doctor al Reghinului așezat pe carul mortuar a fost 

condus pe ultimul drum de sute de reghineni de la ultimul său domiciliu de pe strada Școlii nr. 5 până în cimitirul 

Bisericii Ortodoxe Române ,,Sfânta Treime” unde își doarme somnul de veci alături de soția sa, dr. Maria 

Nicoară, şi pe a cărui criptă tronează cuvintele „Iisuse cu puterea Învierii Tale, înviază sufletele noastre”. 
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➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Clarificări cu privire la cazurile polițiștilor prinși la furat în Iași și Cluj 

 

Domnule ministru, 

Un polițist din Cluj a fost reținut după ce a fost prins când fura dintr-un magazin din bricolaj. Polițistul nu este la 

primul furt. Polițistul era vizat de o cercetare disciplinară încă din 2020, dar Poliția spune că aceasta fusese suspendată, pe 

durata urmăririi penale. Polițistul lucrează la secția 4 de poliție din Cluj și a fost prins la furat într-un magazin Dedeman. El ar 

fi ascuns un mini-compresor chiar sub cascheta de polițist. În 2020, bărbatul ar fi fost prins la furat tot într-un magazin de 

bricolaj, în două zile diferite. 

În mai puțin de 24 de ore, un agent de la secția Operațiuni Speciale a fost prins de paznicii de la Sellgros din Iași în 

timp ce fura mai multe produse, deodorante și parfumuri. În numele polițistului a fost deschis un dosar penal.  

Cazurile polițiștilor care fură din magazine din ultimele zile au făcut înconjurul țării.  

1. Domnule ministru, câți polițiști au fost prinși la furat în ultimul an? 

2. Cum a evoluat, în ultimii ani, numărul angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne care au comis 

infracțiuni și ce măsuri concrete ați dispus pentru reducerea acestui fenomen în cadrul MAI? 

3. Ce rol și misiune mai are astăzi Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI)? Vă întreb acest lucru în contextul în 

care, de exemplu, polițistul din Cluj nu era la primul său furt.  

4. DGPI nu ar trebui să culeagă informații pentru a preveni asemenea evenimente care conduc la decredibilizarea 

instituției pe care o conduceți? 

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris în ceea ce privește punctul dumneavoastră de vedere la cele sesizate.  

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Clarificări cu privire la cazul Elena Udrea din dosarul „Gala Bute” 

 

 

Domnule ministru, 

 

DNA a solicitat instanţelor de judecată, în anul 2021, ca Elena Udrea să fie plasată sub control judiciar, cu interdicţia de a 

părăsi ţara, însă judecătorii de la două instanţe au refuzat. 

Ȋn data de 7 aprilie 2022, Elena Udrea a fost dată în urmărire de Poliţia Română, după ce nu a fost găsită la domiciliul său din 

Corbeanca. Poliţiştii trebuiau să o ridice de acasă pentru a o duce la penitenciar, ea având de executat şase ani de închisoare în 

dosarul "Gala Bute". 

Anul trecut, procurorii DNA au încercat să nu se mai repete episodul din 2018, când Elena Udrea a fugit din România pentru a 

nu fi dusă la închisoare, însă judecătorii de la două instanţe au refuzat să-i interzică plecarea din ţară. Elena Udrea a fugit din 

țară și în 2018, când instanța supremă a pronunțat decizia definitivă de condamnare la 6 ani de închisoare în acest dosar. La 

momentul pronunțării deciziei definitive, în iunie 2018, Udrea se afla în Costa Rica. Ea părăsise România la începutul lui 2018 

și a cerut azil în Costa Rica. În octombrie 2018, a fost reținută de Interpol în Costa Rica și apoi încarcerată.   

După decizia instanței în cazul Elenei Udrea, polițiștii s-au deplasat la adresa de reședință a acesteia pentru a o aresta. Mai 

mult, polițiștii au căutat-o și la domiciliul din buletin.  

https://www.agerpres.ro/justitie/2022/04/07/elena-udrea-data-oficial-in-urmarire--899082
https://www.agerpres.ro/justitie/2022/04/07/elena-udrea-data-oficial-in-urmarire--899082
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1. Cum explicați aceste acțiuni în contextul în care Poliția de Frontieră știa că Elena Udrea părăsise România pe cale terestră în 

cursul dimineții?  

2. Are Poliția Română, prin polițiștii judiciari aflați în subordinea procurorilor, proceduri de verificare și control pentru 

inculpați care prezintă risc de sustragere de la executarea pedepselor? Vă întreb acest lucru deoarece doamna Udrea avea 

antecedente în acest sens.    

3. Ce modificări legislative considerați că se impun pentru ca inculpații în dosare grele să nu se mai poată sustrage de la 

executarea pedepsei părăsind România cu câteva ore înainte de pronunțarea instanțelor? 

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris în ceea ce privește punctul dumneavoastră de vedere la cele sesizate.  

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Clarificări cu privire la intimidarea și hărțuirea Emiliei Șercan 

 

Domnule ministru, 

Doamna Emilia Șercan este o jurnalistă de investigație, cunoscută pentru dezvăluirea plagiatelor tezelor de doctorat ale 

unor politicieni români de rang înalt, printre care a  vicepremierului Gabriel Oprea și a prim-ministrului Nicolae Ciucă. În 

aprilie 2022, Emilia Șercan a fost victima unei operațiuni de kompromat. 

Jurnalista Emilia Șercan nu crede că este o coincidență faptul că operațiunea vizând compromiterea sa a început după 

ce a documentat și a publicat ancheta referitoare la plagiatul premierului Nicolae Ciucă. 

1. Care e stadiul anchetei interne referitoare la acuzațiile Emiliei Șercan privind operațiunea de scurgere a unei probe 

dintr-un dosar penal și despre de mușamalizare a scurgerii?  

2. Când va fi finalizată ancheta și veți face publice rezultatele? 

3. Cum puteți să explicați faptul că Șeful Serviciului de Investigații Criminale, comisarul-șef Gabriel Șchiopu, care avea 

47 de ani, s-a pensionat subit de la 1 martie 2022, imediat după dezvăluirile Emiliei Șercan referitoare la scurgerea 

unei probe depuse de aceasta într-un dosar penal? 

4. Ce ați face dacă ați fi în locul Emiliei Șercan, intimidată și hărțuită după ce aceasta l-a acuzat pe prim-ministrul 

Nicolae Ciucă, mai noi și șeful dumneavoastră de partid, de plagiat? 

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris în ceea ce privește punctul dumneavoastră de vedere la cele sesizate.  

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

 

Contractul Bechtel 

Stimate domnule prim-ministru, 

La sfârșitul anului 2003 statul român semnează cu firma americană Bechtel contractul pentru realizarea autostrăzii A3 

ce avea să devină unul din cel mai păgubos angajament din istoria țării noastre. Înregistrând pierderi uriașe, conform presei de 

1,4 miliarde de euro pentru 54 km de autostradă. În 2013 ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură afirmă că „S-a 

pierdut contractul inițial”. Având în vedere că după 2013 au fost 11 guvernări și 14 miniștri ai transporturilor, discuțiile și 

investigațiile despre acest contract și realizarea acestei autostrăzi au stagnat lăsând multe multă incertitudine și semne de 

întrebare. 

Astfel vă rog respectuos să binevoiți să îmi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
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1. Au fost luate măsuri în privința „pierderii” acestui document ce reprezintă un incident de securitate cu efect asupra 

securității statului? Dacă da, cine au fost responsabilii și cine a fost tras la răspundere pentru aceste fapte?  

2. Ce sumă a plătit Statul Român companiei Bechtel și efectiv câți km de autostradă au fost realizați de compania 

Bechtel? 

3. Statul Român a recuperat prejudiciul din acest contract? 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Reiterarea întrebării parlamentare Nr. 2767A/27.10.2021 

Monumentul Ostașului Român de la Carei 

Stimate domnule ministru, 

         Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului la întrebarea parlamentară nr. 2767A din 

27.10.2021, având ca obiect Monumentul Ostașului Român de la Carei, a expirat la 17.11.2021, fără a ni se solicita un termen 

suplimentar pentru examinare și răspuns, reiterez întrebarea și vă solicit respectuos să-mi răspundeți prompt și explicit, în 

scris, indicând totodată motivele încălcării termenului legal pentru prezentarea răspunsului. 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Reiterarea întrebării parlamentare nr. 3002A/16.11.2021 

Ateneul Român 

 

Stimate domnule ministru, 

 

         Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului la întrebarea parlamentară nr. 3002A din 

16.11.2021, având ca obiect Ateneul Român, a expirat la 10.12.2021, fără a ni se solicita un termen suplimentar pentru 

examinare și răspuns, reiterez întrebarea și vă solicit respectuos să-mi răspundeți prompt și explicit, în scris, indicând totodată 

motivele încălcării termenului legal pentru prezentarea răspunsului. 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

 
 


