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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 18 – 22 septembrie 2017) 

 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 18 septembrie 2017 
 

Luni, 18 septembrie, doamna deputat Eliza Mădălina Peţa, vicepreşedinte al Comitetului Director al 
Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a prezentat în plenul Camerei Deputaţilor o Declaraţie privind 
semnificaţia Zilei Internaţionale a Democraţiei.  

In aceeaşi zi au fost dezbătute, pe articole, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 72/2017). 
2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 
formării profesionale şi sănătăţii (PL-x 12/2017) - lege organică 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea 
art.3 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 213/2017) - lege ordinară  

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri 
în domeniul învăţământului (PL-x 162/2017) - lege ordinară  

5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, republicată (Pl-x 83/2015) - lege organică 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017 (PL-x 
252/2017) - lege ordinară 

Au fost retrimise la comisiile de specialitate următoarele proiecte de lege, în vederea redactării de rapoarte 
sulimentare: 

1. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia 
celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei 
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi 
pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării 
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, 
adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 (PL-x 231/2017) - lege ordinară 

2. Propunerea legislativă "Legea holdingului" (Pl-x 271/2010) - lege ordinară- 3. Proiectul de Lege privind 
holdingurile (PL-x 305/2010)- lege ordinară. 

 
*** 
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Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 19 septembrie 2017 
 

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 19 septembrie, prin vot final, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 72/2017), 246 voturi 
pentru; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea 
art.3 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 213/2017) - lege ordinară, 
230 voturi pentru, 21 împotrivă, 1 abţinere; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului (PL-x 162/2017) - lege ordinară, 234 voturi pentru, 24 împotrivă; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017 (PL-x 
252/2017) - lege ordinară, 262 voturi pentru; 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, reexaminată la 
cererea Preşedintelui României (PL-x 12/2017) - lege organică, 248 voturi pentru, 26 abţineri; 

6. Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, 
în Răcari (Pl-x 212/2017) - lege organică, 279 voturi pentru, 2 împotrivă; 

Au fost de asemenea adoptate, tot prin vot final, alte 18 proiecte de lege (13 ordinare, 5 organice), pentru care 
au fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. 
 

*** 

 

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor și a Senatului de miercuri,  20 septembrie 2017 
 

Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, miercuri, 20 septembrie, cu unanimitate de voturi, Declaraţia 
Parlamentului României referitoare la adoptarea Legii educaţiei în Ucraina.  

Potrivit declaratiei adoptate, Parlamentul urmăreşte “cu îngrijorare şi maximă atenţie” evoluţiile generate de 
recenta adoptare în Rada Supremă a Ucrainei a Legii educatiei, care “limitează drastic dreptul la educaţie în limba 
maternă pentru etnicii români din Ucraina”.  
In documentul menţionat se arată că Parlamentul României adreseaza un apel pentru soluţionarea cât mai grabnică a 
actualei situatii, în spiritul cooperării, prin dialog şi respectarea strictă a standardelor europene în materia protecţiei 
minorităţilor naţionale, a acordurilor multilaterale şi bilaterale relevante, la care Ucraina este parte.  

La dezbaterile care au avut loc au participat: Titus Corlăţean, senator, (Grupul parlamentar al PSD), Ben Oni 
Ardelean, deputat şi Alina Gorghiu, senator (Grupul parlamentar al PNL), Matei Dobrovie, deputat (Grupul 
parlamentar al USR), Korodi Attila, deputat (Grupul parlamentar al UDMR), Ion Hadârcă, senator (Grupul 
parlamentar al ALDE), Constantin Codreanu, deputat (Grupul parlamentar al PMP) şi Varujan Pambuccian, deputat 
(Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale).  

A fost anunţată, de asemenea, componenţa delegaţiei Parlamentului României, alcătuită din 19 parlamentari, 
care va iniţia dialogul cu autorităţile din Ucraina, în vederea asigurării protecţiei drepturilor cetăţenilor aparţinând 
comunităţii româneşti din această ţară. 
 

*** 
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B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017* 
(Situaţia cuprinde datele la 22 septembrie 2017) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1083
din care: 
– existente la sfârşitul anului 2016 793
– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017 6 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 241 
- înregistrate în luna august 2017 1
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 42
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 427
478 

– votate  476
             din care: - înaintate la Senat      32 
                            - în procedura de promulgare 10 

- promulgate** 178
                            - respinse definitiv 251 
                            - în reexaminare la Senat 5 
                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 613 
a) pe ordinea de zi 134 
b) la comisii  456 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

7 

3) Desesizări 6
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 13 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 
     Cele 476 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         145 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    93  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               14  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     38  proiecte de legi  
                        331 propuneri legislative 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 195 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în 
sesiunile anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 
2017 şi 178 din iniţiativele legislative adoptate în  sesiunea februarie-iunie 2017. 
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C. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  

ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunea  septembrie – decembrie 2017 

 
(Situaţia cuprinde datele la 22 septembrie 2017) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 651 

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 608 

– înregistrate în luna august 2017 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 42 

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

40 

– votate  38  129 
             din care: - înaintate la Senat      8 
                            - în procedura de promulgare 6 
                            - promulgate* 0 
                            - respinse definitiv 24 
                            - în mediere 1 
                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 613 
a) pe ordinea de zi 134 
b) la comisii  456 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

7 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 13 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 

 

   Cele 38 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         8 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
     6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                2 proiecte de legi 
                       30 propuneri legislative 
 

               * În anul 2017 au fost promulgate 195 legi. 
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  

AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Şedinţele din zilele de luni, 18 şi marţi, 19 septembrie 2017 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 161 

        din care: - în dezbatere 
161 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          19  

23 

   - votate 
 

23 

                           - la Senat 
 

4 

                           - la promulgare 
 

2 

                           - respinse definitiv 
 

17 

  
Retrimise la comisii 
 

5 

 
     ▪ Cele 23 iniţiative legislative votate privesc: 
                   4 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                         din care: 
                                 3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                 1  proiect de lege  
                      19 propuneri legislative 
rivesc: 
slative votate privesc: 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 18 – 22 septembrie 2017) 
 
 

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

1.  PL-x 213/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2017 
pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind 
unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative  
 

2.  PL-x 162/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2017 
privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 
  

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

1. PL-x 12/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi sănătăţii  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

2. PL-x 252/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, 
semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017  
 

3. Pl-x 212/2017 – Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna 
Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari  
 

4. Pl-x 216/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001  
Se comunică respingerea 
 
 

 III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 

1. Pl-x 83/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, republicată  

2. PL-x 40/2017 - Proiect de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu 
celeritate a unor documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate  
 

3. Pl-x 103/2017 - Propunere legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele 
comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire  
 

4. PL-x 231/2016 - Proiect de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de 
Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti 
 

5. Pl-x 13/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea 
nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale  
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6. PL-x 697/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.44 din Legea nr.204/2006 
privind pensiile facultative  
 

7. Pl-x 164/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 47 din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii  
 

8. PL-x 80/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin 
credite bancare cu garanţie guvernamentală  
 

9. Pl-x 344/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal  
 

10. Pl-x 723/2015 - Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului 
cu finanţare de la bugetul de stat  
 

11. Pl-x 64/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc  
 

12. Pl-x 345/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea 
nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  
 

13. PL-x 397/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal  
 

14. PL-x 535/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la 
proprietatea privată asupra unor terenuri  
 

15. PL-x 534/2016 - Proiect de Lege privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare  
 

16. PL-x 56/2017 - Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare   
 

17. Pl-x 336/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 12 din 
Legea farmaciei nr.266/2008  
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare  
din Camera Deputaţilor 

 
( la data de  22 septembrie 2017 ) 

 

I.  În perioada   18  –  22 septembrie 2017  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 13 rapoarte.  

        Comisiile permanente au depus 20 avize. 
Cele 13 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

9    
4 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

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

2 
0  
7 
4  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 436 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 72 pentru raport  

           suplimentar.   
                                                                                                                                                                                           

II. De la începutul actualei legislaturi 

       Comisiile parlamentare au întocmit  516  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 400 

 rapoarte suplimentare 79 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 37 

TOTAL     516 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



                  A N E X A  
  
     
 

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

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  18 - 22 septembrie 2017 

 
 
I. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.251/2017 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională 
privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare şi 
efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 
adoptată la Londra, la 7 iulie 1995 

Guvern 19.09.2017 Raport de adoptare 
(397/R din 20.09.2017) 

2 

 
 
PLx.271/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea 
art.50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a 
Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenţiei privind 
Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 
octombrie 2016 

Guvern 19.09.2017 Raport de adoptare 
(398/R din 20.09.2017) 

3 

 
PLx.269/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul 
transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 – 
raport comun cu comisia pentru apărare

Guvern 19.09.2017 Raport de adoptare 
(399/R din 21.09.2017) 

 
 
II. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
 
PLx.249/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernulului nr.50/2017 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

Guvern  19.09.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(396/R din 20.09.2017) 

 
 



 
III. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.463/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – raport comun cu comisia pentru sănătate 

79 parlam. 
adoptat de 

Senat 
31.08.2017 Raport de respingere 

(393/R din 18.09.2017) 

2 

 
PLx.61/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport 
comun cu comisia pentru sănătate 

41 parlam. 
adoptat de 

Senat 
31.08.2017 Raport de respingere 

(394/R din 18.09.2017) 

3 

 
 
PLx.12/2017 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 
învățământ 

Guvern 14.09.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(395/R din 18.09.2017) 

4 

 
PLx.81/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 
raport comun cu comisia pentru sănătate 

11 parlam. 
adoptat de 

Senat 
31.08.2017 Raport de respingere 

(400/R din 20.09.2017) 

 
IV. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.463/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – raport comun cu comisia pentru muncă 

79 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.09.2017 Raport de respingere 

(393/R din 18.09.2017) 

2 

 
PLx.61/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport 
comun cu comisia pentru muncă 

41 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.09.2017 Raport de respingere 

(394/R din 18.09.2017) 

3 

 
PLx.81/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 
raport comun cu comisia pentru muncă 

11 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.09.2017 Raport de respingere 

(400/R din 20.09.2017) 

 
 



 
V. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
 
PLx.12/2017 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii – raport comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 14.09.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(395/R din 18.09.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 AVIZUL COMUN al Comisiei pentru culturăși media a Senatului și al 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaților cu privire la desemnarea, la propunerea 
Președintelui României, a unui membru supleant în Consiliul Național 
al Audiovizualului 

 19.09.2017 Raport de adoptare 
(33/RC din 20.09.2017) 

2 

 
RAPORTUL de activitate a contului de execuție bugetară ale 
Societății Române de Televiziune pe anul 2016  19.09.2017 Raport de respingere 

(34/RC din 20.09.2017) 

3 

 
 

AVIZUL COMUN al Comisiei pentru culturăși media a Senatului și al 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaților cu privire la desemnarea candidaților pentru 
Consiliul de administrație al Societății Române de Radiodifuziune 

 19.09.2017 Raport de adoptare 
(35/RC din 20.09.2017) 

 
VII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.269/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul 
transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 – 
raport comun cu comisia pentru transporturi

Guvern 14.09.2017 Raport de adoptare 
(399/R din 21.09.2017) 

2 

 
 RAPORTUL COMUN asupra Raportului Consiliului Suprem de 

Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2016  19.09.2017 Raport de adoptare 
(32/R din 19.09.2017) 



 
VIII. Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 

 
Plx.283/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 38, articolului 41 

şi a articolului 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor 

2 parlam. 18.09.2017 Raport de adoptare 
(31/RC din 19.09.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
 

Socoteala de la Palatul Victoria nu se potriveşte cu cea de la pompa de alimentare  
 
 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,   
 O analiză recentă a Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România a dat peste cap calculele 
guvernanţilor, relevând faptul că majorarea accizei la carburanţii auto va genera pierderi - şi nicidecum venituri 
suplimentare - la bugetul de stat. 
 Pentru atenuarea efectelor asupra preţurilor de desfacere a carburanţilor, majorarea accizei a fost prevăzută în 
două etape, prima având loc la 15 septembrie, iar a doua fiind programată două săptămâni mai târziu, de la 1 
octombrie. Cu toate acestea, calculele companiilor de transport au demonstrat că socoteala de la Palatul Victoria nu 
se potriveşte defel cu cea de la pompa de alimentare: astfel, cei 38 de bani încasaţi în plus pentru fiecare litru de 
carburant comercializat în România ar reprezenta venit zero la bugetul de stat în situaţia în care doar 15% din 
volumul de motorină vândut în prezent în ţară ar fi alimentat, la preţuri mai mici, din statele vecine. 
 În condiţiile în care orice eurocent în plus pe litrul de carburant se regăseşte multiplicat geometric în costurile pe 
kilometru, iar acciza reprezintă peste 40% din preţul combustibilului auto, transportatorii români au tot dreptul să nu 
accepte să fie traşi pe dreapta de o politică fiscală agresivă, în totală contradicţie cu promisiunile din programul de 
guvernare. 
 Analiza citată mai estimează că, după cele două etape de majorare a accizei, până la 70% din volumul de 
carburanţi necesar firmelor de transport din România va fi achiziţionat din afara ţării, ceea ce va determina un impact 
bugetar negativ spectaculos. 
 Dar adevăratul impact negativ îl va resimţi întreaga economie naţională - şi implicit marea majoritate a populaţiei 
acestei ţări - prin creşterile masive de preţuri la produse şi servicii determinate de scumpirea în lanţ a carburanţilor. 
 Vă mulţumesc!  

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

PNL propune acordarea celui de-al 13-lea și al 14-lea salariu pentru stimularea  
și fidelizarea angajaților din mediul privat 

Domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Am semnat și depus recent în Parlament, împreună cu mai mulți colegi parlamentari liberali, o inițiativă 

legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea 
salariu; am inițiat acest demers  pentru a veni, în mod concret, în sprijinul stimulării și fidelizării angajaților din 
mediu privat și, implicit, a angajatorilor care sunt interesați să-și stimuleze suplimentar angajații.  

PNL consideră că în condițiile actuale, când România se confruntă cu o criză în continuă creștere a lipsei de 
forță de muncă specializată - țara noastră aflându-se pe locul al treilea la nivel mondial cu privire la deficitul de 
muncitori calificați, după Japonia si Taiwan – și, mai nou, se confruntă și cu o criză în privința stabilității angajaților, 
este nevoie de o cu totul altă abordare a nevoilor mediului privat. 
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 În acest sens, PNL condamnă măsurile pe care le-a luat Guvernul PSD-ALDE în ultima perioadă, de 
sufocare a inițiativei private și de împovărare excesivă a întregului mediu de afaceri. PNL crede că avem nevoie 
urgentă de o nouă viziune care să stimuleze munca, dezvoltarea economiei de piață și a capitalului, care să vină cu 
soluții reale de natură a impulsiona productivitatea muncii, prin stimularea angajaților, dar și pentru 
declararea integrală a profiturilor. 

Dacă PSD privește mediul privat ca fiind numai bun de exploatat prin biruri peste biruri, PNL pledează 
pentru venirea cu soluții în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă acesta și cu măsuri coerente de sprijin, 
întrucât susținerea mediului de afaceri reprezintă singura cale spre prosperitate. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Din aceste considerente, PNL cere să fie introdusă în legislația existentă posibilitatea legală a angajatorului 

(societăți comerciale cu capital integral privat) de a direcționa o parte din cei 20% din impozitul pe profit către plata 
celui de-al 13-lea și al 14-lea salariu, opțiunea fiind lăsată la latitudinea angajatorului/patronului. Mai mult decât atât, 
beneficiarii, cei aproape 4 milioane de angajați din mediul privat, vor fi încurajați să-și păstreze locul de muncă în 
țară și să devină mai productivi. 

Menționez că această măsură stimulativă pe care o propune PNL nu va afecta interesele 
angajatorului/patronului, întrucât nu-i va micșora acestuia marja de profit, ea rămânând supusă aceleiași cote de 
impozitare, ci, din contră, măsura va genera efecte pozitive inclusiv în interesul angajatorului. 

PNL atrage atenția majorității parlamentare PSD-ALDE și Guvernului Tudose că mediul privat nu are nevoie 
nicidecum de un război fiscal îndreptat împotriva sa, război care nu face altceva decât să alunge investitorii și să 
frâneze calea spre dezvoltarea economiei! Poate au uitat domnii din PSD și ALDE faptul că mediul de afaceri este cel 
care reprezintă plămânul economiei românești, iar orice încercare de sacrificare a întreprinzătorilor nu poate conduce 
decât la dezechilibre sistemice! 

Deputat  
Robert Boroianu 

*** 
 

„Modelul economic al PSD a eşuat în numai 6 luni” 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
După 9 luni de guvernare, avem certitudinea că modelul economic pe care l-au propus şi implementat cei 

care conduc alianţa PSD-ALDE a eşuat. Modelul lor a eşuat, însă nu de ieri, de azi, ci chiar de la demiterea lui Sorin 
Grindeanu, la sfârşitul lunii iunie, adică de atunci de când Dragnea se plângea că programul de guvernare fie nu se 
implementează, fie se face mult prea lent.  

Eşecul guvernamental nu trebuie să dea satisfacţie nimănui! Mulţi au crezut în el şi în posibilitatea ca el să 
genereze mai multă prosperitate tuturor. Cred că ar trebui să ieşim din logica în care greşeala adversarului politic să 
fie prilej de bucurie pentru opoziţia politică, pentru că un eşec guvernamental este un eşec pentru ţară şi pentru 
viitorul ei. 

Stimaţi colegi. Vă spun cu sinceritate că aş fi primul care aş aprecia activitatea Guvernului PSD-ALDE dacă, 
mâine, vreun ministru ar veni şi ar spune că a demarat o investiţie majoră pentru România, dacă buldozerele s-au 
apucat de treabă la nu ştiu ce tronson nou de autostradă sau cale ferată, dacă s-a turnat fundaţia la un spital regional 
sau dacă militarii români au primit arme şi uniforme noi. Din păcate, oricât m-aş strădui, nu găsesc motive pentru a 
aprecia activitatea guvernamentală. Dimpotrivă! În urmă cu numai câteva zile, prin rectificarea bugetară, Guvernul 
ne-a anunţat că a tăiat banii de investiţii în infrastructura de transporturi, că a diminuat resursele aferente proiectelor 
majore privind sănătatea şi că achiziţiile pentru înzestrarea Armatei Române nu mai au cum să se facă în acest an, 
pentru că nu mai este timp suficient. Aceasta este realitatea! Nu o spun eu! O spun chiar datele pe care le comunică 
Guvernul şi pe care domnul Tudose şi-a pus semnătura.  

Stimaţi colegi. Mă adresez astăzi dumneavoastră pentru că am convingerea că vom rata, încă o dată, şansa de 
a profita de un context economic favorabil pentru a schimba România, pentru a moderniza ţara. Avem creştere 
economică. Este o realitate. Avem toate premisele să construim mai mult pentru ţară şi să consolidăm capitalul 
nostru, autohton. Cu toate acestea, îmi este greu să înţeleg de ce construim mai puţin, chiar şi atunci când statistica ne 
spune că ne este bine? Apoi, nu pot să nu constat faptul că, în ciuda faptului că economia creşte, România a acumulat 
atât de multe dezechilibre încât ar trebui să ne temem serios pentru anii viitori. De exemplu, am ajuns să importăm tot 
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mai mult şi să exportăm într-un ritm care nu acoperă importurile. Am ajuns în situaţia neplăcută în care până şi 
laptele, brânza sau pâinea de pe mesele românilor sunt produse în alte ţări.  

Apoi, ştim cu toţii că dacă ai un sac din care doar iei, fără să şi pui, este evident că, mai devreme sau mai 
târziu o să ajungi la fundul acestuia! Nici un membru al Guvernului nu spune că, în 9 luni care au trecut cu PSD şi 
ALDE la guvernare, datoria ţării a crescut cu peste 27 de miliarde de lei. Oare de ce ne împrumutăm atât de mult, 
când economia creşte? Oare cât mai putem trăi pe datorie? Cine va plăti această datorie? Nimeni nu spune nimic! 
Ceea ce ştim sigur este că România plăteşte anul acesta cca. 10 miliarde de lei numai dobânzi la împrumuturile făcut 
în ultimii ani. Nici nu vreau să mă gândesc ce am fi putut face cu aceşti bani! 
 Stimaţi colegi. Încă mai sper ca PSD să recunoască că a a greşit şi să vină cu soluţii realiste pentru ţară. Încă 
se mai pot salva multe! Guvernul PSD-ALDE să renunţe la încăpăţânare şi să privească situaţia economică în mod 
realist. Agenţii economici români nu pot face faţă de unii singuri concurenţei dure din Uniunea Europeană. Haideţi 
să-i sprijinim. Numai aşa îi putem face mai puternici, iar ei, la rândul lor, pot plăti salarii mai mari angajaţilor şi pot 
contribui lunar la bugetul de stat. Haideţi să dăm drumul proiectelor majore de infrastructură pe banii gratuiţi care 
aşteaptă doar să fie luaţi de la Uniunea Europeană. Asta aşteaptă ţara de la o clasă politică responsabilă! 

Vă asigur că dacă Guvernul PSD-ALDE ar veni cu propuneri pentru sprijinirea capitalului românesc, care să 
aducă din nou laptele românesc, brânza şi pâinea românescă pe mesele românilor, noi, liberalii vom susţine un 
asemenea demers. Avem mai multe propuneri şi proiecte, deja depuse în Parlament sau la care încă lucrăm. Dacă ţin 
la România, dacă ţin la capitalul românescu, nimeni nu-i poate opri pe cei din PSD şi ALDE să vină şi să pună 
umărul, alături de noi, la proiectele majore pentru România. Dacă Guvernul PSD-ALDE va veni cu soluţii viabile 
pentru reindustrializare ţării, pentru creşterea competitivităţii companiilor româneşti, noi, liberalii, îi vom susţine. A 
trecut vremea vorbelor. Românii aşteaptă fapte de la clasa politică! Sper că liderii PSD şi ALDE îşi vor aminti că 
românii şi-au pus speranţa că acest Guvern va guverna pentru români şi pentru ţară şi nu se vor mai preocupa 
exclusiv de interesele de partid. 

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Incompetența acestei guvernări nu a adus bunăstare românilor! 
 Domnule preşedinte,  
 Stimaţi colegi,  

În 9 luni de guvernare PSD-ALDE nu am văzut decât incompetență și promisiuni neonorate. În  acest 
moment PSD-ul este conștient că nu are cum să ducă la bun sfârșit această guvernare, în consecinţă, disperarea este la 
cote maxime. Nu sunt bani de pensii și salarii, iar supraacciza la carburanți pe care tot guvernarea PSD a eliminat-o la 
1 ianuarie 2017, revine în actualitate, dar cel  mai grav fapt este că  doriți să furaţi banii din pilonul II de pensii.  Atât 
în guvernul anterior cât și în cel actual nu am văzut decât promisiuni neonorate și puține realizări, iar de bunăstarea 
românilor nici un poate fi vorba. PSD a îndatorat țara cu 10 miliarde de euro în primele 7 luni de guvernare, iar la 
rectificarea bugetară taie fără discernământ de la Investiții și dezvoltare, de la Educație și Sănătate, Transporturi. 

Cum poti să spui că ai creștere economică atunci când școlile și spitalele sunt la fel de neprimitoare, când 
drumurile sunt la fel de proaste, când autostrăzile sunt în continuare doar desenate pe hârtie, în fază de proiect? 

Cum poti să vorbeşti despre o creștere economică atunci când în buzunarele românilor această creștere nu se 
reflectă deloc. Realitatea este una tristă, fără perspective de îmbunătățire: datorii uriașe, un deficit bugetar care 
continuă să crească, o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern și nu în ultimul rând o gravă amenințare a 
independenței și imparțialității justiției. 

Și despre așa-zisa rectificare bugetară pozitivă, care este de fapt negativă, continuați să dezinformaţi! Nu ați 
facut altceva decât să plimbați banii de la un minister la altul, iar suplimentarea este construită pe ceea ce ar urma să  
fie realizat. Nu așa se guvernează o țară! Nu cu măsuri populiste și sociale, nu cu promisiuni neonorate! Ați câștigat 
alegerile cu un program de guvernare nerealist şi ați dezamăgit chiar și propriul dumneavoastră electorat.  

Toate aceste măsuri pe care le-ați luat sau doriți să le luați în continuare vor duce la regresul României. 
Educaţia este condusă de un ministru incompetent, spitalele sunt în continuare  în comă  indusă, iar absorbția de 
fonduri europene este nesemnificativă. 

Stimați colegi, 
Dacă acestă guvernare a avut vreo strategie pentru reformă și pentru creşterea  calităţii vieţii românilor sunt 

convinsă că a fost una extrem de șubredă şi se va prăbuşi la cel mai mic seism politic. Trebuie să înţeleagă 
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reprezentanţii acestei coaliţii aflate la guvernare că România nu se poate dezvolta și moderniza doar prin ajutoare 
sociale, prin ajutoarele mascate date clientelei politice, prin credite și prin cosum. 

Grav este că abordarea politică a acestei coaliții de guvernare nu are nimic în comun cu viitorul acestei țări, 
cu bunăstarea românilor, ci doar cu acumularea unui capital politic masiv.  

 
Deputat 

Viorica Cherecheș 
*** 

 
Nu vă jucaţi cu pensiile românilor! 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
În mai puţin de 9 luni de guvernare, alianţa PSD-ALDE a reşit marea contraperformanţă de a bulversa 

majoritatea sistemelor publice, care aveau o minimă coerenţă. Unii sunt surprinşi acum când văd efectele perverse pe 
care le are noua lege a salarizării în sistemul bugetar, în special la nivelul administraţiilor publice. Nu trebuie să vă 
mai spun eu că legea a generat profunde discriminări, iar, pentru foarte multe primării, această lege poate să provoace 
incapacitatea de plată, dacă Guvernul nu se trezeşte şi nu transferă bani suplimentari către bugetele locale.  

De asemenea, tot în aceste 9 luni grele, Guvernul a întors economia ţării la păguboasa supra-acciză aplicată 
carburanţilor şi a scumpit, pe această cale, toate produsele din piaţă. Pe bună dreptate, fiecare român s-ar putea 
întreba ... cui îi pasă dacă astăzi am bani mai mulţi în buzunar, dacă, în final, cumpăr mai puţin decât puteam 
cumpăra ieri? Transferarea contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, obligarea agenţilor economici de a colecta 
TVA într-un cont special, birocraţie fiscală suplimentară şi investiţii publice şi private în scădere nu sunt realizările 
unui guvern în patru ani, ci ale unui guvern schimbat de două ori în şase luni. 

Stimaţi colegi.  
Guvernul PSD-ALDE a promis cetăţenilor mai multă prosperitate, mai multă bunăstare, care să fie susţinută 

de creşterea economică mare pe care o înregistrează România. Acest guvern a promis că va creşte salarii, pentru 
profesori, pentru medici şi funcţionari, fără ca pentru aceasta să fie nevoie să ia din buzunarele altor români. Acum 
constatăm cu neplăcere că nici profesorilor şi nici medicilor nu li s-au majorat salariile de la 1 iulie 2017, iar, pentru a 
le majora din anul 2018, Guvernul va băga mâna în buzunarele tuturor românilor. Tot acest guvern, dar şi cel de 
dinaintea lui, au promis că majorarea punctului de pensie va veni din aceeaşi creştere economică mare, pe care o 
înregistrează economia, în logica în care bogăţia generată de economie să fie împărţită şi cu salariaţii, dar şi cu 
pensionarii. Iarăşi, cu neplăcere, constatăm că, în realitate, lucrurile nu stau aşa. Încă de la învestitura celui de-al 
doilea Guvern PSD-ALDE, condus temporar de domnul Mihai Tudose, alianţa de guvernare ne anunţa că, pentru a 
plăti astăzi pensii puţin mai mari, va lua din banii de pensie ai celor care vor deveni pensionari peste câţiva ani. 
Această măsură nocivă, nu a fost niciodată anunţată de PSD sau ALDE, atunci când, în campania electorală, 
promiteau râuri de prosperitate pentru toţi cetăţenii. Nu au spus niciodată că pentru a da unor români, vor lua de la 
alţi români sau chiar de la toţi românii. 

Stimaţi parlamentari, susţinători ai Guvernului Tudose.  
Nu vă jucaţi cu pensiile românilor! Atunci când Curtea Constituţională a statuat că pensia este „un drept 

câştigat”, a avut în vedere contribuţia după o viaţă de muncă a unui cetăţean, care a muncit şi şi-a făcut datoria faţă de 
ţara lui vreme de zeci de ani. Aşa că, nu vă jucaţi cu pensiile din sistemul public, mai ales că vă lăudaţi că pregătiţi o 
nouă lege şi aşa-zis reformă în domeniul pensiilor publice. Să sperăm că reforma anunţată cu mare fast nu va fi la fel 
de discriminatorie şi inechitabilă ca legea salarizării, pe care, acum, nu ştiţi cum să o mai puneţi în practică, tocmai 
pentru că nu vă ajung banii. 

De asemenea, stimaţi membrii ai majorităţii parlamentare. Nu vă bateţi joc de banii strânşi în conturile 
individuale ale viitorilor pensionari, aşa numitul Pilon II. Sunt mulţi cei care au trăit cu iluzia că banii aceia se pot lua 
şi folosi astăzi, doar pentru a mai câştiga câteva voturi. Învăţaţi, vă rog, din lecţia vecinilor noştri, care au făcut o 
amenea prostie şi care şi astăzi se luptă să o repare şi tot nu reuşesc. Ce le veţi răspunde celor care vor ieşi la pensie 
peste cca. 10 ani? Ce veţi spune că aţi făcut cu banii lor de pensie? 

Dacă vreţi să susţineţi promisiunile electorale, dacă vreţi ca românii să primească pensii şi salarii mai mari, 
atunci puneţi economia în mişcare. Avem o economie care, statistic vorbind, înregistrează creştere. Ajutaţi agenţii 
economici să fie mai puternici să poată vinde, să poată exporta, să se poată dezvolta, să poată plăti salarii mai mari 
pentru angajaţii lor, să poată plăti sume mai mari din impozite la bugetul de stat. Numai aşa, Guvernul va avea bani 
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suplimentari şi pentru pensii şi pentru salarii şi pentru proiecte de investiţii. Este atât de simplu, iar contextul este atât 
de favorabil. Trag speranţa că nu veţi fi atât de nepricepuţi şi nu veţi rata această şansă. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 
 
 Întrebări 

 
 
 
Adresată domnului Mihai Tudose,  prim-ministru 

 
Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020 

Stimate domnule prim-ministru,  
Guvernarea electronică sprijină procesele administrative, îmbunătățește calitatea serviciilor și sporește 

eficiența internă a sectorului public. Serviciile publice digitale reduc sarcina administrativă pentru întreprinderi și 
cetățeni, făcând ca interacțiunile acestora cu administrațiile publice să fie nu numai mai rapide și mai eficiente, mai 
practice și mai transparente, dar și mai puțin costisitoare. În plus, integrarea utilizării tehnologiilor digitale în 
strategiile de modernizare a administrațiilor poate permite obținerea de beneficii economice și sociale suplimentare 
pentru societate în ansamblul său. Transformarea digitală a guvernării este un element-cheie pentru succesul pieței 
unice 

Vă rog să-mi comunicaţi planul Guvernului în acest sens şi măsurile luate în administraţiile publice pentru a 
oferi servicii publice de calitate şi rapide pentru cetăţeni. 
 Solicit răspuns scris. 
 Vă mulţumesc,  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
                                                  
Adresată domnului Liviu - Marian Pop,  ministrul Educaţiei Naționale 

 
Situaţia unităţilor şcolare din judeţul Iaşi 

 Stimate domnule ministru,  
 Având în vedere începerea anului şcolar 2017-2018, vă rog să-mi precizaţi: 
- unităţile şcolare din judeţul Iaşi care nu au autorizaţia I.S.U.  
- unităţile şcolare din judeţul Iaşi care nu au autorizaţie de funcţionare 
 Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc,  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
 
Adresată domnului Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 
Situaţia programului Start Up Nation 

 Stimate domnule ministru,  
 Având în vedere programul Start Up Nation şi Legea de aplicare, respectiv OUG nr. 10/2017 vă rog să-mi 
precizaţi: 

1. Stadiul actual privind implementarea programului Start Up Nation; 
2. Un calendar asumat pentru implementarea acestui program; 
3. Sumele bugetate pentru acest an; 
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4. Valoarea totală a proiectelor aprobate spre finanţare. 
 Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc,  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
                                                     
Adresată domnului Mihai Tudose,  prim-ministru 

 
Situația programului de cadastru gratuit 

 Stimate domnule prim-ministru,  
Având în vedere H.G. nr 294/2015 privind “Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023” 

(PNCCF), ce presupune cadastrarea şi intabularea, în mod gratuit, a tuturor imobilelor din România. 
Vă rog să-mi precizaţi situaţia privind implementarea acestui program la nivelul judetulului Iaşi, pe fiecare 

localitate în parte. 
 Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc,  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
                                                     
 

Adresată doamnei  Sevil Shhaideh,  viceprim-ministru,  

     ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

 
Situaţia programelor cu finanţare europeană 

 Stimata doamna viceprim-ministru,  
Având în vedere exerciţiul financiar 2014-2020 privind accesarea fondurilor europene, vă rog să-mi 

prezentaţi: 
-  Un calendar asumat cu liniile de finanţare ce vor fi deschise până la sfârşitul anului 2017 pe toate 
programele operaţionale; 
- Situaţia decontării fondurilor europene, pe fiecare linie de finanţare; 
- Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru exerciţiul financiar 2014-2020; 
- Măsuri propuse (în implementare sau în curs de implementare) pentru reducerea birocraţiei în depunerea şi 
implementarea proiectelor cu fonduri europene. 
 Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc,  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
                                                     
 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 
Programul National de irigatii 

 Stimate domnule ministru,  
Având în vedere Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, 

aprobat prin Legea nr. 269/2015 şi Hotărârea de Guvern nr. 793/2016, vă rog să-mi precizaţi situaţia proiectelor 
implementate sau în curs de implementare din România, cu detalierea sumelor angajate  pe fiecare judeţ. 
 Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc,  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
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Adresată doamnei  Sevil Shhaideh,  viceprim-ministru,  

    ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

 
Finanțare sala polivalentă Iași 

Stimată doamna viceprim-ministru,  
Având în vedere posibilitatea finanţării din fonduri guvernamentale a unor săli polivalente în România, vă 

rog să-mi precizaţi: 
1. Lista proiectelor depuse la nivel naţional pentru finanţarea unor săli polivalente 
2. Situaţia proiectelor aprobate spre finanţare 
3. Vă rog să-mi precizaţi demersurile iniţiate de Primăria Municipiului Iaşi pentru construirea unei săli 

polivalente, în zona Moară de Vânt, din fonduri guvernamentale. 
Vă aduc la cunoştinţă că la nivelul judeţului Iaşi echipele de baschet, handbal şi volei evoluează în prima ligă 

a competiţiilor sportive. Vă mulţumesc,  
Deputat 

Marius Bodea 
***       

 

Adresată domnului Mihai Tudose, prim-ministru 

 
Măsuri urgente pentru prevenirea populaţiei în timp real 

 Stimate domnule prim-ministru,  
 Având în vedere: 

Raportul preliminar întocmit de ISU TIMIŞ:  
‐ peste 300 de arbori căzuţi,  
‐ 200.000 de locuitori din 500 de localităţi au rămas fără energie electrică, 
‐ 137-140 de acoperişuri de imobile avariate,  
‐ 42 de tronsoane de cale feroviară închise,  
‐ cinci persoane au murit şi 49 au fost rănite.  
Situaţia siguranţei cetăţenilor la nivel naţional este una alarmantă. De exemplu în Municipiul Iaşi, în urmă 

unui control efectuat în lunile iulie şi august 2017 de către Serviciu Control Urbanism, s-a constatat că circa 90 la 
sută dintre mansardele şi şarpantele construite pe blocurile din Iaşi nu au autorizaţie de construire (mai exact s-au 
inventariat 1.079 de mansarde şi sarpante, însă doar 146 aveau autorizaţie).  
 Vă solicit implementarea unor măsuri urgente pentru prevenirea populaţiei în timp real. 
 Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc,  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
 

Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 

 
Stațiile de monitorizare calitate aer județul Iași 

 Stimată doamna ministru,  
Evaluarea calităţii aerului pe teritoriul judeţului Iaşi, s-a realizat prin monitorizare continuă în cele şase staţii 

automate aparţinând Reţelei Naţionale pentru Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA), amplasate în zone 
reprezentative pentru tipurile de staţii existente. Poluanţii monitorizaţi sunt specifici fiecărui tip de staţie şi se 
raportează la valorile limită prevăzute în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

Conform rapoartelor lunare emise de APM Iaşi, din dată de 2 mai 2017, staţia IS-5 Tomeşti (staţie de fond 
suburban) a fost închisă, datorită unor probleme tehnice la instalaţia de energie electrică. 

Mai mult, în momentul de faţă staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR adresa: Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, Iaşi, 
nu funcţionează. 
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Vă rog să-mi transmiteţi motivele nefuncţionarii celor 6 staţii automate ce evaluează calitatea aerului pe 
teritoriul judeţului Iaşi din ultimii 3 ani şi cine se ocupă de furnizarea şi menţinerea echipamentelor. Ce soluţii au fost 
adoptate pentru a nu întâlni astfel de situaţii? 

Având în vedere că APM IASI și ANPM au respins Planul de Calitate a aerului fiind returnat Primăriei 
Municipiului Iași, în vederea refacerii, vă rog să-mi precizați în ce stadiu se află la momentul actual și punctele de 
vedere emise de A.P.M. 
 Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc,  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
                                           
Adresată doamnei  Sevil Shhaideh,  viceprim-ministru,  

    ministrul Dezvoltării Regionale,  Administrației Publice și Fondurilor Europene 

    domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Alocarea fondurilor pentru Centura Ocolitoare a Municipiului Iași 
 Stimată doamnă ministru,   
 Stimate domnule ministru, 
 La începutul lunii mai am solicitat, prin intrebarea 767A, introducerea în regim de urgență a Centurii 
Ocolitoare a Municipiului Iași la prima rectificare bugetară.  Din păcate răspunsul a fost negativ, fiind invocată lipsa 
fondurilor, dar în acelaşi timp am constatat săptămâna trecută că la rectificarea bugetară preconizată pentru această 
toamnă cei mai mulţi bani sunt luati din bugetul Ministerului Transporturilor, peste 6 miliarde lei, echivalentul a 
peste 40% din alocările iniţiale în visterie rămânând circa 7,8 miliarde de lei din cele 14 miliarde de la începutul 
anului, iar Ministerul Dezvoltării Regionale pierde aproape 2 miliarde din cele 4,7 miliarde lei, adică aproximativ 
30%. 
 Domnilor miniştri, care sunt motivele reale pentru care ministerele pe care le conduceţi pierd bani, dar 
centura Iaşului nu este finalizată din lipsă de fonduri? 
Sunt  cel puţin 4 argumente extrem de pertinente pentru care acest obiectiv de investiţii trebuie prioritizat pentru 
prima rectificare bugetară: 
 Poluarea, conform analizei Ministerului Mediului,  este cauzată de lipsa unei şosele de centură care să preia 
traficul din Municipiul Iaşi, de aici prelungirea riscului de îmbolnăvire a populaţiei (cancer pulmonar, astm, boli 
cardiovasculare şi respiratorii), precum şi riscul de a plăti amenzi uriaşe către Curtea de Justiţie Europeană pentru 
starea de infringement în care este România din 2009. 
 Infrastructura rutieră depăşită, care nu mai face faţă necesităţilor unui oraş de talia Iaşului şi a zonei 
metropolitane. În acelaşi timp, oraşe mai mici au beneficiat de investiţii în infrastructura rutieră: în anii 2013, 2014, 
2015 oraşe ca Suceava, Cluj, Constanţa, Deva, Bacău, Slatina, Bechet, Timişoara au primit bani de la bugetul de stat 
pentru construcţia de centuri ocolitoare.  
 Preluarea traficului greu si transfrontalier: Municipiul Iaşi este cel mai mare oraş din regiunea Moldovei, 
cel mai mare oraş de la graniţa estică a U.E., este tranzitat zilnic de traficul greu, are cel mai mare Aeroport Regional, 
este un oraş important pentru legătura Ucrainei si a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană şi  un mare volum al 
traficului transfrontalier tranzitează Iaşul. 
 Investiţia în Şoseaua de Centură a Iaşului înseamnă câteva lucruri vitale pentru o comunitate: atragerea 
investitorilor, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea zonei metropolitane. Şoseaua de centură nu ajută doar 
Municipiul Iaşi, ci determină dezvoltarea comunelor învecinate, creşterea nivelului de trai, migraţia clasei mijlocii 
către zonele din jurul Iaşului. 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
*** 
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Adresată doamnei Carmen Daniela Dan,  ministrul Afacerilor Interne 
 

Clarificări privind ocuparea posturilor de examinatori în cadrul  
Direcţiei Regim Permis de Conducere şi Inmatriculare a Autovehiculelor Iaşi 

Stimată doamnă ministru,   
 Prin întrebarea 851A din 15.05.2017, „Măsuri pentru reducerea timpului de aşteptare pentru susţinerea 
probei practice a examenului auto”, v-am solicitat să dublaţi numărul de politişti examinatori în Iaşi de la 10, în 
prezent, până la cel puţin 20 şi totodată să prelungiţi programul de examinare, inclusiv până la ora 18;00, pentru a 
reduce timpul de aşteptare pentru susţinerea probei practice a examenului auto. 
 Deşi prin răspunsul 11997, din 31.05.2017, mi-aţi comunicat că luaţi în calcul organizarea concursurilor 
pentru 106 posturi vacante din cadrul Direcţiei Regim Permis de Conducere şi Inmatriculare a Autovehiculelor, nici 
până la 15 septembrie lucrurile nu au evoluat şi nu s-a rezolvat situaţia, din păcate timpul de aşteptare între proba 
teoretică şi cea practică a examenului auto în Iasi este de peste 4 luni de zile! Vă reamintesc faptul că în acest timp 
expiră acte, se pierde posibilitatea de angajare pentru cei cărora le este necesar permisul auto pentru un post, se pierd 
bani, se pierde timp şi expiră dosarul depus la şcoala de şoferi, adică alţi bani pierduţi. 
 Vă rog să îmi comunicaţi următoarele informaţii de interes public: 
 1. Câţi examinatori vor fi angajaţi în cadrul Direcţiei Regim Permis de Conducere şi Înmatriculare a 
Autovehiculelor Iaşi?  
 2. Când vor fi făcute aceste angajări şi de ce timp de 4 luni nu s-au organizat concursurile având în vedere 
urgenţa situaţiei? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
*** 

            
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan,  ministrul Afacerilor Interne 
 

Clarificări privind situaţia refugiaţilor de pe teritoriul României 
Stimată doamnă ministru,   
În răspunsul nr. 8336 din 15.03.2017, referitor la „Situaţia preluării cotelor de refugiaţi”, mi-aţi comunicat 

faptul că până în luna septembrie 2017 vor fi relocate 6175 de persoane de pe teritoriul Greciei şi Italiei în baza 
acordului cu UE. În presa naţională au apărut numeroase articolele cu privire la faptul că o parte din refugiaţii din 
centrele de pe teritoriul României părăsesc ilegal aceste centre şi încearcă să ajungă din nou în ţările din Vestul 
Europei, încălcând acordul de şedere pe teritoriul României, sau comit infracţiuni în localităţile unde sunt cazaţi. 
Totodată în perioada iunie-septembrie 2017 au apărut în presă informaţii privind numeroase transporturi ilegale de 
imigranţi care încercau să forţeze fie pe cale maritimă, fie terestră graniţa de stat a României, fiind depistate de 
Poliţia de frontieră. 

Având în vedere cele prezentate anterior vă rog să îmi comunicaţi următoarele informaţii de interes public: 
1. Caţi refugiaţi au fost relocaţi în România în baza acordului cu UE? Câţi dintre ei au părăsit ilegal centrele 

unde erau găzduiţi şi nu mai pot fi monitorizaţi de către autorităţile române? 
2. Câţi imigranţi ilegal au forţat frontiera de stat a României în anul 2017? Principalele rute de pătrundere în 

UE erau Balcanii, România fiind pe rutele secundare de tranzit. S-a schimbat acest lucru şi există riscuri de securitate 
pentru cetăţenii români? Este România pregatită să facă faţa unui val considerabil de imigranţi dacă rutele de tranzit 
se modifică? 

3. Care sunt obligaţiile refugiaţilor care sunt găzduiţi în centrele de pe teritoriul României? Pentru o mai bună 
integrare a refugiaţilor şi a celor care cer azil în România, precum şi pentru a elimina psihoza care se produce în 
anumite comunităţi cu privire la prezenţa refugiaţilor pe teritoriul României, aveţi în vedere o campanie de informare 
a populaţiei? Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 

Deputat 
Costel Alexe 

*** 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  24 - 2017  
Săptămâna 18 – 22 septembrie 2017  

 

 

23

Adresată domnului Lucian Romaşcanu,  ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Stadiul reparațiilor la Palatul Culturii din Iaşi 
Stimate domnule ministru,   
În luna mai, prin întrebarea 966A, v-am semnalat faptul că Palatul Culturii din Iaşi prezintă numeroase fisuri 

şi alte forme de degradare atât la interior cât şi la exterior şi v-am solicitat să dispuneţi măsurile necesare pentru a 
remedia situaţia, având în vedere că lucrarea este încă în garanţie. 

Prin răspunsul nr. 3898, din data de 15.06.2017, mi-aţi comunicat faptul că „apectele pe care le invocaţi, 
menţionăm că aceastea se află în continuare în proces de expertizare, urmând ca fisurile să fie remediate de 
constructor în termenul prevăzut ca perioada de garanţie, respectiv până la 04.02.2018”. 

Vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Când se încheie perioada de expertizare şi când vor fi remediate fisurile, având în vedere că până la 

termenul de ieşire din garanţie mai sunt 5 luni şi începe sezonul rece, perioada în care nu se pot deşfasura lucrări de 
reparaţii? 

2. Există riscul ca aceste deficienţe să nu fie remediate până la data de 04.02.2018? Dat fiind faptul că 
lucrarea s-a degradat din vina constructorului, se poate prelungi perioada de garanţie? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan,  ministrul  Afacerilor Interne 
 

Verificarea stării tehnice şi stadiul autorizaţiilor  
pentru şarpantele şi mansardele de pe raza Municipiului Iaşi 

Stimată doamnă ministru,   
Primarul Municipiului Iaşi, domnul Mihai Chirica, a declarat public că pe raza Municipiului Iaşi “sunt 1079 

de şarpante şi mansarde, iar autorizate 150”, asta în timp ce domnia sa a fost Director Tehnic în Primăria Iaşi timp de 
10 ani şi a avut în responsabilitate sa şi sarcina de a autoriza ridicarea acestor construcţii şi totodată de a verifica 
legalitatea lor. 

Având în vedere tragedia care s a petrecut în Timişoara şi vestul ţării, când o furtună de proporţii a curmat 
viaţa a 5 oameni, a rănit peste 100 de persoane şi a făcut pagube materiale însemnate, vă rog, ca prin intermediul 
instituţiilor aflate în coordonarea MAI să dispuneţi verificarea stării tehnice şi stadiul autorizaţiilor pentru şarpantele 
şi mansardele de pe raza Municipiului Iaşi.  

De asemenea vă rog să îmi comunicaţi cine se face răspunzător din partea autorităţilor locale pentru această 
situaţie extrem de gravă şi totodată să dispuneţi măsurile legale necesare împotriva celor care au permis încălcarea 
sistematică a legislaţiei în vigoare. 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 
Adresată domnului Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor Publice 
 

Combaterea evaziunii prin loteria bonurilor fiscale 
 Stimate domnule ministru, 

Prin Ordonanța nr. 10/28 ianuarie 2015, Guvernul României adopta Loteria bonurilor fiscale ca o măsură 
inedită pentru combaterea evaziunii și încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile de casă în vederea fiscalizării 
veniturilor operatorilor economici.  

Prima extragere a avut loc în luna aprilie 2015, iar fondul lunar de premiere de 1 milion de lei a rămas acelaşi 
până astăzi. 

Întrucât, după calculele mele, până în prezent, au avut loc peste 30 de extrageri lunare, inclusiv extragerile 
anuale ocazionale, valoarea premiilor acordate ridicându-se, astfel, la cel puţin 30 milioane lei, vă rog, Domnule 
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ministru, să precizaţi dacă gradul de diminuare al evaziunii fiscale este proporţional cu suma investită în combaterea 
acestui fenomen. 

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc! 
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

                                                                                         
Adresată domnului ministru Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
      doamnei Doina Pană, ministrul Apelor şi Pădurilor 
 

Transformarea păşunilor - din apropierea pădurilor sau păşunile  
degradate - în păduri, livezi şi plantaţii viticole 

Stimată doamnă ministru 
Stimate domnule ministru 
După cum se ştie, ponderea suprafeţei împădurite în România este mai mică faţă de media europeană. 

Avându-se în vedere importanţa pădurii în ameliorarea schimbărilor climatice, dar şi în îndeplinirea obiectivelor 
internaţionale referitoare la reducerea CO2, vă rog, doamnă/domnule ministru, să-mi comunicaţi dacă susţineţi, în 
acest sens, o propunere legislativă pentru completarea art. 5, alin. (3) din OUG 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, prin care să se excepteze de la prevederile alin. (2) şi înfiinţarea de păduri, livezi şi plantaţii viticole 
pe pajiştile din apropierea pădurilor sau pe păşunile degradate. 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Glad Varga 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Informaţii cu privire la studii de fezabilitate în domeniul transporturilor  
Domnule ministru, 
Sumele cheltuite de România, în decursul ultimilor douăzeci şi şapte de ani, pentru realizarea de investiţii în 

domeniul infrastructurii de transporturi ar fi trebuit să ne asigure astăzi câteva mii de kilometri de autostrăzi puse în 
circulaţie, câteva mii de kilometri de cale ferată de mare viteză şi mii de kilometri de drumuri naţionale, în regim 
expres. Din păcate, însă, constatăm că în fiecare an, atunci când se realizează rectificarea bugetară, bugetul de 
investiţii al Ministerului Transporturilor este primul care este diminuat semnificativ. Şi anul acesta, rectificarea 
bugetară aprobată în şedinţa de guvern din data de 13 septembrie 2017, a diminuat bugetul cu aproximativ 45%. În 
ciuda acestei situaţii, sume importante se cheltuiesc anual la capitolul investiţii, fie de Ministerul Transporturilor, fie 
de proaspăt reorganizata CNAIR. O parte semnificativă a sumelor cheltuite în aceşti ani s-au dus, profund inutil, cu 
destinaţia întocmirii de studii de fezabilitate sau de prefezabilitate, fără ca ele să fie urmate şi de lucrări efective de 
construire. După cum foarte bine cunoaşteţi, aceste studii, precum şi proiectele tehnice aferente, nu au o valabilitate 
nedeterminată în timp, ci expiră în termene cuprinse între 2 şi 5 ani, după care trebuie revizuite sau chiar refăcute în 
integralitate. Faţă de această situaţie greu de tolerat, vă solicit, domnule ministru, următoarele informaţii: 

- Numărul şi valoarea studiilor de fezabilitate contractate de Ministerul Transporturilor/CNAIR în perioada 1  
ianuarie – 15 septembrie 2017. De asemenea, vă rog să prezentaţi şi modalitatea de atribuire a acestora: licitaţi, 
atribuire directă. 

- Numărul şi valoarea studiilor de fezabilitate a căror perioadă de valabilitate au expirat/expiră în anul 2017,  
precum şi situaţia celor care vor expira în anul 2018 şi pentru care nu se vor demara lucrări de construire. 

- Numărul şi valoarea studiilor de fezabilitate a căror perioadă de valabilitate au expirat/expiră în anul 2017  
sau în anul 2018 şi care priveşte lucrări de infrastructură rutieră/feroviară care ar trebui să crească viteza de circulaţie 
între Regiunea de Nord-Est şi Municipiul Bucureşti (rutier şi feroviar). 

- De asemenea, vă rog să precizaţi dacă aţi evaluat riscurile ca realizarea unor lucrări de investiţii din fonduri  
europene nerambursabile, în baza unor studii de fezabilitate expirate sau neconforme (autostrada Piteşti-Sibiu) poate 
conduce la refuzul de plată al autorităţilor europene finanţatoare? 
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Solicit formularea răspunsului în scris.  
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Adresată domnului Teodor Viorel Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Acțiunile diplomației române cu privire la noua Lege a Educației din Ucraina 
care afectează drepturile minorităților 

Stimate domnule ministru, 
 Parlamentul de la Kiev a adoptat în luna septembrie a.c. o nouă „Lege a Educației” care prevede că începând 
cu anul 2018 predarea materiilor în limba maternă a minorităților se va limita. Actul legislativ prevede introducerea 
treptată a noului sistem educațional și înlocuirea limbii materne de predare cu cea ucraineană, în licee și universități. 
 Mai multe state europene și-au exprimat îngrijorarea față de acest proiect de lege, în mod special față de 
Articolul 7, având în vedere că potrivit prevederilor Convenției — cadru pentru protecția minorităților naționale se 
arată că „statele se angajează să recunoască dreptul oricărei persoane aparținând unei minorități naționale de a învăța 
limba sa maternă”.  
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. Ce acțiuni diplomatice au fost prevăzute la nivelul MAE ca minoritatea română din Ucraina să nu  
fie afectată de noua lege a Educației? 

2. Au existat discuții la nivel oficial cu autoritățile ucrainiene prin care să fie oferite argumentele  
pentru care această lege a fost adoptată, deși încalcă prevederile Convenției — cadru pentru protecția minorităților 
naționale? 

3. În cazul în care legea nu va fi amendată care va fi reacţia Ministerului Afacerilor Externe român  
pentru sprijinul românilor din Ucraina? 
 Solicit răspunsul în scris.  

   Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 

Stadiul candidaturii României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
  

Stimate domnule ministru, 
 România și-a reiterat, în 2012, intenţia de aderare la OCDE, candidatura fiind asumată ca un obiectiv 
strategic al politicii externe româneşti. În virtutea statutului de membru al Uniunii Europene, România îndeplineşte 
criteriile de aderare la OCDE, dat fiind că acquis-ul comunitar, aplicat de statul român, este inspirat din 
recomandările acestei organizaţii. În ultimii ani, țara noastră s-a bucurat de o apreciere generală favorabilă din partea 
OCDE. Recent, Ungaria a anunţat oficial că nu va susţine aderarea României şi Croaţiei la Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). În luarea de poziție a instituţiei pe care o manageriaţi se precizează 
următoarele: „atitudinea Ungariei este complet inadecvată, inamicală şi contraproductivă”. 
 România trebuie să primească susţinerea tuturor membrilor OCDE pentru a deveni la rândul ei membră, 
implicit trebuie să primească inclusiv susținerea Ungariei. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. În ce măsură au fost periclitate șansele României de a deveni membră OCDE în urma poziției  
oficiale exprimată de Ungaria? 

2. Ce demersuri diplomatice au fost făcute de Ministerul Afacerilor Externe pentru a crește șansele  
ca țara noastră să devină membră a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în viitorul apropiat? 
 Solicit răspunsul în scris.  

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situația migranților clandestini care ajung în România 
Stimate doamnă ministru, 

 În ultima lună în cadrul misiunilor de supraveghere a frontierei maritime, poliţiştii de frontieră din cadrul 
Gărzii de Coastă au interceptat mai multe ambarcațiuni la bordul cărora se aflau migranți care intenționau să intre 
ilegal în România. În presa din străinătate au apărut mai multe articole prin care se semnalează că s-au înmulțit astfel 
de situații în ultimele 4 săptămâni, semn că Marea Neagră devine o nouă rută de migrație. 
 Potrivit datelor oficiale furnizate recent, în primele şase luni ale anului 2017, în urma acţiunilor de 
supraveghere şi control ale frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au depistat, în zona de competenţă, 2.474 cetăţeni 
străini care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, din care 1.437 pe sensul de intrare în ţară şi 1.037 străini pe 
sensul de ieşire din ţară. Anul trecut, în aceeaşi perioadă, au fost depistaţi acţionând ilegal la frontieră  507 cetăţeni 
străini, 374 pe sensul de intrare şi 133 pe sensul de ieşire. Aceste informații coroborate cu acțiunile recente de 
depistare a mai multor nave cu migranți ilegali ar putea confirma ipoteza că țara noastră devine o destinație pentru 
aceste persoane. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1) Există un pericol real la adresa securității țării noastre în urma intensificării fenomenului de  
migrație ilegală? 

2) Au fost luate măsuri speciale pentru a preîntâmpina acest fenomen? 
3) Ce proiecte de colaborare există cu statele vecine în vederea combaterii migrației ilegale? 

 Solicit răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Apărării Naționale 

 
Programul de înzestrare al Armatei 

Stimate domnule ministru, 
Programul de înzestrare al Armatei Române, pentru următorul deceniu, prevede 8 programe multinaționale 

de înzestrare, fiecare program depășind 100 de milioane de euro. Prin acest program România își respectă 
angajamentul luat de a folosi 2% din PIB pentru Apărare. 

Cele opt programe sunt: 
1. Corvetă Multifuncțională: 4 corvete cu echipamentele aferente, rachete navă-navă, rachete navă-aer, 

muniție, criptoare. Valoare estimată: 1,6 miliarde euro; 
2. Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă (SIML): Platformă de luptă complexă, cu 

posibilități de descoperire, identificare și nimicirea țintelor navale de suprafață prin intermediul rachetelor anti-navă, 
un complet de 3 instalații. Valoare estimată: 0,2 miliarde euro; 

3. Modernizare MLI-84M: 48 de mașini de luptă. Valoare estimată: 0,138 miliarde euro; 
4. Transportor blindat pentru trupe 8X8 și 4X4: Transportor blindat pentru trupe. Etapa 1: 94 de transportoare 

din totalul de 657. Valoare estimată: 0,370 miliarde euro; 
5. Sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR: Sisteme Integrate de Comunicații și Informatică de 

Batalion-B/SICIB, Puncte de Comandă de tip Brigadă- PCBg și Punct de Comandă de tip Divizie-PCDiv. Etapa 1: 
acord cadru pentru 7XPCBg, 14xB/SICIB și contract subsecvent pentru 3xPCBg și 6xB/SICIB. Valoare estimată: 
0,180 miliarde euro; 

6. Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM): 4 sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare HSAM 
pentru Forțele Aeriene și a 3 Sisteme rachete sol-aer cu bătaie mare HSAM pentru Forțele Terestre. Valoare estimată: 
4 miliarde euro; 

7. Sisteme integrat de arme SHORAD-VSHORAD. (21 de Sisteme integrate de arme SHORAD-VSHORAD. 
Etapa 1: achiziția echipamentelor SHORAD ale sistemelor integrate. Valoare estimată: 2,1 miliarde euro (etapa 1: 
1,37 miliarde euro); 
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8. Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare: 3 sisteme a 18 instalații de lansare (54 instalații de 
lansare). Valoare estimată: 0,69 miliarde euro; 

Fostul ministru al Apărării, domnul Adrian Țuțuianu, a semnat la începutul lunii august o scrisoare de 
intenţie prin care guvernul român anunţa SUA asupra disponibilităţii de achiziţionare a unor elicoptere de atac. 
Potrivit programului de înzestrare mai sus menționat, care a primit avizul celor două comisii de apărare din Parlament 
și a fost aprobat în CSAT nu este prevăzută achiziționarea de elicoptere de atac. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
4) Din ce fonduri vor fi achiziționate elicopterele de atac? 
5) Când va fi pus efectiv în aplicare acest proiect, despre care a vorbit fostul ministru al Apărării? 

 Solicit răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată doamnei Sevil Shhaideh, viceprim-ministru,  
    ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 

 
Proiectele derulate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice  

şi Fondurilor Europene în regiunea de Nord – Est a României 
 

 Stimată doamnă ministru, 
 În întrebarea transmisă către dumneavoastră cu nr. 993A/2017, înregistrată la Ministerul pentru Relaţia cu 
Parlamentul cu nr. 6254/MRP în data de 28.06.2017, având ca subiect „Programele şi strategiile Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru dezvoltarea regiunii de Nord – Est a 
României”, aţi specificat că programele şi strategiile M.D.R.A.P.F.E. pentru revigorarea zonei de Nord – Est a ţării 
beneficiază de fonduri ale U.E. de aproximativ 30,7 miliarde de euro, pentru exerciţiul financiar 2014-2020. 
 În răspunsul dumneavoastră aţi enumerat pachetele de programe operaţionale astfel:  

 Programul Operaţional Regional cu o alocare de 7,91 miliarde euro; 
 Programul Operaţional Capital Uman cu o alocare de 5,05 miliarde euro; 
 Programul Operaţional Competitivitate cu o alocare de 1,58 miliarde euro; 
 Programul Operaţional Infrastructura Mare cu o alocare de 6,9 miliarde euro; 
 Programul Operaţional Capacitate Administrativă cu o alocare de 553 milioane euro; 
 Programul Operaţional Cooperare Teritorială Europeană cu subprogramele: Programul Transnaţional 

Dunărea, Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, Programul 
de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, Programul de Cooperare URBACT III. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. Care sunt şi în ce stadiu de implementare se află proiectele propriu-zise pe care Ministerul  
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene le are în derulare în judeţele din zona istorică a 
Moldovei? 

2. Are Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene o strategie  
pentru revitalizarea economico – socială a zonei istorice a Moldovei având în vedere că este cea mai defavorizată 
regiune a României? 
 Solicit răspunsul în scris.  

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Gheorghe Şimon, ministrul Economiei 
 

Clarificări cu privire la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii 
 Stimate domnule ministru, 
 În actualul „Program de guvernare” sunt enumerate la capitolul „Principalele surse de venituri” marile 
proiecte economice pe care Guvernul României doreşte să le implementeze. Astfel, „Fondul Suveran de Dezvoltare şi 
Investiţii (F.S.D.I.)” este o entitate de anvergură care urmează să revitalizeze economia românească. Proiectat pe un 
orizont de timp de doi ani (2018-2020), F.S.D.I., potrivit informaţiilor transmise de dumneavoastră în spaţiul public, 
ar urma să fie activ de la 1 ianuarie 2018 şi va avea în componenţă 27 de companii profitabile ale statului.  
 F.S.D.I. vizează investiţii după cum urmează: 10 miliarde lei în 2018, 18 miliarde lei în 2019, 22 miliarde lei 
în 2020. Banii ar proveni din: dividende (2,2 miliarde de euro), asocieri cu fonduri de investiţii în proiecte 
investiţionale (5,5 miliarde de euro), emitere de obligaţiuni (5,5 miliarde de euro) şi din valorificarea activelor 
neperformante (0,2 miliarde de euro), urmând să fie investiţi în autostrăzi şi căi ferate de mare viteză (3 miliarde de 
euro), spitale (3,5 miliarde de euro), energie (1 miliard de euro), industrie alimentară (0,3 miliarde de euro). În 
„Programul de guvernare”, la pagina 23, sunt menţionate 200 de companii profitabile ale statului român care ar urma 
să-şi transfere profiturile în: autostrăzi şi căi ferate de mare viteză, spitale, energie, industria alimentară.  
 În întrebarea adresată Ministerului Economiei cu Nr. 1048A din data de 07.06.2017 având ca subiect 
„Precizări ale Ministerului Economiei cu privire la impactul Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii asupra 
economiei naţionale”, aţi precizat, printre altele, în răspunsul dumneavoastră: „Guvernul României a iniţiat 
demersurile privind crearea unui Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) ca o măsură de stimualre 
economică, prin care, în urma atragerii de capital din piaţa financiară internă şi internaţională, vor putea fi constituite 
surse de finanţare pentru proiectele de investiţii ce vor antrena un efect de multiplicare în economie, conducând la 
dezvoltare, în paralel cu creşterea veniturilor bugetare. FSDI va fi un mecanism de finanţare care va identifica şi 
materializa oportunităţi investiţionale cu impact în dezvoltarea economică durabilă. În acelaşi timp, FSDI, va 
contribui atât la eforturile României de obţinere a statutului de piaţă emergentă pentru piaţa autohtonă de capital prin 
creşterea lichidităţii pe Bursa de Valori Bucreşti, cât şi la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene 
nerambursabile prin asigurarea surselor financiare de cofinanţare a proiectelor de investiţii”. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. De ce este nevoie de crearea unui Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii pentru redresarea  

economiei româneşti? 
2. S-a luat în calcul o consultare publică pentru înfiinţarea F.S.D.I? 
3. Care va fi impactul asupra economiei naţionale pe care F.S.D.I. îl va avea în momentul  

funcţionării sale? 
4. Care sunt, concret, domeniile din care se vor colecta banii pentru crearea F.S.D.I.? 
5. Care sunt cele 27 de companii profitabile ale statului ale căror profit va fi reinvestit în economia  

românească? 
6. De ce apare o diferenţă aşa de mare între numărul de companii menţionat în „Programul de  

guvernare”, 200, şi cel menţionat în data de 07 septembrie a.c. de dumneavoastră, numai 27? 
 Solicit răspunsul în scris.  

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul Educației Naționale 

 
Stadiul programului național de protecție socială „Bani pentru liceu” 

 Stimate domnule ministru, 
 Ministerul Educaţiei desfășoară de peste 12 ani Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prin 
care acordă un sprijin financiar pentru elevii din licee şi şcoli de artă şi meserii.  
 Potrivit hotărârii Nr. 1488 din 9 septembrie 2004 beneficiari ai Programului național de protecție socială 
„Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat 
în ultimele 3 luni, anterioare depunerii cererii, este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o 
măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.  
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 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 
1. Ce sume au fost acordate prin acest program de la demararea lui până în prezent, pe fiecare județ în parte? 
2. Au fost făcute evaluări pentru a măsura eficiența acestui program? 
3. Cu ajutorul acestui program a scăzut rata de abandon școlar? Dacă da, vă rog să îmi transmiteți o statistică pe 

fiecare județ în parte. 
 Solicit răspunsul în scris.  

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul Educației Naționale 
 

Stadiul incluziunii copiilor cu dizabilități în sistemul de învățământ de masă 
Stimate domnule ministru, 
Mai mulți părinți și reprezentanți ai instituțiilor din domeniu trag numeroase semnale de alarmă cu privire la 

situația copiilor cu dizabilități care nu sunt incluși în sistemul de învățământ de masă. Părinții care se află în această 
situație se plâng că statul român nu oferă suficient sprijin, nu organizează programe de terapie și nu oferă soluții de 
școlarizare copiilor cu dizabilități.  

Ideea de a-i integra pe acești copii are la bază nevoia de a le respecta drepturile, valoarea și de a-i ajuta să nu 
trăiască izolați, să nu devină alienați. 
 Într-adevăr, integrarea acestor persoane presupune un efort major și persoane bine calificate care să 
gestioneze întreg procesul, dar este mai mult decât necesară pentru a le oferi o copiilor cu dezabilităţi şi părinţilor lor. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. Câți copii cu dizabilități sunt în afara oricărei forme de școlarizare și câți sunt înscriși în școli speciale? 
2. Ce programe derulează instituţia pe care o manageriaţi pentru a ajuta la integrarea acestor copii în 

comunitate? 
 Solicit răspunsul în scris.  

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Toma-Florin Petcu, ministrul Energiei 
 

Clarificări cu privire la exportul de energie al României  
în contextul situaţiei creşterii eficienţei energetice 

 Stimate domnule ministru, 
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea ponderii energiei produse din surse regenerabile şi 
creşterea eficienţei energetice sunt cele trei priorităţi naţionale asumate de România privind „Energia şi schimbările 
climatice în cadrul Programului Naţional de Reformă (PNR) 2016”. Obiectivul naţional privind eficienţa energetică, 
bazat pe consumul de energie primară, urmăreşte realizarea unei economii de energie primară de 10 milioane tep 
(tonă echivalent pentrol) până la nivelul anului 2020. 
 Progresele României cu privire la realizarea obiectivelor naţionale din „Strategia Europa 2020”, conform 
„Raportului de ţară al României pentru 2017 – SWD (2017) 88 final” publicat de Comisia Europană în data de 
22.02.2017, „România are rezultate bune în domeniul emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră, al energiei din 
surse regenerabile, al eficienţei energetice, al învăţământului terţiar şi al reducerii numărului de persoane expuse 
riscului de sărăcie sau excluziune social”. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este situaţia actuală a economiei de energie primară? 
2. Care este capacitatea maximă de producţie a energiei electrice în România? 
3. Care este volumul de energie electrică pe care îl exportă România? 

 Solicit răspunsul în scris.  
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

Stadiul informatizării instituțiilor statului român 
 Stimate domnule ministru, 
 Informatizarea sistemelor din instituțiile statului român este un obiectiv asumat de guvernele care s-au aflat 
la conducere în ultimii ani cu scopul de a debirocratiza și simplifica relația dintre stat și cetățean. Potrivit unor 
informații publice, în ultimii 10 ani au fost cheltuite miliarde de euro din bani pentru echipamente, software și 
servicii IT.  
 Cu toate acestea nu sunt puţine cazurile relatate de cetățeni sau oameni de afaceri care se plâng că aceste 
servicii ori nu sunt operaționale, ori dau erori sau nu sunt implementate cum trebuie, nefiind o soluție pentru cei care 
doresc să își rezolve problemele în timp util. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. În ce stadiu se află proiectul de informatizare a instituțiilor statului român, cu programale aferente pe fiecare 
instituție în parte? 

2. Există o evidență clară. în instituţia pe care o manageriaţi, a fondurilor care au fost acordate până acum 
pentru echipamente software și servicii IT? 

3. În ce stadiu de implementare se află proiectele de informatizare, respectiv Cadrul Național de 
Interoperabilitate, Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor e-guvernare (EGOV), dezvoltarea 
interoperabilității bazelor de date destinate IMM-urilor, Interoperability Solutions for European 
Administrations (ISA 1 & ISA 2), proiectul RO - NET? 

 Solicit răspunsul în scris.  
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 

Clarificări cu privire la proiectele de infrastructură economică  
în regiunea de Nord – Est a Ţării 

 Stimate domnule ministru, 
 În întrebarea transmisă către dumneavoastră cu nr. 991A/2017, înregistrată la Ministerul pentru Relaţia cu 
Parlamentul cu nr. 4891/MRP în data de 06.06.2017, având ca subiect „Situaţia investiţiilor pentru începerea 
proiectelor privind infrastructura rutieră în zona de Nord – Est a României”, aţi specificat că Ministerul 
Transporturilor prin CNAIR S.A., conform strategiei promovate de instituţia pe care o manageriaţi în concordanţă cu 
„Programul de guvernare” şi Master Planul General de Transport, are în regiunea de Nord – Est a ţării în derulare o 
serie de proiecte strategice după cum urmează: 

- Podul de la Ungheni, cu o lungime de 1,14 km, al cărui studiu de fezabilitate a fost avizat în  
Consiliul Tehnico – economic al CNAIR S.A. şi CTE – MT, urmând a se promova Hotărârea de Guvern pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi demararea licitaţiei aferentă execuţiei lucrărilor; 

 Autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni – secţiunea Târgu Mureş – Ditrău, aflat în faza de  
completare a Studiului de Fezabilitate şi secţiunea Ditrău – Târgu Neamţ aflat în faza de elaborare a documentaţiei şi 
de lansarea a procedurii de achiziţie publică pentru contractul de proiectare şi execuţie; 

 Drumul Siretului (Drumuri Expres Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani, parte a  
Coridorului PAN – European NR. IX): 

 Secţiunea Ploieşti – Buzău se află în procedura de licitaţie, deschiderea urmând să aibă loc în data de 
30 iunie; 

 Secţiunea Buzău – Focşani se află în procedura de licitaţie, deschiderea urmând să aibă loc în data de 
30 iunie; 

 Secţiunea Focşani – Bacău se află în procedura de licitaţie, deschiderea urmând să aibă loc în data de 
30 iunie; 

 Secţiunea Bacău – Paşcani, suspendată până la soluţionarea contestaţiilor pe fond. 
 Proiectul de Modernizare DN 24C Manoleasa – Rădăuţi Prut aflat în faza de proiectare,  

documentaţie a fost finalizată urmând a fi avizată de CTE – DRDP Iaşi; 
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 Proiectul de Modernizare DN 28D Târgu Frumos – Botoşani, aflat în faza de proiectare,  
documentaţie a fost finalizată urmând a fi avizată de CTE – DRDP Iaşi; 

 Proiectul de Modernizare DN 29D, Botoşani – Ştefăneşti, expertiza tehnică şi studiul de  
fezabilitate au fost avizate de CTE – DRDP Iaşi, documentaţia completată/corectată de către prestator a fost înaintată 
către CTE – CNAIR în vederea avizării; 

 Proiectul de Refacere pod pe DN 11 al cărui contract pentru execuţia lucrărilor a fost reziliat, în  
prezent documentaţia pentru demararea procedurii de relicitaţie pentru achiziţia de lucrări este în pregătire, termenul 
de relansare a licitaţiei fiind trimestrul III al anului 2017; 

 Proiectul de Construcţie a drumului de centură în Municipiul Tecuci între DN 25 şi DN 24 al  
cărui contract de execuţie lucrări a fost semnat în data de 12.03.2012 cu Sociedade De Construcoes DA Costa S.A. a 
fost reziliat, lucrările executate în cadrul contractului reziliat având un stadiu fizic de 14,77%; 

 Proiectul de Construcţie a Variantei de ocolire Suceava, Tronson I+II, stadiul actual al  
proiectului: lucrări executate în cadrul contractelor reziliate în februarie 2014 (nr. 30/27.02.2008 şi nr. 
106/07.12.2011) fiind în procent de 85%, relicitarea lucrărilor fiind estimată pentru trimestrul III al anului 2017; 

 Proiectul de Consolidare pod pe DN 2B peste Prut, Galaţi – Giurgiuleşti a cărui documentaţie se  
află în circuitul de avizare; 

 Proiectul de Reabilitare pod pe DN 17B aflat în pregătire şi depunere a documentaţiei. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. Când va fi demarată procedura pentru licitaţia aferentă execuţiei lucrărilor pentru Podul de laUngheni şi care 
este termenul de finalizare al lucrării? 

2. Care este termenul de finalizare al studiului de fezabilitate în cazul secţiunii Ditrău – Târgu Neamţ din cadrul 
Autostrăzii Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni? 

3. Când estimează Ministerul Transporturilor că vor începe lucrările la Autostrada Târgu Mureş –Iaşi – 
Ungheni? 

4. Care este termenul pentru începerea lucrărilor de execuţie în cazul secţiunilor de drumuri express din cadrul 
„Drumului Siretului”: Ploieşti – Buzău, Buzău – Focşani, Focşani – Bacău? 

5. În ce fază se află procedura de reluarea a licitaţiei în cazul secţiunii Bacău – Paşcani din cadrul„Drumului 
Siretului”? 

6. Când vor fi demareate lucrările de execuţie în cadrul Proiectelor de Modernizare a drumurilor DN24C 
Manoleasa – Rădăuţi Prut, DN 28D Târgu Frumos – Botoşani, DN 29 D Botoşani – Ştefăneşti? 

 Solicit răspunsul în scris. 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată doamnei Lia – Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

Situaţia ocupării forţei de muncă în zona istorică a Moldovei 
Stimată doamnă ministru, 

 În întrebarea transmisă către dumneavoastră cu nr. 1159A/2017, înregistrată la Ministerul pentru Relaţia cu 
Parlamentul cu nr. 7051/MRP în data de 17.07.2017, având ca subiect „Situaţia ocupării forţei de muncă la nivel de 
ţară în primele 6 luni de guvernare”, aţi specificat, printre altele, că pentru a stimula anagajatorii să încadreze şomerii 
din diferite grupuri ţintă Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevede acordarea unor 
subvenţii prin plata unor valori nominale. În răspunsul dumneavoastră sunt specificate principalele subvenţii 
acordate. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care este situaţia ocupării forţei de muncă în zona istorică a Moldovei? 
2. Care este rata şomajului pe raza judeţului Neamţ în anul 2017 în comparaţie cu celelalte judeţe  

care fac parte din zona Moldovei? 
 Solicit răspunsul în scris. 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 
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 Interpelări 
 
                                          
 
Adresată: doamnei Lia Olguţa Vasilescu, Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
De către: deputat Viorica Cherecheş  
Obiectul interpelării: Biletele de tratament ale pensionarilor în staţiunile balneare  
 

Stimată doamnă ministru,  
Prezenta interpelare vine în sprijinul pensionarilor şi are ca obiect stadiul licitaţiilor la biletele de tratament în 

staţiunile balneare. În cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu seniorii din Maramureş mi-a fost adusă la cunoştinţă o 
situaţie mai deosebită. Pensionarii, în ciuda faptului că au contribuit o viaţă întreagă la Sistemul Public de Asigurări 
de Sănătate şi au lăsat lunar o parte din leafă pentru a-şi asigura pensia, susţin că sunt discriminaţi. Pot beneficia de 
bilete de tratament în staţiunile balneare pentru care achită jumătate din pensia pe care o încasează lunar. Potrivit 
celor spuse de pensionari, deşi co-plata pentru aceste bilete a rămas identică în decursul anilor, atât numărul zilelor de  
tratament cât şi cel al procedurilor s-au diminuat. Mai mult, din cuantumul biletului au fost excluse şi costurile cu 
transportul până la staţiune şi retur.  
 Iniţial, un pensionar beneficia de 21 de zile de sejur. Apoi numărul zilelor s-a redus la 18 şi mai apoi la 16 
din care doar 12 sunt efectiv pentru tratament şi asta deoarece în zilele de sâmbătă şi duminică sunt zile libere. Şi 
numărul procedurilor a fost diminuat drastic, de la la 5 la 2, deşi preţul decontat pentru ele este identic.  
 În Maramureş numărul pensionarilor este de aproximativ 112.000 dintre care un procent de 50% primesc o 
indemnizaţie sub 1.000 de lei. În condiţiile în care plătesc 500 de lei pentru un bilet de tratament nu le mai ajung 
banii pentru mici cheltuieli curente, ca să nu mai vorbesc de un eventual transport către staţiuni mai îndepărtate.  
 Astfel, se creează involuntar o discriminare între pensionarii cu indemnizaţii mici şi cei care încasează lunar 
pensii peste 1.000 de lei.  
 În acest an, biletele de tratament în alte staţiuni decât cele aflate în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale au ajuns la beneficiari abia la finele lunii iulie, mult prea târziu pentru unii dintre pensionari ca să-şi mai 
poată face planuri de vacanţă.  
 Beneficiarii sunt traşi la sorţi, aleatoriu, de către un program informatic dar, mulţi dintre solicitanţi se văd 
nevoiţi să renunţe la bilete tocmai din motivele pe care le-am enumerat mai sus. 
În acest sens vă solicit doamnă ministru să luaţi act de cele sesizate şi să-mi răspundeţi punctual la următoarele 
întrebări:  

1. Care este stadiul licitaţiilor pentru biletele de tratament ale pensionarilor în staţiunile balneare,  
altele decât cele aflate în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale? 

2. Care este numărul pensionarilor care au renunţat la aceste bilete? 
3. Ce soluţii aveţi pentru situaţia creată? 

 
*** 

 
Adresată: doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Florica Cherecheş  
Obiectul interpelării: Măsuri concrete luate pentru informarea populației în caz de dezastre naturale 
 
 Stimată doamnă ministru, 

Furtuna de duminică, 17 septembrie, care a afectat județele din vestul țării, inclusiv județul Bihor, din care 
provin, provocând un dezastru soldat din păcate atât cu pierderi materiale cât și cu pierderi de vieți omenești  și cu 
zeci de persoane rănite, a demonstrat că, fie nu există un sistem bine pus la punct de avertizare a populației, fie e 
foarte slab și vulnerabil, consecința fiind că cetățenii au fost luați prin surprindere, absolut nepregătiți. Este nepermis 
ca într-o țară cu un număr mare de stații meteo, cu foarte mulți specialiști IT și cu o populație care, în proporție mare, 
e conectată la internet, se întâmplă astfel de tragedii, fără niciun fel de avertizare, și că se iau măsuri doar după ce se 
pierd vieți omenești. 
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Având în vedere faptul că astfel de fenomene meteorologice se repetă destul de des în ultima vreme și sunt de 
o tot mai mare intensitate,  și pentru a preântâmpina o altă tragedie pe viitor, vă rog să îmi comunicați care sunt 
măsurile concrete pe care le veți lua pentru a proteja viata cetățenilor și a preveni la timp populația cu privire la 
riscurile iminente generate de schimbarea bruscă a vremii sau de anumite fenomene meteorologice prognozate? Cum 
veți asigura managementul integrat al unor astfel de situații de criză, astfel încât să nu apară sincope în comunicarea 
instituțională și cetățenii să nu aibă de suferit, iar reacția autorităților să fie una promptă și eficientă?    

Aştept răspuns în scris. 
Cu stimă, 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați 
România 

 
 Declarații politice 

 
‘’Desfiinţarea inspectoratelor şcolare" 

 
De 27 de ani tot vorbim despre faptul că avem nevoie de un sistem de educaţie performant. Vorbe multe, 

fapte puţine. Spunem cu toţii că educaţia este cea mai importantă pentru un popor. Consider că este nevoie de 
reducerea birocraţiei prin digitalizare şi de o abordare adaptată vremurilor noaste.  

Vreau să va vorbesc astăzi despre o iniţiativa legislativă cu privire la desfiinţarea inspectoratelor şcolare şi 
consecinţele pozitive ale acestui fapt. 

În prezent, inspectoratele şcolare judeţene sunt nişte structuri birocratice a căror menire este doar de a 
îngreuna procesul educaţional.  

Va rog să susţineţi acest demers deoarece calitatea actului de educaţie depinde de calitatea resurselor umane. 
Consider că e foarte important să dăm şcolii posibilitatea de a-şi angaja propriile cadre didactice. Să realizeze 

evaluarea lor şi să aibă dreptul de a decide păstrarea unui profesor sau nu, desigur în baza unor criterii obiective şi nu 
politice sau de gaşcă. Acest lucru duce la o concurenţă loială, la dorinţa fiecărei şcoli de a obţine performanţă. 

Haideţi să ne punem de acord să avem adevăraţi manageri educaţionali în loc de directori de şcoli care să nu 
fie puşi politic şi controlaţi de către primari în scop electoral.  

Imaginaţi-vă cum ar fi să avem o astfel de şcoală. Profesorul să participe la un concurs real, în care o proba 
foarte importantă să o constituie proba practică.  

Ştim cu toţii că pentru a fi un dascăl bun trebuie să stăpâneşti materia,  să ai talent, pasiune şi abilităţi de 
comunicare foarte bune. O să-mi spuneţi că există şi acum această probă practică. Aşa este, însă în momentul de faţă 
nu se pune mare preţ pe ea.  În momentul în care şcoală va avea posibilitatea să decidă care este standardul pe care 
doreşte să-l implementeze, va fi prima interesată în angajarea unor profesori care să corespundă exigenţelor lor. 

Sunt convinsă că avem cadre didactice dedicate, care s-au săturat să se tot învârtă într-un cerc vicios. Cu 
siguranţă cei deschişi la minte şi dornici de performanţă vor aprecia această iniţiativa. Cei care au intrat în sistemul 
de învăţământ doar pentru a avea un loc călduţ, nu îşi vor mai găsi locul. Concurenţa îi va obliga să muncească mai 
mult sau dacă nu, să plece.  

Vă rog, aşadar, să sprijiți această iniţiativă pentru a avea un învăţământ de calitate, modern şi bazat pe 
competenţe. Nu e prea târziu! 

Deputat 
Lavinia Cosma 

*** 
 

Dreptul la aer curat, un drept fundamental al cetățenilor 
 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Stimați colegi,  
Am intrat în campania electorală din partea partidului Uniunea Salvați România pentru a reprezenta cetățenii 

din zona în care locuiesc, am intrat în politică pentru a apăra drepturile cetățenilor. Totuși, la mai puțin de un an de la 
acel moment sunt amenințat cu judecata pentru că am cerut respectarea unui drept fundamental al cetățenilor. Le-am 
promis acestora că vor putea să respire din nou un aer curat, fără să fie nevoiți să stea mereu cu ferestrele închise de 
frica de a nu se îmbolnăvi din cauza nivelului ridicat de hidrogen sulfurat. Această promisiune a deranjat și 
deranjează extrem de mult anumite grupuri de interese.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  24 - 2017  
Săptămâna 18 – 22 septembrie 2017  

 

 

35

Stimați colegi, supun astăzi atenției dumneavoastră existența unui atac monstruos asupra libertății de expresie 
și a modului în care se încearcă reducerea la tăcere a unui reprezentant ales al Parlamentului României. Astfel, pentru 
prima dată în istoria democratică a țării noastre, mafia deșeurilor din Capitală amenință un deputat care apăra 
interesele alegătorilor săi.   

Am fost notificat de o firmă de avocatură că aduc prejudicii de imagine firmei SC  
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.- firmă ce gestionează groapa de gunoi din  
Rudeni, județul Ilfov, prin mesajele distribuite pe contul personal de Facebook și prin interpelările trimise 

către autoritățile statului, în tentativa de a trage un semnal de alarmă asupra problemei cu care locuitorii din Ilfov și 
din zona de Nord-Vest a capitalei se confruntă.  

Încercând să apăr sănătatea cetățenilor pe care îi reprezint, am devenit ținta principală a unor grupuri de 
interese. Astfel de modalități neocomuniste de intimidare și cenzură nu au cum să mă oprească, ba mai mult, 
constituie o confirmare a faptului că acțiunile mele de până acum au fost cele corecte, iar asta îmi dă puterea și 
încrederea să lupt și să sper că în curând oamenii care m-au votat vor avea siguranța și încrederea să deschidă 
fereastra și să respire un aer curat, atât ei cât și copii lor.  

Mediul reprezintă o prioritate a USR și indiferent că vorbim despre Roșia Montană sau despre calitatea 
aerului, sănătatea oamenilor nu ar trebui să aibă culoare politică. Cu toții avem atât dreptul cât și obligația menținerii 
unui aer curat, iar interesele economice ale unei firme nu trebuie să fie mai importante decât sănătatea și bunăstarea 
copiilor noștri. Această situație trebuie să înceteze de urgență, pentru că indiferent de faptul că suntem la putere sau 
în opoziție, protecția familiilor și în special a copiilor noștri trebuie să ne preocupe pe toți.   

Poluarea generată de groapa de gunoi administrată de firma Iridex este confirmată de Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului prin rapoarte de monitorizare care arată că există multiple depăşiri ale concentraţiei de 
hidrogen sulfurat peste limita maximă admisibilă, uneori zilnice, mai ales dimineața și noaptea. Practic, cetățenii din 
Chiajna nu pot deschide ferestrele de frica mirosului insuportabil de hidrogen sulfurat care le invadează casele în 
fiecare dimineață și în fiecare noapte. Vă reamintesc că zona nouă din Chiajna are o dezvoltare imobiliară 
exponențială în ultima vreme iar în cartierul Militari Residence locuiesc foarte mulți copii mici, cu organisme foarte 
sensibile și care vor fi cu siguranță afectați în timp.  

În numele locuitorilor din Chiajna și din Nord-Vestul capitalei afectați atât de grav de poluarea cu hidrogen 
sulfurat provenit de la groapa de gunoi Rudeni, vă solicit sprijinul în rezolvarea acestei probleme. Singura lor dorință 
este ca administratorii gropii de gunoi să-și îndeplinească responsabilitățile pentru ca ei să poată respira un aer curat 
fără teama că se pot îmbolnăvi din cauza nivelului ridicat de gaz.  

Aceste amenințări nu vor reuși să mă intimideze,  sunt convins că trebuie să  lupt pentru cauza acestor 
oameni și sunt convins că este o luptă ce trebuie dusă până la capăt și prin orice mijloace: prin proteste de stradă, pe 
rețelele de socializare, în Comisiile de Mediu ale Parlamentului sau în sala de judecată.   

Îi cerem ministrului Mediului din partea ALDE, doamnei Grațiela Gavrilescu, să suspende autorizația de 
funcționare a firmei Iridex până la oprirea poluării. De asemeni îi cerem să se implice mult mai activ în rezolvarea 
problemei, altfel va avea pe conștiință mii de cetățeni ce vor dezvolta afecțiuni ale sistemului respirator în următoarea 
perioadă. Dreptul de a respira aer curat nu are preț iar Uniunea Salvați România va lupta împotriva oricui va încerca 
să-și crească profiturile în detrimentul sănătății cetățenilor.   

  
Deputat 

Cornel Zainea 
*** 

Declarație de presă 

Conferința de presă din 4 septembrie, organizată de ministrul Liviu Marian Pop, a adus din nou pe agenda 
publică efectele dezastruoase  ale unui management defectuos  la nivelul Ministerului Educației Naționale. Prin lipsa 
unui calendar eficient al licitațiilor pentru  editarea la timp a  manualelor școlare,  prin lipsa de profesionalism a 
celor doi miniștri ai Educației din guvernarea actuală,  coaliția PSD-ALDE a aruncat în aer începutul de an școlar, 
mai ales la clasa a V-a. Copiii nu vor avea manualele în scoli decât la jumătatea lunii noiembrie!  
  Propunerile de tipul manual de sport la clasa a V-a,  prioritate naționala, tipărit înaintea 
celorlalte manuale care pot aștepta, nu-i așa, 2 luni, îndrumarul-manual universal, manual unic în 
învățământ tipărit cu o editura de casa, completate de măsuri pentru politizarea sistemului prin demiterea printr-
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un mesaj transmis prin fax a  13  inspectori generali, nu vin decât să confirme un management defectuos la nivelul 
Ministerului Educației Naționale. 

USR condamnă cu fermitate propunerea lansată de guvernul Tudose de utilizare a manualului 
unic, propunere susținuta pe motiv ca Pitagora nu mai inventează o altă teorema, iar Caragiale nu își schimba textul 
schiței "Vizita"! Trebuie remarcat ca abordările diferite, strategiile didactice moderne nu își pot găsi locul 
doar între coperțile unui manual unic, cu o singura direcție pe care am blamat-o atâția ani. Nu putem să ne întoarcem 
înainte de anii  2000-2001, anul apariției primelor manuale alternative! Un important cotidian european, La Stampa, 
sesizează tendinţa de a adopta manuale unice, statale, pentru orice materie, de la clasa I-a până la ultima clasă de 
liceu. Tendinţa autoritară, nouă şi în acelaşi timp veche, fiindcă aduce aminte de vremuri apuse, de regimuri 
comuniste şi fasciste, renaşte și în România. Până şi Iohannis a fost înştiinţat de către Henrique Mota, preşedintele 
Federaţiei editorilor europeni, avertizându-l că  această chestiune priveşte toţi copiii europeni şi însuşi viitorul 
Europei.  

Nu vom putea avea pretenția de a aduce în școli o creștere a calității actului educațional respectând valorile și 
dimensiunile  europene dacă vom adopta ideea retrograda a manualului unic, care plafonează și îngrădește spiritul în 
formare! Este vehiculată,  de asemenea, ideea că auxiliarele interzise  vor putea fi din nou folosite în școli dacă vor fi 
aprobate.  Soluția de bun simt pe care USR o susține vizează calitatea  manualelor  alternative, în număr rezonabil de 
3-4 manuale pe nivel de clasa, precum și programe eficiente de perfecționare a cadrelor didactice pentru a-i învăța pe 
copii să învețe. 

Deputat 
Cristina Iurișniți 

*** 
 

Declarație politică 
 

Analizând modul în care Ministerul Educației Naționale a gestionat pregătirile pentru deschiderea noului an 
școlar preuniversitar 2017-2018 putem constata, din nou, faptul că lipsa de viziune, de credibilitate și de capacitate de 
implementare a unor măsuri eficiente, relevante și democratice afectează și în acest an activitatea cadrelor didactice 
și a elevilor. Întârzierea manualelor școlare, introducerea compendiului pentru clasa a V-a, dar și lansarea propunerii 
cu privire la editura unică ce se va ocupa de redactarea și printarea manualelor școlare relevă foarte clar faptul că 
decidenții din cadrul Ministerului Educației Naționale nu reușesc să țină pasul cu schimbările și inovațiile promovate 
de valorile europene și democratice. 

Conferința de presă din 4 septembrie, organizată de ministrul Liviu Marian Pop, a scos în evidență efectele 
dezastruoase pe care managementul defectuos de la nivelul Ministerului Educației Naționale le generează asupra 
sistemului național de învățământ. Prin lipsa unui calendar eficient al licitațiilor pentru  editarea la timp a  manualelor 
școlare,  prin lipsa de profesionalism a celor doi miniștri ai Educației din guvernarea actuală,  coaliția PSD-ALDE a 
aruncat în aer începutul de an școlar, mai ales la clasa a V-a. Elevii nu vor avea manualele în școli decât la jumătatea 
lunii noiembrie ceea ce reprezintă o încălcare clară a legii fundamentale prin lipsa garantării dreptului elevilor la o 
educație de calitate, centrată pe interesele lor.  

Așa cum am afirmat anterior, îngrijorarea referitoare la competențele manageriale ale actualei guvernanțe de 
la Ministerul Educației este întărită de măsurile recent asumate care nu fac altceva decât să întoarcă sistemul 
educațional în timp, periclitând astfel progresele care s-au făcut în ultimii ani: Un manual de sport pentru clasa a V-a, 
tipărit cu prioritate, în timp ce manualele pentru celelalte discipline vor apărea cu mari dificultăți abia peste 2 luni de 
zile. Ca bonus vom avea 40 de manuale de pregătire sportivă în premiera națională de la tenis de masă, la fotbal sau 
ski fond. Îi reamintesc domnului ministru că sportul înseamnă mișcare în aer liber sau în săli de sport bine echipate. 
Banii dați pe maculatură trebuiau investiți în infrastructura sportivă a școlilor sau în echipamentele sălilor de sport.  
În loc să ne pierdem timpul cu redactarea și tipărirea manualelor de sport, mai bine exista o aplecare pentru 
actualizarea și reformarea curriculei pentru educație fizică și sport, care nu mai răspunde de foarte mulți ani cu 
interesele elevilor.  Elevii, domnule ministru, trebuie să facă sport, nu să  învețe despre sport.  

Demiterea a 13 inspectori generali școlari, vineri seara printr-un fax, fără un preaviz prealabil. Lăsând la o 
parte  situaţia hilară, unde doamna inspector general din Ialomiţa, Luminița Barcari, a fost demisă pentru greșelile 
omologului din Arad, semnalăm aspecte mult mai grave unde performanța educaţională din sistemul de învăţământ 
preuniversitar a fost sacrificată pe altarul clientelismului politic. Judeţele care au obţinut cea mai mare rată de 
promovabilitate la examenul de bacalaureat, Sibiu, respectiv la evaluările naţionale, Brăila, au primit drept răsplată 
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demiterea inspectorilor generali şcolari. Decizie  se va întoarce ca un bumerang  împotriva ministrului, cei care erau 
instalați în funcție în urma concursului pe post au anunțat deja în spațiul public că vor acționa în judecată ministrul 
Educației Naționale. Mai mult decât atât, vorbim despre pierderea credibilității cu privire la concursurile organizate 
pentru inspectorii generali, în contextul în care, de la o conducere la alta, fiecare ministru face numiri și destituiri 
după bunul plac, fără să țină cont de mandatul câștigat legitim de reprezentanții educației de la nivelul fiecărui județ.  

Cireașa de pe tort o reprezintă tipărirea în doar două luni a unui ”compendiu” de  avarie, menit să 
îndeplinească rolul de manual universal pentru toate materiile din clasa a V-a. Cadrele didactice au declarat  că nu 
consideră util acest ghid universal valabil, ce acoperă șase  arii curriculare, de la limba și literatura română până la 
educație plastică sau muzică, situație recunoscută inclusiv de ministrul educației, în cadrul recentei conferințe de 
presă.  

În plus, intenționați o reformare a sistemului național de învățământ prin introducerea manualului unic. Prin 
implementarea unei astfel de decizii ne întoarcem în timp, într-o societate comunistă, în care educația era controlată 
ideologic, iar actul educațional era perfect uniformizat. Aceste derapaje decizionale care ucid calitatea actului 
educațional și  care îngrădesc libertatea profesorilor de a alege calitatea materialelor educaționale, a atras critici dure 
din partea unui important cotidian european, La Stampa, care condamnă tendinţa de a reveni la practici abuzive și 
autoritariste în educație, avertizând  că  această chestiune priveşte toţi copiii europeni şi însuşi viitorul educațional al 
Europei.  

Pe lângă faptul că anul școlar debuteză sub semnul incompetenței manageriale, deciziile coaliției de 
guvernare în privința legii salarizării unitare generează nemulțumiri îndreptățite la nivelul retribuției salariale. 
Guvernul  PSD și ALDE a prevăzut în Programul de guvernare majorări salariale  substanțiale de 20 %  începând cu  
1 iulie 2017, repectiv 30% începând cu 1 ianuarie 2018. Cu toate acestea majorarea salarială netă de care vor 
beneficia cadrele didactice începând de la 1 ianuarie, va fi doar de 4% pe fondul modificărilor recente aduse cadrului 
fiscal.  

Un alt aspect pe care nu-l putem trece cu vederea este infrastructura deficitară din școli. La începutul anului 
școlar 2017 peste 2 600 de unități școlare funcționează fără aviz ISU, prin urmare peste 10% din cele aproape 27 000 
școli din țară nu dețineau autorizația de securitate la incediu, conform informațiilor transmise de către Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență.  

În concluzie, prezenta declarație politică vine să tragă un semnal de alarmă și să atragă atenția asupra 
derapajelor grave ce se pregătesc în sistemul național de educație. În calitate de profesor, condamn cu fermitate 
managementul incompetent, nedemocratic și mai ales tendința de politizare care persistă la toate nivelurile din 
sistemul de învățământ. Elevii, profesorii și părinții, domnule ministru, așteaptă cu totul altceva din partea 
Ministerului Educației Naționale! 

Deputat 
Cristina Iurișniți 

*** 
 

Declarație politică 
 

Îi amintesc ministrului Educației Naționale Liviu Pop că anul viitor școala începe tot pe 15 septembrie, ca 
întotdeauna. Elevii, părinții și profesorii se pregătesc pentru prima zi de școală profesorii, doar ministrul este prins 
nepregătit, cu manuale lipsă și școli fără avize de funcționare sau reparații. Îi voi reaminti periodic ca să-și treacă în 
agendă 15 septembrie.  

Deputat 
Prisnel Adrian Claudiu 

*** 
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Declarație politică 

Ordinul Guvernului PSD care oferă libertate consiliilor locale și județene să își stabilească singure salariile 
bagă primăriile în faliment. 

Consiliul Fiscal avertiza încă din aprilie că salariile funcționarilor din primării sunt cu 56% mai mari decât 
salariul mediu din România, o discrepanță care s-a accentuat odată cu noua lege a salarizării gândită de Olguța 
Vasilescu. 

Unul dintre beneficiarii „legii Olguței” a fost și Sorin Manda (fratele liderului PSD Dolj, Claudiu Manda), 
care și-a mărit leafa la 12.000 lei lunar, în timp ce sefii de birou și directorii din Primăria Craiova au salarii de peste 
1.000 euro pe lună. 

Efectul îl vedem astăzi: primăria Craiova a avut o rectificare bugetară negativă, cu cheltuieli mai mari decât 
veniturile, deși investițiile au fost tăiate. 

Mai multe mari primării sunt în aceeași situație. La Ploiești, primăria are cheltuieli mai mari cu peste 4 
milioane lei decât încasările. Primăria din Baia Mare a avut rectificare bugetară negativă. 

Și la primăria Buzău se cheltuie mai mult cu peste 1 milion lei decât se încasează. Președintele Asociației 
Comunelor din România a declarat că „până în decembrie peste jumătate din comunele din toată țara vor rămâne 
fără bani pentru salarii” 

Bugetul primăriei Dimăcheni din judeţul Botoşani este gol, primarul de acolo declarând că nu mai are bani 
nici pentru lemnele de foc necesare încălzirii pentru iarnă. Tot mai mulți primari declară că instituțiile nu mai au bani 
de funcționare, iar primăriile au restanțe de plată pentru iluminat, încălzire și salubritate. 

Primarii cer bani de la Guvern pentru a acoperi găurile lăsate de măririle salariale iresponsabile. Guvernul a 
rămas fără bani și pune presiune pe companiile de stat să livreze în avans toate profiturile obținute. Vestitul program 
de guvernare al lui Liviu Dragnea îndreaptă România spre un dezastru economic. 

 
Deputat 

Adrian- Claudiu Prisnel 
*** 

 
Referendumul pentru revizuirea Constituției în sensul redefinirii familiei 

 
Partidul Social Democrat flutură steagul naționalismului economic și fundamentalismului religios pentru a 

distrage atenția de la adevăratele intenții, subordonarea Justiției, și de la incompetența și populismul guvernului 
Tudose care împing economia spre recesiune. Dă românilor circ în loc de pâine și libertate.  

Ceea ce Liviu Dragnea președintele PSD și al Camerei Deputaților propune ca prioritate proprie pentru 
Parlament în această toamnă nu este prioritatea României, respectiv revizuirea Constituției în sensul redefinirii 
familiei. Românii își doresc să trăiască într-un stat de drept și în prosperitate pentru ei și familiile lor. Aceasta este 
prioritatea lor care reiese din sondajele de opinie și din manifestațiile de stradă.  

În schimb, revizuirea Constituției, inițiată de o coaliție fundamentalistă cu o agendă iliberală, la pachet cu 
legile privind justiția- care vor legaliza controlul politic asupra magistraților- și naționalizarea pilonului II de pensii, 
va îndepărta România de Uniunea Europeană. PSD urmează același drum ca noii lideri autoritariști din estul Europei, 
pas cu pas. 

Toți noii lideri populiști- autoritariști au promovat discursuri și politici similare: împotriva capitalului străin, 
a drepturilor omului și a libertăților cetățenești, de subordonare a instituțiilor justiției. 

Avem cazurile țărilor vecine Ungaria și Polonia care se îndepărtează și se izolează de Uniunea Europeană. 
După ascensiunea la putere în Polonia, Partidul Lege și Justiție a inițiat legi pentru restricționarea avortului , 
naționalizarea Pilonului II de pensii și subordonarea politică a Curții Supreme de Justiție și a CSM-ului polonez. 
Ungaria transmite pe toate căile României invitația de a adera la Grupul de la Vișegrad care tinde să devină grupul 
țărilor iliberale din Uniunea Europeană și un pilon al Rusiei. Este îngrijorător că aceste invitații mai mult sau mai 
puțin directe nu au fost respinse categoric de Guvernul PSD.  

Revizuirea Constituției prin referendum în sensul redefinirii familiei ca fiind întemeiată exclusiv pe căsătoria 
dintre un bărbat și o femeie, este inutil, întrucât legislația civilă prevede acest lucru care nu a fost contestat până în 
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prezent, iar singurul rezultat va fi legitimarea Coaliției pentru Familie, formată din organizații religioase sau de 
extremă dreaptă cu o finanțare obscură,  ca factor de presiune asupra sistemului politico-juridic al României. Pe 
agenda Coaliției se află eliminarea unor drepturi și libertăți câștigate după revoluția anti-comunistă din decembrie 
1989: restricționarea avortului, contracepției și a fertilizării in vitro, limitarea drepturilor femeilor, penalizarea 
cuplurilor necăsătorite, impunerea religiei în instituțiile laice, precum școala.  

Este vital pentru viitorul democratic al României ca Parlamentul să nu cadă în capcana PSD. Nu avem 
dreptul să sacrificăm drepturile și libertățile cetățenilor pentru viitor și să punem umărul la înfăptuirea agendei 
reacționarea a Partidului Social Democrat care întoarce România în timp și o plasează în sfera de influență a Rusiei.  

 
Deputat 

Adrian-Claudiu Prisnel 
*** 

 
Declarație politică 

  
Mulțumesc stimată doamnă președintă/stimate domnule președinte de şedinţă, 
Stimate colege și stimați colegi parlamentari, 
Ca declarație politică, azi 19 septembrie 2017, dau citire Mesajului Participanților la Forumul Structurilor 

Asociative ale  Militarilor adresat președintelui României, Comandantul Suprem al Forțelor Armate, președinților 
Senatului şi Camerei Deputaților, primului ministru, Guvernului României, Avocatului Poporului, președinților 
comisiilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților, miniștrilor Afacerilor Interne și a Muncii. 

Stimate doamne şi stimați domni, 
Participanții la Forumul Structurilor Asociative ale Militarilor, ancorati permanent în realitatea cotidiană a 

societății românești, sunt profund afectați de reluarea linșajului prin mass-media, asupra rezerviștilor militari, acuzați 
de obținerea unor  ”pensii nesimțite”, “pensii speciale”,etc., speculații şi invective fără acoperire, urmare a unei totale 
necunoașteri, în special de către cei responsabili pentru o astfel de cunoaștere, asupra a ceea ce reprezintă segmentul 
socio-profesional de rezervist militar. Participanții la Forum denunță și condamnă campania informațională 
declanșată împotriva militarilor, cu precădere împotriva rezerviștilor militari, campanie menită să discrediteze 
activitatea în slujba națiunii desfășurată de mii de militari, să afecteze legătura strânsă de suflet și simțiri existentă 
între națiune și Armata Sa și să învrăjbească societatea civilă împotriva ultimilor săi apărători, militari. Considerăm 
că acest lucru este  cu atât mai grav cu cât această campanie este desfășurată de însuși Guvernul României, prin 
miniștrii săi și nu am semnalat nici o reacție care să i se opună din partea vreunui lider politic.. 

În acest context, rezerviştii consideră că este necesar să  solicite intervenția președintelui României, care, în 
baza prerogativelor sale constituționale de mediator și mai ales din calitatea sa de Comandant al Forțelor Armate să 
analizeze urgent în cadrul CSAT situatia deosebit de periculoasa creata la adresa Rezervei Armatei României şi sa 
stabilească măsuri ferme care să pună capăt acestui proces propagandistic de defăimare și culpabilizare a militarilor, 
în special a celor în rezervă cu efecte nefaste asupra coeziunii societății și a apărării naționale.  

În egală măsură solicită primului ministru și comisiilor parlamentare, să prezinte fără echivoc poziția 
Guvernului, respectiv a comisiilor față de pensiile militare, în sensul recunoașterii acestora ca pensii militare de stat, 
cu o anumită specificitate, caracteristică şi pentru alte armate ale țărilor membre NATO şi în concordanța cu grupa 
majoră 0 stabilită de Organizația Mondială a Muncii prin ISCO 08 - Clasificarea internațională standard a ocupațiilor 
și nicidecum ca pensii speciale, nesimțite și nemeritate, așa cum sunt ele menționate de propaganda antinațională și 
păgubitoare la care participă inclusiv unii membrii ai Guvernului și Parlamentului.  

Participanții la Forumul Structurilor Asociative ale  Militarilor se poziționează ferm împotriva eliminării 
posibilităților de actualizare şi indexare a pensiilor militare de stat aflate în plată, conform noului act normativ al 
Guvernului. 

Legislația națională actuală privind sistemul de pensii militare este aliniată practicilor legislative, în materie, 
din țările aliate NATO şi UE. Pensiile militare de stat cuprind segmentul socio-profesional, reprezentat de militari, ce 
trebuie disociat de celelalte segmente socio-profesionale. 

În ţara noastră, încă din anul 1864, a fost definit, în cadrul Constituției şi al unor legi specifice, statutul 
cadrelor militare ca şi corp socio-profesional aparte în societate, inclusiv sub raportul drepturilor materiale şi 
financiare. De mai bine de un secol, pensiile militare de stat nu sunt pensii „de lux” şi nici „nesimțite”, deoarece 
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componentele şi metodologia de calcul a acestora, au făcut obiectul unor legi care au ținut întotdeauna seama de 
specificul serviciului militar, de rigorile şi privațiunile acestuia. 

Nu trebuie omis faptul că seviciul militar al fiecarui stat implică activități cu caracter special care presupun 
disponibilitatea permanentă a militarilor pentru expunerea la risc şi sacrificiu. Serviciul militar se execută sub puterea 
jurământului militar de natură penală, calitate de militar constituind în aceste cazuri o circumstanța agravantă. Vă 
reamintim că militarii sunt singură categorie socioprofesională în juramântul căreia există sintagma ,,chiar cu pretul 
vietii”, ca prin Constituție prestează munca forțată, iar  prin statut au o întreagă secțiune de interziceri şi limitări de 
drepturi. 

Ordonanța de urgență nr. 59/2017- este un act, atât implicit cât şi explicit, neconstituțional şi ilegal. 
Surprinde faptul că organul specializat al guvernului – Ministerul Justiției, prin ministrul sau, nu a semnat acest act, 
semnatura obligatorie ca şi avizare dar şi obligatorie, conform legii de tehnică legislativă, întrucât se reglementau 
aspecte referitoare la funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, domeniu direct 
subordonat direct. 

Surprinde şi mai mult lipsa de reacție a Avocatului Poporului, care,desi sesizat, nu a întreprins nimic.           
Pentru a justifica actele juridice ilegale, reprezentanții executivului,  promovând populismului ieftin, 

contrapunerea unor grupuri sociale față de altele, propagă încălcarea  prevederilor Constituției şi nu țin cont sub nici 
o forma de jurisprudența constantă a Curții Constituționale care a stabilit că principiul constituţional al egalităţii în 
faţa legii şi a autorităţilor publice nu presupune egalitatea de tratament juridic aplicat unei categorii de cetăţeni în 
comparaţie cu alta, astfel încât el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii juridice diferite pentru situaţii diferite.   

Anulând actualizarea pensiilor militare, executivul contravine, de asemenea,  jurisprudenței Curții 
Constituționale (a se vedea Decizia nr.20 din 2 februarie 2000) şi a Înaltei Curți de Casație şi Justiție care arată, în 
mod constant, că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica 
deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi 
raţional. 

Prevederile art.VII al OU nr.59/4august 2017 sunt în totală contradicție cu cele prezentate anterior, punerea 
în aplicare având drept consecință legiferarea abuzivă a tratamentului juridic diferit pentru persoane aflate în situații 
juridice identice. 

Pentru toate aceste considerente, OUG nr. 59/2017 reprezintă o masură nedreaptă față de rezerviștii din 
Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică şi Siguranță Națională și 

În consecinţă, 
USR solicită imperativ ca reprezentanții celorlalte partidelor politice din Parlamentul României să nu fie de 

acord cu  prevederile  art. VII al OUG nr.59/2017 şi să-l respingă. 
Cu încredere că demersul rezerviştilor va fi corect receptat şi că veți da curs favorabil solicitărilor, militarii 

rezervişti vă asigură de loialitatea lor necondiţionată faţă de interesele şi valorile perene ale României. 
Cu convingerea că veți cumpăni cu mare atenție asupra acestor subiecte, vă rog stimați colegi să primiți 

expresia deplinei mele considerații. 
Așa să ne ajute Dumnezeu! 
Patrie, Onoare, Demnitate! 

Deputat 
Dumitru Lupescu 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Treceri de frontieră în județul Satu Mare 
Stimată doamnă ministru, 
Județul Satu Mare este unul dintre cele patru județe frontiere care permit circulația persoanelor și a mărfii 

deopotrivă către și din zona Schengen. Având în vedere că trecerile de frontieră  Petea-Csengersima și Urziceni-
Vállaj sunt singurele treceri de frontieră permanente din județ și că fluxul de persoane și a mărfii este unul  foarte 
intens,  am salutat deschiderea celor trei noi treceri de frontieră temporare cu scop experimental la începutul anului 
2017, cele de la Bercu-Garbolc, Peleș-Zajta și Horea-Ömböly. Conform studiului de impact aceste trei noi treceri de 
frontieră deservesc în totalitate peste  40 mii persoane, reduc distanța de călătorie cu 120 km și integrează în rețeaua 
internațională 17 localități izolate până acum.  

 Datele statistice arată că deschiderea permanentă a cel puțin uneia dintre trecerile de frontieră cu caracter 
temporar, ar duce la degrevarea trecerilor de frontieră de la Petea și Urziceni, ar ajuta la fluidizarea traficului în zona 
localităților de frontieră și nu în ultimul rând ar eficientiza măsurile de control în cazul intrării în zona Schengen.  
Având în vedere răspunsul dat de Dvs. din data de 11.05.2017 cu nr. de înregistrare 10687, vă înaintăm următoarea 
întrebare:  

1. Care este termenul până la care preconizați finalizarea analizei fezabilității noilor treceri de frontieră  
permanente între România și Ungaria? 

2. Dacă considerați oportună deschiderea în județul Satu Mare a cel puțin uneia dintre cele două treceri noi  
propuse de dvs.? 

Deputat 
Magyar Loránd- Bálint 

*** 
 
Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 

     domnului Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice 
 

Actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale 
prin Hotărâre de Guvern și alocarea fondurilor pe baza standardelor de cost actualizate 

 
 Mai multe direcții generale de asistență socială și protecția copilului au ajuns într-o situație de criză 
financiară, care conduce la dificultăți în susținerea întreținerii beneficiarilor. 
 Această situație gravă s-a creat după ce guvernul a redus considerabil sprijinul social pentru acest an. Pentru 
protecția copilului pe anul 2017 chiar și după rectificarea din 13.09.2017 a fost aprobată doar 90,07% din suma 
alocată în anul 2016, iar pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu dizabilități în anul 2017 s-a 
alocat doar 96,89% din banii primiți în anul 2016. Aceste fonduri însă au fost alocate pe baza standardelor de cost 
neactualizate, în timp ce costurile reale ale serviciilor au crescut semnificativ. Creșterile se datorează în primul rând 
introducerii noii grile de salarizare în asistență socială, începând de la 1 decembrie 2016 în baza prevederilor Legii 
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250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. 
 Centrele direcțiilor generale destinate minorilor, adulților, respectiv cele destinate persoanelor cu dizabilități, 
nu vor mai putea asigura nevoile elementare de ordin fiziologic ale beneficiarilor: fondurile pentru hrană, produsele 
de igienă personală, medicamentele necesare pentru persoanele cu dizabilități, îmbrăcăminte și încălțăminte, 
întreținere sunt epuizate, sau aproape epuizate. 

În prezent unele dintre direcțiile generale – cum este și cea din județul Harghita – se confruntă cu probleme 
mari, neavând fonduri nici pentru rechizitele școlare necesare la începutul anului școlar. Potrivit reprezentaților 
Ministerului Finanțelor, alocările din TVA defalcat pentru județe nu pot depăși 90% din standardul de cost existent, 
perpetuând astfel o subfinanțare cronică a sistemului de asistență socială la nivel național. 

Trebuie să subliniem că asociațiile și fundațiile române care înființează și administrează unități de asistență 
socială pot funcționa cu rezultat numai dacă pot crea un plan previzibil, bazându-se pe subvenții. 

Întrebare: În calitate de deputat din județul Harghita vă solicit, să precizați când aveți în vedere să rezolvați 
cu celeritate această situație inconvenientă după ce guvernul a redus considerabil sprijinul social pentru direcțiile 
generale de asistență socială și protecția copilului? 

Solicit răspuns în scris.   
Deputat 

Bende Sándor 
*** 

 
Adresată domnului Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice 
    domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății 
    doamnei Sevil Shhaideh, viceprim-ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației    
                Publice și Fondurilor Europene 
 

Taxa pe clădiri datorată de medicii de familie pentru spațiile aflate în proprietatea publică sau privată a 
autorităților administrației publice locale date în folosinţă gratuită 

 
Numeroase semnale de îngrijorare și îngrijorătoare din teritoriu mi-au parvenit de la medici de familie, 

îndeosebi de la cei care își practică meseria în mediul rural, și de la autorități ale administrației publice locale în 
privința interpretării prevederilor Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) în contradictoriu cu auditorii publici externi ai 
camerelor de conturi județene. 

Medicii care își exercită profesia în cadrul cabinetelor medicale individuale împreună cu autoritățile 
administrației publice locale înțeleg că nu datorează, respectiv nu trebuie să perceapă taxa pe clădiri în virtutea 
scutirii prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. a): clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele 
decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public. Din coroborarea cu prevederea de la alin. (1) al 
art. 1 din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale, rep., - Cabinetul medical este 
unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală 
umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă -, rezultă că medicii organizați ca CMI prestează servicii 
publice care nu au caracter economic sau de agrement și nu sunt persoane juridice de drept public. 

În schimb, angajații Curții de Conturi, survolând alin. la (1) al art. 456 categoriile de clădiri pentru care nu se 
datorează taxă sau impozit pe clădiri și negăsind în mod literal prevederea de scutire a cabinetelor medicale, 
argumentând că la lit. h) figurează în calitate de categorie distinctă unitățile sanitare publice (clădirile unităţilor 
sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice), considerând cabinetele medicale 
persoane juridice care nu se încadrează așadar la regimul scutirilor de drept, însă nici în rândul scutirilor care pot fi 
acordate potrivit alin. (2) al art. 456, au calculat prejudicii sub forma taxelor nepercepute și a penalizărilor, sume care 
trebuie recuperate de la medici.  

Care este interpretarea corectă a prevederilor Codului fiscal cu privire la speța concretă a cabinetelor 
medicale individuale? 
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Ținând cont de prevederile art. 74 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care 
sunt stimulentele care pot fi acordate de către autoritățile administrației publice locale medicilor, în speță 
medicilor de familie, astfel încât acestea să nu contravină legislației financiare și fiscale și totodată să nu 
pasibile de interpretare din partea auditorilor Curții de Conturi? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

 
Adresată: domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor  

 
Situația tronsonului de cale ferată Lunca Mureșului – Deda, precum și stadiul  

adaptării stațiilor de tren, a peroanelor și vagoanelor potrivit nevoilor persoanelor cu handicap 
 
Stimate domnule ministru, 
În ultimii 20 de ani, sistemul feroviar a trecut printr-un continuu proces de reformare. La începutul anilor 

2000 a fost demarat un program de modernizare care a avut printre scopuri și îmbunătățirea imaginii CFR Călători, 
afectată de semnalele privind serviciile de slabă calitate atât la nivel național cât și internațional.  

Cu toate că mai multe linii de cale ferată au fost modernizate în ultimii ani și au fost achiziționate mai multe 
garnituri de tren, situația tronsonului Lunca Mureșului – Deda este în continuare dezamăgitoare, trenurile circulând 
cu restricții de viteză pe o linie neelectrificată. 

Pentru oamenii care vor să călătorească în străinătate și care folosesc trenul ca mod de transport, acest 
tronson reprezintă o legătura importantă, însă din nefericire și în acest an a fost anunțată intenția de suspendare a 
circulației trenurilor de la Târgu Mureș spre Vestul Europei, începând cu data de 10 decembrie 2017.  

Trenurile respective sunt preferate de călători față de altele având aceeași destinație, dovadă fiind sesizările 
făcute de aceștia în Jurnalul Călătorului din stația CFR Târgu-Mureș în anul 2011, când a fost limitată circulația 
trenurilor pe această rută.  

Întrebări: 
1. Vă rog să îmi precizați ce soluții aveți în ceea ce privește reabilitarea căii ferate dintre  

Lunca Mureșului și Deda, fiindcă din cauza stării de degradare a acesteia trenurile internaționale trebuie să ocolească 
municipiul Târgu Mureș, reședință de județ? 

2. Care este data începerii lucrărilor de modernizare a rutei Lunca Mureșului – Deda  
astfel încât să dispară restricțiile de viteză, iar linia să fie electrificată?  

3. De asemenea, doresc să îmi comunicați în ce măsură vagoanele, peroanele și stațiile  
principale de tren sunt adaptate pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant, 
precum și dacă sunt marcate prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, ghișee sau alte utilități, 
astfel cum este prevăzut la art.64 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap? Vă rog să îmi comunicați lista localităților care au stațiile de tren adaptate nevoilor persoanelor cu 
handicap. 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Csép Éva-Andrea 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru-Răvan Cuc, ministrul Transporturilor 

domnului Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Supravegherea derulării contractelor de investiții publice derulate de CNAIR sau SC CFR SA în relația cu 
întreprinderile mici și mijlocii care au calitate de prestatori 

Numeroși antreprenori mici și mijlocii aflați în relații contractuale cu operatori economici de mare anvergură 
– este vorba aici de firme sau consorții de firme care au capacitate financiară și tehnică, precum și portofolii adecvate 
pentru a putea participa la licitațiile organizate de CNAIR sau SC CFR SA – mi-au atras atenția asupra unor 
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disfuncționalități grave, alarmante în derularea acestor contracte. Plata serviciilor aferente unui contract de achiziție 
publică prestate fără ca firma să aibă calitatea de subcontractant se dovedește a fi o adevărată piatră de încercare: 
contractantul amână plata facturilor cu termene care depășesc cu mult 90 de zile, se fac plăți parțiale de 10 – 15 %, 
sau într-un final se propune ca valoarea facturată să fie sensibil amendată, uneori chiar cu 50% din valoarea reală a 
serviciilor sau lucrărilor prestate.  

Întreprinderile se văd puse în fața unei dileme: ori acceptă suma care chiar dacă nu le acoperă costurile, totuși 
le permite supraviețuirea, fie încearcă recuperarea sumelor datorate în instanță. Situația IMM-urilor nu descrie în fapt 
o dilemă reală: varianta dării în judecată a contractorului nu poate fi o opțiune valabilă dacă întreprinzătorul vrea să 
aibă o șansă să-și continue activitatea. Știind cât durează un proces, știind cât costă un proces, conștient fiind de 
decalajul de calibru dintre propria firmă și contractorul licitației, nici un prestator nu va putea alege această cale.  

În spatele acestor IMM–uri sunt oameni care nu așteaptă ajutor de la stat, ci oameni care aspiră la un trai 
decent, oameni care vor să fie la zi cu obligațiile față de stat. Acești întreprinzători ne cer doar să aibă o șansă reală 
de a-și încasa contravaloarea muncii realizate și de a-și continua activitatea. Pot exista diverse programe de ajutorare 
a IMM-urilor sau de înființare de noi IMM–uri, tot degeaba dacă firmele care funcționează acum intră cu sutele în 
insolvență sau faliment din cauza conduitei indecente a unor societăți cu pretenții de antreprenor general. 

În ce mod își asumă Ministerul Transporturilor obligația verificării modului în care firma câștigătoare 
își achită facturile față de IMM-uri și dacă este în concordanță cu graficul de plăți al companiilor contractante 
– CNAIR și SC CFR SA?  

De asemenea, au ministerele în lucru instituirea unui sistem de semnalare a întârzierilor la plata 
facturilor, a comportamentelor necorespunzătoare cu principiile unei piețe concurențiale și, mai ales, a 
abuzului de putere economică exercitat asupra  prestatorilor? 

Solicităm răspuns în scris și oral. 
 

   Deputat                                                                                   Deputat                                   
              Benedek Zacharie                                                                    Bende Sándor   

 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 
 

 
 
 
 Declarație politică 

 

 

Despre imigranţi 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Una din temele intens mediatizate din ultima perioadă de timp, a fost cea legată  de  “o adevărată invazie a 

refugiaţilor din Siria şi Irak” prin porţile maritime ale Mării Negre. 
Curios rămâne însă faptul că, fără nicio atenţionare oficială, sau măcar o scrisoare de prevenire, Turcia, care 

găzduieşte pe teritoriul ei cel mai mare număr de imigranţi (aproximativ 4 milioane), a înlesnit deplasarea către 
Occident a mii sau zeci de mii de imigranţi. Dincolo de “catastrofa umanitară” provocată de războiul din Siria, aceşti 
oameni au mare nevoie de înţelegere, solidaritate şi ajutor! 

Cred că acest lucru este clar pentru toată Europa! Problema este strâns legată de capacitatea statelor membre 
UE, de absorbţie a acestor mari fluxuri de imigranţi. Desigur, excepţie a făcut numai Ungaria, care s-a spălat pe 
mâini şi a construit un uriaş gard în calea acestora. Tocmai ca urmare a construirii gardului la graniţa Ungariei şi 
serioasele rezerve manifestate de guvernul Serbiei în această problemă, au declanşat interesul imigranţior de a 
tranzita ţara noastră. 

Nu avem suficiente date la îndemână să apreciem cum va gestiona Guvernul României acest “exod fără 
precedent”, dar, nu ne putem debarasa de această problemă care ar putea să genereze vulnerabilităţi la adresa 
siguranţei naţionale. 

Am această îngrijorare, pentru că oricât de vigilente ar fi organele poliţiei de frontieră, în aceste grupări 
masive de imigranţi, se pot strecura şi unele nuclee ale grupărilor teroriste  ale ISIS sau AL QAEDA! 

Şi în acest context, trebuie să nu uităm de permanenţa ameninţărilor teroriste, transmise în spaţiul public, în 
special ţărilor membre UE sau NATO. Ţara noastră face parte din ambele organisme. Deci, pericolul desfăşurării 
acţiunilor teroriste este aproape iminent! 

Iar efectele imediate ale unor astfel de acţiuni, nu pot fi decât instabilitatea socială, economică şi politică. 
Ţinând cont de interesele economice şi geopolitice ale Rusiei în această zonă a Mării Negre, putem trage concluzia că 
“redeschiderea robinetului cu imigranţi” pe ruta României, nu este nicidecum întâmplătoare! 

Nu de alta, dar să nu se adeverească vorba românului de rând: “i-am primit în curte, apoi m-au dat afară din 
casă”! 

Vă mulţumesc, 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată: domnului Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale 

Răscumpărarea Culei Greceanu, de la Măldăreşti - Vâlcea 

Domnule ministru, 
Printre cele 550 de obiective de patrimoniu din judeţul Vâlcea (conform Listei Monumentelor Istorice), în jur 

de 60 sunt vechi conace de familii boiereşti sau ale „aristocraţiei” de până în Primul Război Mondial şi chiar de după.  
Cula Greceanu, din comuna vâlceană Măldăreşti, este monument de interes naţional, de categoria A, iar 

despre ea, ca monument de arhitectură, se ţin chiar şi cursuri la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din 
Bucureşti. Prin tradiţie, cula era deja construită şi aparţinea căpitanului Tudor Maldăr, la începutul secolului al XVII-
lea. Fiul lui Tudor Maldăr, marele paharnic Atanasie, modifică cula în anul 1688. Forma actuală a culei datează din 
secolul al XVIII-lea, fiind refăcută în perioada 1780-1790 de boierul Gheorghe Măldărăscu şi de soția sa, Eva, care 
ctitoresc, în anul 1790, şi biserica „Sf. Nicolae” şi „Sf. Voievozi”, din imediata vecinătate a culei. În secolul al XIX-
lea, cula trece, prin zestre, la familia Greceanu. Este restaurată în anul 1934 de către ultimii săi proprietari: Nicolae şi 
Olga Greceanu. Trecută în proprietatea statului, este din nou restaurată în perioada 1966-1967 şi transformată în 
muzeu. Începând cu anul 1967, Cula Greceanu a fost deschisă publicului vizitator. 

Ani de-a rândul, clădirea, anexele şi terenul aferent au fost obiectul unui contract de închiriere. Obiectivul 
este vizitabil, are expuse piese de patrimoniu din colecţia muzeului. Dar, în urma finalizării unui proces de 
retrocedare, în 2007, clădirea, anexele şi terenul aferent, de peste 5000 mp., au fost retrocedate definitiv către 
moştenitori, care o şi scot la vânzare, după ce, în 2012, expirase contractual de închiriere pe 5 ani de zile. În 2015, 
Ministerul Culturii îşi declină dreptul de preemţiune în caz de vânzare, conform legii, şi numai lipsa unui comparător 
este posibil să fi lăsat monumentul încă deschis publicului. Prin expertiza dispusă de Tribunalul Bucureşti, valoarea a 
fost stabilită la 1.800.000 lei (18 miliarde lei vechi). Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi ai 
Muzeului „Aurelian Sacerdoţeanu”, proprietarii ar accepta şi suma de 1.500.000 lei (15 miliarde lei vechi). 

Prin contractul nr. 2324/30.11.2007, încheiat între proprierarii culei şi Consiliul Judeţean Vâlcea, s-a stabilit 
valoarea chiriei lunar la suma de 5.064 lei. Prin contractul nr. 1338/09.08.2013, valoarea chiriei lunare s-a modificat, 
ajungând la 5000 lei. Asta înseamnă că, în perioada 2007-2017, judeţul Vâlcea a plătit 543.417 lei chirie pentru Cula 
Greceanu, de la Măldăreşti. 

Cula are trei nivele. Pivniţa, cu acces separat din exterior, are trei încăperi. Una din aceste încăperi, 
amplasată sub „turn”, este construită din bolovani şi are metereze, spre deosebire de celelalte două încăperi, 
construite din cărămidă şi ventilate prin ferestre cu trafor din piatră. Aceste elemente o datează anterior intervenţiilor 
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Accesul în spaţiile de locuit ale culei se realizează printr-o uşă puternic întărită. 
Scara interioară conduce într-o loggia situată la nivelul al doilea al culei. De aici, se accede într-o încăpere situată în 
„turn”, peste pivniţa veche, prevăzută cu uşă şi ferestre întărite cu drugi de lemn şi cu o ascunzătoare în tavan, închisă 
printr-un chepeng şi accesibilă printr-o scară mobilă. Ascunzătoarea este ventilată doar prin metereze. La acest nivel, 
se găsesc şi alte încăperi de locuit. Aici pictează Olga Greceanu, în anul 1936, fresca ctitorilor după portretele aflate 
în pronaosul bisericii Măldărăştilor, din imediata vecinătate a culei. Şi încăperea frescelor şi cea cu ascunzătoarea 
sunt acoperite cu bolţi cu penetraţii. La nivelul al treilea se află tot încăperi de locuit şi un foişor.  

Cula Greceanu este cel mai vechi monument istoric de acest tip, dar şi cel mai frumos. În arhitectura Culei 
Greceanu, sunt prezente câteva indicii ale stilului brâncovenesc: ferestrele pivniţei lucrate în piatră traforată, cele 
două cerdace cu arcade şi bolţile de penetrare din încăperea de la etajul I.  

În concluzie, stimate domnule ministru, soluţia pe care o propun şi vă rog să o aveţi în vedere este ca 
Guvernul să aloce suma necesară pentru răscumpărarea Culei Greceanu, de la Măldăreşti.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!  

Deputat 
Dumitru Lovin 

*** 
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Adresată: domnului Mihai Tudose, prim-ministru 

Răscumpărarea Culei Greceanu, de la Măldăreşti - Vâlcea 

Domnule prim-ministru, 
Printre cele 550 de obiective de patrimoniu din judeţul Vâlcea (conform Listei Monumentelor Istorice), în jur 

de 60 sunt vechi conace de familii boiereşti sau ale „aristocraţiei” de până în Primul Război Mondial şi chiar de după.  
Cula Greceanu, din comuna vâlceană Măldăreşti, este monument de interes naţional, de categoria A, iar 

despre ea, ca monument de arhitectură, se ţin chiar şi cursuri la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din 
Bucureşti. Prin tradiţie, cula era deja construită şi aparţinea căpitanului Tudor Maldăr, la începutul secolului al XVII-
lea. Fiul lui Tudor Maldăr, marele paharnic Atanasie, modifică cula în anul 1688. Forma actuală a culei datează din 
secolul al XVIII-lea, fiind refăcută în perioada 1780-1790 de boierul Gheorghe Măldărăscu şi de soția sa, Eva, care 
ctitoresc, în anul 1790, şi biserica „Sf. Nicolae” şi „Sf. Voievozi”, din imediata vecinătate a culei. În secolul al XIX-
lea, cula trece, prin zestre, la familia Greceanu. Este restaurată în anul 1934 de către ultimii săi proprietari: Nicolae şi 
Olga Greceanu. Trecută în proprietatea statului, este din nou restaurată în perioada 1966-1967 şi transformată în 
muzeu. Începând cu anul 1967, Cula Greceanu a fost deschisă publicului vizitator. 

Ani de-a rândul, clădirea, anexele şi terenul aferent au fost obiectul unui contract de închiriere. Obiectivul 
este vizitabil, are expuse piese de patrimoniu din colecţia muzeului. Dar, în urma finalizării unui proces de 
retrocedare, în 2007, clădirea, anexele şi terenul aferent, de peste 5000 mp., au fost retrocedate definitiv către 
moştenitori, care o şi scot la vânzare, după ce, în 2012, expirase contractual de închiriere pe 5 ani de zile. În 2015, 
Ministerul Culturii îşi declină dreptul de preemţiune în caz de vânzare, conform legii, şi numai lipsa unui comparător 
este posibil să fi lăsat monumentul încă deschis publicului. Prin expertiza dispusă de Tribunalul Bucureşti, valoarea a 
fost stabilită la 1.800.000 lei (18 miliarde lei vechi). Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi ai 
Muzeului „Aurelian Sacerdoţeanu”, proprietarii ar accepta şi suma de 1.500.000 lei (15 miliarde lei vechi). 

Prin contractul nr. 2324/30.11.2007, încheiat între proprierarii culei şi Consiliul Judeţean Vâlcea, s-a stabilit 
valoarea chiriei lunar la suma de 5.064 lei. Prin contractul nr. 1338/09.08.2013, valoarea chiriei lunare s-a modificat, 
ajungând la 5000 lei. Asta înseamnă că, în perioada 2007-2017, judeţul Vâlcea a plătit 543.417 lei chirie pentru Cula 
Greceanu, de la Măldăreşti. 

Cula are trei nivele. Pivniţa, cu acces separat din exterior, are trei încăperi. Una din aceste încăperi, 
amplasată sub „turn”, este construită din bolovani şi are metereze, spre deosebire de celelalte două încăperi, 
construite din cărămidă şi ventilate prin ferestre cu trafor din piatră. Aceste elemente o datează anterior intervenţiilor 
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Accesul în spaţiile de locuit ale culei se realizează printr-o uşă puternic întărită. 
Scara interioară conduce într-o loggia situată la nivelul al doilea al culei. De aici, se accede într-o încăpere situată în 
„turn”, peste pivniţa veche, prevăzută cu uşă şi ferestre întărite cu drugi de lemn şi cu o ascunzătoare în tavan, închisă 
printr-un chepeng şi accesibilă printr-o scară mobilă. Ascunzătoarea este ventilată doar prin metereze. La acest nivel, 
se găsesc şi alte încăperi de locuit. Aici pictează Olga Greceanu, în anul 1936, fresca ctitorilor după portretele aflate 
în pronaosul bisericii Măldărăştilor, din imediata vecinătate a culei. Şi încăperea frescelor şi cea cu ascunzătoarea 
sunt acoperite cu bolţi cu penetraţii. La nivelul al treilea se află tot încăperi de locuit şi un foişor.  

Cula Greceanu este cel mai vechi monument istoric de acest tip, dar şi cel mai frumos. În arhitectura Culei 
Greceanu, sunt prezente câteva indicii ale stilului brâncovenesc: ferestrele pivniţei lucrate în piatră traforată, cele 
două cerdace cu arcade şi bolţile de penetrare din încăperea de la etajul I.  

În concluzie, stimate domnule prim-ministru, soluţia pe care o propun şi vă rog să o aveţi în vedere este ca 
Guvernul să aloce suma necesară pentru răscumpărarea Culei Greceanu, de la Măldăreşti.  

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc!  
Deputat 

Dumitru Lovin 
*** 

 

 
 
 




