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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 10 – 14 septembrie 2018)

Ședința Camerei Deputaților de marți, 11 septembrie
Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut, marţi, 11 septembrie, moţiunea simplă iniţiată de 66 deputaţi ai PNL,
intitulată “Bastoanele PSD peste obrazul democraţiei româneşti”. Punctul de vedere al Executivului a fost susţinut de doamna
Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne.
La dezbateri au luat cuvântul deputaţii: Raluca Turcan şi Sorin Răzvan Prişcă (Grupul parlamentar al PNL), Eugen
Bejinariu (Grupul parlamentar al PSD), Tudor Rareş Pop (Grupul parlamentar al USR), Apjok Norbert (Grupul parlamentar al
UDMR), Constantin Avram (Grupul parlamentar al ALDE) şi Eugen Tomac (Grupul parlamentar al PMP).
Votul final asupra moţiunii simple se va exprima în şedinţa plenară de miercuri, 12 septembrie.
***
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 12 septembrie
Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, 12 septembrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1.
Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 56/2018) – 241 voturi pentru. A fost
validat mandatul domnului deputat Andrian Ampleev (Grupul parlamentar al minorităților naționale), în urma decesului
domnului deputat Miron Ignat.
2.
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 54/2018) – 255 voturi pentru.
3.
Proiectul de Lege privind distribuţia de asigurări (PL-x 394/2018) – 259 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri.
Moțiunea simplă depusă de PNL la adresa ministrului de Interne, doamna Carmen Dan, intitulată “Bastoanele PSD
peste obrazul democrației românești”, a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților, cu 149 voturi împotrivă, 99 pentru și 3
abțineri. Moțiunea a fost dezbătută în ședința plenară de marți, 11 septembrie și a fost inițiată de 66 deputați ai PNL.
A fost, de asemenea, respinsă propunerea Grupurilor parlamentare ale PNL și PMP privind înființarea unei Comisii de
anchetă pe tema interceptărilorilegal, denumită “PSDragnea face poliție politică prin interceptări ilegale”, înregistrându-se 94
voturi pentru, 146 împotrivă și 6 abțineri.
Două proiecte de lege au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare:
1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în staţiuni turistice
şi balneoclimaterice, de interes naţional (PL-x 190/2014);
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional (PL-x 146/2018).
***
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2018
(Situaţia cuprinde datele la 14 septembrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1231

din care:
– existente la începutul anului 2018

762

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018

407

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

62

1) Dezbătute

290
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate**
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

222
288
47
30
174
37
1
1
966
384
557
18

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

7

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

4
2
2

Cele 288 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
116 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
59 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
46 proiecte de legi
172 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2018 au fost promulgate 233 legi.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunea septembrie – decembrie 2018
(Situaţia cuprinde datele la 14 septembrie 2018)

Totalul iniţiativelor legislative

968

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018

906

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

62

1) Dezbătute

11
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

1

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

9
8
1
0
0
1
1
966
384
557
18

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

7

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

4
2
2

▪ Cele 9 iniţiative legislative votate privesc:
3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi
6 propuneri legislativei legislative
* În anul 2018 au fost promulgate 233 legi, din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare.
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
Şedinţele din zilele de marţi, 11 şi miercuri, 12 septembrie 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

386
386

din care: - în dezbatere

9

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

1
9

- votate
- la Senat

8

- la promulgare

1

Retrimise la comisii

2

▪ Cele 9 iniţiative legislative votate privesc:
3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi
6 propuneri legislative

rivesc:
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 10 – 14 septembrie 2018)
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1. PL-x 394/2018 - Lege privind distribuţia de asigurări

II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului :
1. Pl-x 75/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
2. PL-x 230/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea
între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat
la Bruxelles, la 5 octombrie 2016
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
3. PL-x 231/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România şi Republica
Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
4. Pl-x 44/2018 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi
a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
5. Pl-x 47/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
6. Pl-x 45/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei
publice locale- Republicare
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
7. Pl-x 88/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
8. Pl-x 157/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 14 septembrie 2018 )
I. În perioada 10 – 14 septembrie 2018
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 11 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 37 avize.
Cele 11 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

8
3

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:

3
0
8
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 530 proiecte de legi şi propuneri legislative, din
suplimentar.

care 53 pentru raport

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1325 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

449



rapoarte suplimentare

115

39



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

19

818

507

TOTAL

7

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 10 – 14 septembrie 2018
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.377/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate
la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene – raport comun cu comisia
pentru mediu

Guvern
adoptat de
Senat

04.09.2018

Raport de adoptare
(441/R din 12.09.2018)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor
europene şi pentru completarea unor acte normative

Guvern
adoptat de
Senat

12.09.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(442/R din 13.09.2018)

Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru
politici de dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu
opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CATDDO) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018

Guvern

12.09.2018

Raport de adoptare
(446/R din 13.09.2018)

Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal

38 parlam.
adoptat de
Senat

12.09.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(447/R din 13.09.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic
între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană
şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15
octombrie 2008

Guvern

12.09.2018

Raport de adoptare
(440/R din 12.09.2018)

PLx.321/2018

PLx.408/2018

PLx.429/2018

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.409/2018

III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.275/2018

Denumirea proiectului
LEGE Anti-birocraţie

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

42 parlam.
respinsă
de Senat

12.09.2018

Raport de respingere
(448/R din 13.09.2018)

IV. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.377/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate
la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene – raport comun cu comisia
pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

26.06.2018

Raport de adoptare
(441/R din 12.09.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

27.08.2018

Raport de respingere
(443/R din 13.09.2018)

19.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(444/R din 13.09.2018)

04.09.2018

Raport de respingere
(445/R din 13.09.2018)

V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.144/2018

PLx.170/2018

Plx.400/2018

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990
33 parlam.
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
adoptat de
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
Senat
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile
1 parlam.
persoanelor cu dizabilitaţi – raport comun cu comisia pentru
sănătate
Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

19 parlam.
respinsă
de Senat

VI. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.170/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile
persoanelor cu dizabilitaţi – raport comun cu comisia pentru muncă

1 parlam.

12.09.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(444/R din 13.09.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern

12.09.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(449/R din 13.09.2018)

VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.386/2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de
învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

VIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.448/2018

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în
baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la
New York, la 15 iunie 2017

Guvern

12.09.2018

Raport de adoptare
(439/R din 12.09.2018)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Fiecare dintre noi putem face ca școala să fie mai puternică și mai bună
Dragi colegi, a început un nou an școlar. Cu toții ne-am fi dorit ca în anul Centenar să existe în toate școlile condiții
decente de studiu, fiecare elev să aibă pe bănci manuale și rechizite, clasele să nu mai fie înghesuite sau comasate, iar
profesorii să aibă tot sprijinul autorităților pentru a face performanță. Din păcate, statul a greșit mult în acest domeniu. Nu a
reușit să asigure, în ultimele trei decenii, condiții onorabile în școli pentru a oferi un învățământ de calitate și nediscriminatoriu
pentru fiecare copil din această țară.
Cred cu tărie că fiecare dintre noi putem face ca aceste condiții să se îmbunătățească în școlile din comunitățile noastre.
Acolo unde statul și-a arătat incompetența sau neputința, noi putem pune umărul și să oferim noii generații un drum mai lin în
viață. Acolo unde întâlnim un copil care este pe cale să abandoneze școala să-l ajutăm să meargă la școală. Uneori, are nevoie
de atât de puțin, poate doar de un sfat, dar acel puțin să cântărească foarte mult în viața lui.
Vă îndemn să aveți încredere în școală. Avem profesori foarte buni. Copii foarte talentați. Au nevoie doar să le acordăm
sprijin și încredere în momentele grele.
În calitate de parlamentar m-am luptat și mă voi lupta pentru ca fiecare copil să meargă la școală. Pentru a descuraja
abandonul școlar am inițiat și susținut două proiecte extrem de importante. Unul este de generalizare a programului ”Școală
după Școală” prin care fiecare elev să primească un tichet educațional pentru a opta pentru ”After-School”. Al doilea proiect
este pentru ”Alimentație sănătoasă în școli”, prin care să fie înlocuit programul ”Cornul și Laptele” cu o masă diversificată,
poate chiar caldă acolo unde vor fi condiții. În plus, voi continua să lupt pentru ca ”Masteratul Didactic” să fie funcțional.
Școala are nevoie de profesori tineri bine pregătiți, iar o ”școală pentru dascăli” este necesară mai mult ca oricând. Sunt un
sprijinitor constant al oricărui demers care să susțină integritatea, calitatea și competiția în școala românească.
Deputat
Raluca Turcan
***
Un nou început de an școlar, o nouă dezamăgire
Deschiderea noului an școlar ar trebui să fie un moment de bucurie și speranță pentru copii, părinți și dascăli deopotrivă.
Însă pentru mulți copii, noul an școlar reprezintă întoarcerea în clădiri insalubre, fară apă curentă și cu toalete mizere în curte.
Tot acești copii au parte de dascăli slab motivați și slab pregătiți, iar părinții lor văd din ce în ce mai puține motive să-i trimită
la școală.
Acum doi ani în grandiosul său program de guvernare, PSD promitea investiții masive în școli, creșe și grădinițe. Noul
an școlar începe însă cu 3.982 de școli și grădinițe fără autorizație privind securitatea la incendiu, iar 20% din școli nu au nici
măcar autorizație sanitară. Mii de elevi urmează să învețe în clădiri fără apă și pline de mucegai, fiind nevoiți să parcurgă zeci
de kilometri până la cea mai apropiată școală. Un caz unic a avut loc la Galați, unde prima zi de școală pentru clasa I-a a avut
loc pe holul acelei instituțiii deoarece sala de clasă încă nu era pregătită. Cât despre școli și creșe noi, promise de partidul de
guvernare, acestea există doar pe hârtie și în imaginația ministerului. După mai bine de 2 ani de guvernare, PSD a “reușit”
construcția unei singure creșe din 876 creșe și grădinițe promise, și, 2 școli, din cele 539 avute drept obiectiv. Și profesorii
încep noul an școlar cu exact aceleași probleme pe care le-au avut în anii trecuți: materii stufoase, plictisitoare, puțin atractive
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pentru elevi și salarii prea puțin motivante. Cu toate că dascălii se plâng de mult timp de aceste lucruri, ministerul rămâne
indiferent și continuă cu aceeși strategie învechită, monotonă, bazată pe memorare mecanică, fără creativitate sau scop
tangibil.
Ministerul a pregătit însă o noutate elevilor și dascălilor pentru acest nou an școlar: manualul unic. Avertizați fiind de
opoziție, specialiști și dascăli, că un manual unic realizat de minister nu este benefic pentru învățământul din România,
reprezentanții ministerului au încălcat lege după lege și au instituit monopol pe piața de manuale din România,dar Editura
Didactică și Pedagogică a dovedit cu vârf și îndesat că nu e în stare să ducă un asemenea proiect. Manualele realizate de
această editură sunt pur și simplu inutilizabile! De la geografie, la istorie, biologie și chiar matematica de clasa I-a, din care
aflăm că numărul 12 este mai mare decât 16, aceste manuale sunt pline de greșeli, exprimări la limita regulilor limbii române,
cu ilustrații greșite sau inexistente.
Stimați colegi, trăiesc cu speranța că vom putea împreună să oferim copiilor nostri un mediu educațional modern,
adaptat cerințelor reale ale societății, în clădiri sigure și bine dotate, cu dascăli iscusiți și răsplătiți corect pentru munca depusă.
Educația nu poate să rămână într-un etern stadiu de proiect. Îmi doresc un început de an școlar cu șanse egale de succes pentru
toți copiii, indiferent unde se află și din ce familii provin. PNL susține acordarea unei mese la școală și generalizarea
Programului „Scoală după scoală”, care au menirea de a reduce abandonul școlar. Soluții există, voință să fie!
Deputat
Florica Cherecheș
***
O gradiniță și 2 școli construite în doi ani de guvernare!
Promisiuni și minciuni care afectează educația din România
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Cei aflaţi vremelnic la putere au promis în marele program de guvernare că vor privi educația „ca un factor strategic de
dezvoltare”. Fals!
Au promis „reabilitarea/modernizarea clădirilor școlare pentru ca toate unitățile de învățământ să obțină autorizații de
funcționare(sanitare și ISU)”. Fals!
Au promis construirea a 2.500 de creșe , grădinițe și unități after-scool. Fals sau aproape fals! Conform precizării
făcute de Ministerul Dezvoltării au reușit să construiască o creșă și 2 școli. Această guvernare se pricepe la construcții doar pe
hârtie, singurul loc unde arată bine şi sunt îndeplinite programele de guvernare și politicile publice.
Au promis şi au minţit! Sacul cu promisiuni s-a găurit iar dreapta din România nu mai poate tolera aceste minciuni.
Guvernanţii nu au nevoie de un electorat educat și de aceea nu doreşte să-ţi asume creșterea finanțării Educației prin alocarea
progresivă a 6% din PIB așa cum ar fi corect față de generațiile de elevi, care mâine-poimâine vor merge la vot. Nu este greu
de înțeles că bugetul alocat educației este insuficient iar investițiile promise în acest domeniu nu s-au realizat și nici nu se vor
materializa. Românii au fost amăgiţi cu aceste promisuni, dar cei mai afectați sunt copiii. Şcolile insalubre din orașele mici și
din mediul rural pun în pericol viața elevilor. Există încă în secolul acesta aproximativ 2.418 școli cu grupurile sanitare în
exterior, iar 4.000 de unități școlare nu au nici astăzi autorizație privind securitatea la incendiu. Nu în ultimul rând, aduc în
dicuție și eterna problemă a manualelor școlare. V-ați propus „înnoirea” manualelor școlare, dar şi acest program este un eşec.
Haos și la acest început de an școlar. Cele 3 manuale înnoite au apărut cu multe greșeli, iar cei afectați oare cine sunt? Tot
copiii!
Cum să avem un învățământ de calitate în aceste condiții? Dotările la standarde europene sunt doar un vis îndepărtat
pentru elevi, profesori şi părinţi! Guvernanţii nu doresc sub nicio formă ca tinerii noştri să beneficieze de condiţii bune pentru
studiu. Minciuna şi promisiunile nu vor mai putea să ţină prea mult loc realizărilor. Tânăra generaţie are aşteptări, părinţii lor
au crezut tot ce li s-a spus, dar răbdarea lor este aproape de limită. Nu puteți să vă bateți joc în continuare de viitorul
României!
Deputat
Dr.VioricaCherecheș
***
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România se depopulează sub guvernarea PSD!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Este trist dar foarte adevărat! Se golește țara de români, se depopulează an de an. Numai anul trecut peste 200.000 dintre
noi au plecat la muncă în străinătate. Ne pleacă doctorii, inginerii, profesorii și cei calificați ca buni meseriași, specialiști în
domenii diferite. Nimeni nu știe numărul exact al celor care au părăsit țara din 2007, atunci când am devenit țară membră a
Uniunii Europene. Curios și greu de înțeles sau poate nu: în ciuda creșteriilor salariale românii continuă să plece, iar această
guvernare se pare că nu face nimic, sau poate nici nu vrea să facă. Iar când cei din diasporă se întorc acasă să își ceară anumite
drepturi ce primesc în schimb: furtune cu apă, gaze lacrimogene, bătăi și multă umilință.
România continuă să piardă prin emigranți forță de muncă tânără, mulți dintre aceștia au planuri concrete să părăsească
țara în viitorul apropiat. De ce? Pentru că nu mai au încredere în conducerea aflată la guvernare, pentru că numai văd un viitor
aici. Unul din cinci români apți de muncă, locuia anul trecut pe teritoriul altui stat membru, iar agenții economici se confruntă
cu o mare criză de forță de muncă. Nu avem forță de muncă în construcții, în agricultură, în turism. Se apelează din ce în ce
mai des la muncitori din afara UE, iar deficitul acesteia face ca unele zone economice să sufere cumplit.
Stimați colegi,
Această coaliție de guvernare nu urmărește ca românii din diasporă sau tinerii care și-au făcut planuri să plece în afara
țării, să rămână în țara lor, ei au nevoie de electoratul lor tradițional și stabil pe care îl poate manipula cu pomeni electorale.
Domnilor din PSD-ALDE nu sfidați inteligența oamenilor de drepta!
Deputat
Florin Vasile Stamatian
***
Când vorbim de redevenţă nu e loc de reverenţă…
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
În statisticile europene, în ultimii ani, România a devenit campioana creşterii preţurilor la carburanţii auto, mecanismele
intrinseci ale acestui veritabil paradox economic nefiind încă destul de clar desluşite.
Când, în doar jumătate de an, preţurile de vânzare cu amănuntul la benzine şi motorine s-au majorat cu aproape 12%, de
vină nu poate fi numai oscilaţia cotaţiei ţiţeiului pe pieţele internaţionale. Desigur, la staţiile de carburanţi din unele ţări
europene pot fi întâlnite şi preţuri cu amănuntul mai mari decât în România, dar raportate la salariile medii nete ale
cumpărătorilor occidentali acestea sunt mult mai uşor de suportat.
Conform analiştilor financiari ai pieţelor de profil, care au despicat firul evidenţei în patru, paradoxul românesc este pe
cale să fie descifrat: preţurile fără taxe ale carburanţilor comercializaţi în ţara noastră se menţin peste media practicată în
Uniunea Europeană, în timp ce taxele aplicate de stat se situează printre cele mai modice din spaţiul comunitar.
Cu toate acestea, deşi se alimentează premisa că, la comerţul cu carburanţi auto, România încurajează un nivelul de
taxare mai redus faţă de alte ţări, ponderea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată depăşeşte jumătate din valoarea preţurilor
cu amănuntul la benzine şi motorine ceea ce le face aproape insensibile la influenţele favorabile ale cotaţiilor bursiere.
Sesizat în legătură cu anomaliile din sectorul de desfacere a carburanţilor, Consiliul Concurenţei a demarat o
investigaţie, analizând preţurile cu amănuntul din România prin raportare la cele practicate pe pieţele europene, ajungând la
concluzia că, pe plan naţional, s-a consolidat o structură de oligopol, cea mai mare parte a ofertei fiind concentrată în
portofoliul unui număr restrâns de companii petroliere, întâmplător niciuna cu capital majoritar românesc.
Faptul că România deţine încă importante resurse petroliere, precum şi o infrastructură complexă de prelucrare şi
rafinare a acestora pare să nu mai aibă vreo relevanţă care să tempereze preţurile cu amănuntul practicate la pompe. Şi nici nu
va avea, atâta vreme cât, deşi redevenţele încasate de statul român pentru concesionarea pe jumătăţi de secole a zăcămintelor
de hidrocarburi sunt insignifiante, cuantumul lor este înmulţit cu zece în formula preţului de cost al carburantului auto.
Doar o taxare raţională şi fezabilă a exploatării acestor resurse ar putea relaxa fiscalitatea produsului final, implicit şi
efortul financiar al fiecărui contribuabil, care trebuie să se asigure că statul percepe redevenţă fără nicio reverenţă...
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***

13

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 22 - 2018
Săptămâna 10 – 14 septembrie 2018
Cât de scump a ajuns învăţământul gratuit în România!
Domnule președinte,
Stimaţi colegi,
Viitorul unei ţări depinde în mod esenţial de calitatea sistemului de învăţământ! Viitorul unei naţiuni va fi luminos
numai dacă toţi copiii merg la școală, indiferent dacă ei s-au născut la oraș sau la sat. Prosperitatea și dezvoltarea economică
este condiţionată de existenţa unui învăţământ performant, permanent atent la schimbările tehnologice, flexibil la evoluţiile
pieţei muncii. Mi-aș fi dorit ca cei care au condus soarta învăţământului românesc în ultimii 30 de ani să fi știut și înţeles toate
aceste lucruri și să fi acţionat în acest sens. Din păcate, însă, școala a început din nou, iar condiţiile în care elevii au fost
primiţi în sălile de clasă, în cele mai multe cazuri, sunt mai rele decât în anul precedent. Singurele investiţii care s-au realizat
în școli au fost cele care s-au făcut din banii administraţiilor locale, din banii puţini care le-au mai rămas la dispoziţie după ce
Guvernul le-a confiscat banii din anii anteriori, în vreme ce Guvernul a promis mult și a făcut nimic. Promisiunea celor 2.500
de școli și grădiniţe noi a rămas tot la stadiul de promisiune, iar manualele școlare noi, pline de greșeli, sunt mai rele decât cele
vechi. Mai mult decât atât, mii de școli continuă să funcţioneze în ilegalitate. Din cauză că nu s-au făcut investiţii, din cauză că
toalete sunt tot insalubre și fără apă curentă, aproape jumătate dintre unităţile de învăţământ nu au nici astăzi avize sanitare sau
autorizaţiile de securitate la incendii.
Stimaţi colegi. Condiţiile în care arată școala românească la început de an școlar sunt cunoscute de toată lumea. De
asemenea, cu toţii știm că, potrivit Constituţiei, învăţământul de stat obligatoriu este gratuit. Acest lucru este prevăzut în Legea
fundamentală, însă, în practică, acest lucru nu se verifică! Nu știu câţi dintre dumneavoastră cunoașteţi că și astăzi, anul 2018,
aproape 1 din 5 copii nu merge la școală? Una dintre cauzele principale pentru care copiii, în special din mediul rural, nu merg
la școală este de natură economică! Da! Copiii din familii mai nevoiașe nu își pot permite să asigure costurile în creștere ale
școlii. Ghiozdănelul cu rechizite, transportul, pacheţelul și toate celelalte costuri conexe au ajuns la un nivel la care școala a
devenit, dintr-un bun public gratuit, un bun de lux, pe care nu și-l permit toţi copiii.
Am susţinut, alături de colegii mei din PNL, mai multe propuneri legislative care ar fi diminuat, măcar în parte, piedicile
economice care stau în calea accesului copiilor la învăţământ. PNL a propus programul ”masa caldă în școli”, care ar fi
asigurat o alimentaţie sănătoasă pentru elevi și un stimul pentru toate familiile ca să-și trimită copiii la școală. Am susţinut
majorarea alocaţiei de stat pentru copii, astfel încât aceasta să asigure măcar rechizitele necesare oricărui școlar. Am propus,
de asemenea, programul ”școală după școală”, tot ca o formulă de sprijin pentru părinţii care merg la serviciu și nu au cu cine
să-și lase copiii. Am propus bani mai mulţi pentru transportul elevilor de la sate cu microbuze școlare, căci sunt încă mulţi
copii care merg pe jos ore întregi de acasă și până la școală. Ne-am lovit, de fiecare dată, de opoziţia PSD-ALDE, care, în cele
mai multe cazuri a respins programele propuse de noi, pe motiv că nu sunt resurse financiare. Personal, înţelesesem din
spusele domnului Dragnea, ale doamnei Dăncilă și al altor lideri PSD și ALDE, că România este ”tigrul” Europei la creșterea
economiei, că sunt atât de mulţi bani la buget, căci nu mai au ce face cu ei. Mă întreb, oare, când să îi credem pe actualii
guvernanţi? Cert este faptul că, oricât de mulţi bani ar avea bugetul, oricât de mult va crește economia, educaţia nu va fi
niciodată o prioritate pentru PSD-ALDE. De asemenea, este evident că atâta vreme cât Guvernul nu va face investiţii serioase
și nu va susţine familiile cu venituri modeste, mii de copii nu vor merge în continuare la școală, deși, potrivit Constituţiei,
învăţământul obligatoriu este gratuit.
Deputat
Ioan Balan
***
Firea. Fii rea și spune tot adevărul despre guvernarea PSD-ALDE!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
În antichitate se spunea că dacă poporului i se oferă pâine și circ atunci acesta va fi satisfăcut, iar conducătorii vor
guverna liniștiți. De aproape 2 ani de zile de când a preluat puterea, majoritatea PSD-ALDE încearcă și ea aceeași strategie,
însă nu reușește să ofere populației decât foarte mult circ, fără pâine.
De 2 ani de zile, scandaluri peste scandaluri sunt inventate și întreținute mediatic, tocmai pentru a nu se discuta deloc
despre problemele reale ale economiei și societății românești. În loc să se discute despre faptul că nu s-a construit niciun Km
nou de drum rapid, despre podurile care cad, despre fondurile europene nefolosite, despre miile de școli scorojite în care a
început școala, fără apă curentă și toalete moderne, despre spitalele degradate și medicamentele lipsă, despre vaccinuri,
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epidemii și distrugerea agriculturii, propaganda PSD-ALDE întreține circul statului paralel, protocoalelor secrete, soroșiștilor
și multe alte trăsnăi.
În tot acest răstimp, populația constată cu surprindere că prețurile au crescut mai mult decât în ultimii 5 ani și continuă
să crească, că majorarea pensiei sau a salariului deja s-a evaporat, că deși suntem în plină creștere economică, nu se
construiește nimic. Cu toate acestea, Guvernul a epuizat toate rezervele bugetare făcute de guvernele anterioare și se
împrumută tot mai mult și tot mai scump, îndatorând și copiii încă nenăscuți.
Partidul Național Liberal a monitorizat permanent erorile guvernamentale ale celor 3 guverne conduse de interpușii lui
Liviu Dragnea. Am atras atenția constant asupra problemelor din buget, asupra problemelor din economie, asupra riscurilor de
a pierde banii de la Uniunea Europeană pentru infrastructura rutieră și spitale noi regionale, asupra incompetenței celor care ar
trebui să ne apere de epidemii din care încă mor, atât oameni, cât și animalele din sectorul zootehnic.
Poate că unii au spus că facem critici de dragul criticii. Unii ne-au acuzat chiar că nu lăsăm PSD-ul să guverneze! Vreau
să vă spun că nu PNL a dat jos 2 guverne, nu PNL a rescris programul de guvernare de 3 ori într-un an și nu PNL a întors țara
cu 30 de ani în urmă, lovind la rădăcină toate instituțiile statului de drept. Cu Dragnea, Olguța, Vâlcov și Daea la conducerea
țării am ajuns oaia neagră a Europei.
Stimați colegi din PSD și ALDE. Dacă nu ne-ați crezut atunci când am spus că guvernele domnului Dragnea sunt cele
mai incompetente guverne din istoria României, poate acum o credeți pe colega dumneavoastră, doamna Firea, primarul
Capitalei. Vrând să-și spele rușinea pentru faptul că nu a realizat nimic în București vreme de peste 2 ani, doamna Firea începe
să scoată de la sertar adevărurile despre Guvernarea Dragnea. De aceea am spus: Firea, fii rea și spune tot adevărul despre
guvernarea PSD-ALDE!
Știam cu toții că Guvernul nu a solicitat de la Uniunea Europeană niciun ban pentru infrastructură, pentru autostrăzi,
centuri, școli și spitale, dar e bine că o confirmă și un vicepreședinte PSD! Noi spunem de 2 ani că ne împrumutăm miliarde și
în România nu se construiește nimic. Este bine că doamna Firea ne confirmă că Dragnea este de fapt exponentul așa-zisului
stat paralel și este bine că, în sfârșit, aflăm de la acest lider PSD, că Liviu Dragnea conduce astăzi, atât Guvernul, Parlamentul,
Jandarmeria, unele servicii secrete, precum și o serie întreagă de instituții ale statului, care ar trebui să fie independente. În
ceea ce privește acuzațiile doamnei Firea despre nu știu ce contracte cu țânțari, o să-mi permit să o contrazic: Dragnea nu se
ocupă cu țânțarii, ci cu porcii. Firma lui Dragnea face bani din porci și din dramele a mii de crescători de animale din România.
Personal, nu mă interesează cine pe cine o să dărâme în războiul celor din PSD! Atât Dragnea, cât și Firea sunt la fel de
nocivi pentru români. Marele câștig al luptei dintre cele două găști îl reprezintă faptul că românii au posibilitatea să afle
adevărul despre ei și despre incompetența lor! Românii au acum ocazia să vadă cum au fost înșelați în alegerile din 2016 și
care sunt de fapt principalele preocupări ale lui Dragnea, Firea, Olguța, Vâlcov – interesele financiare personale și fuga de
justiție.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Guvernul PSD-ALDE a mutat Crăciunul vara!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Epidemia pestei porcine a decimat zootehnia românească în numai câteva luni de zile. Nimeni, în cel mai negru vis nu
și-ar fi imaginat că o boală cunoscută, pentru care există proceduri, poate să se răspândească într-o țară UE cu atâta
repreziciune. Sute de mii de porci, crescuți cu trudă fermierii români, au fost eutanasiați din cauza incompetenței Guvernului
PSD-ALDE. Nu suntem singurul stat din Europa afectat de această boală, însă suntem singura țară în care guvernanții au stat și
stau în continuare cu mâinile încrucișate. Dovadă este faptul că epidemia continuă să se extindă, iar numărul județelor și
localităților afectate crește de la o săptămână la alta. Am ajuns de la stadiul de țară neafectată, la țara cel mai puternic afectată
din Europa.
Stimați colegi. Nu știu câți dintre dumneavoastră înțeleg drama familiilor care și-au pierdut principala sursă de hrană din
gospodărie? Unii, mai norocoși, au apucat și și-au sacrificat animalele, ca să nu ajungă să le vadă luate de oamenii cu halate
albe. Mii de porci au fost sacrificați, în plină vară, căci, cu umor negru au spus că s-a mutat Crăciunul vara. Cei mai puțini
norocoși, au pierdut animalele și stau acum la cozi ca să primească nu știu ce despăgubiri de la Guvern. Parcă îl și văd pe
domnul Petre Daea așteptând mulțumiri de la români pentru că le-a omorât porcii, iar acum le dă niște despăgubiri din
impozitele și taxele plătite tot de români.
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Poate că ne-am fi așteptat mulți dintre noi ca domnul Dragnea, cel priceput la dezvoltat afaceri cu porci și cel care se
lăuda că la fiecare Sărbătoare de Crăciun este bărbatul familiei și numai el sacrifică porcul, să dea dovadă de foarte mare
responsabilitate pentru soarta sectorului zootehnic din România. Din păcate, grijile domniei sale și ale liderilor care coaliției
care conduce astăzi România sunt cu totul altele. Problemele reale ale românilor aproape că nici nu există. În scurt timp ne va
bate iarna la ușă și nu știm încă ce vor pune românii pe mese de Crăciun și dacă cei din mediul rural vor avea lemne de foc.
Știm însă că electricitate s-a scumpit, gazul s-a scumpit și carburanții sunt mai scumpi cu peste 20% față de momentul în care
PSD și ALDE a venit la guvernare. În magazine, la raft, mâncare s-a scumpit mai mult decât au crescut pensiile și cea mai
mare parte din salarii. Deși au promis că se luptă cu sărăcia, PSD-ALDE a crescut și mai mult numărul celor care trăiesc de pe
o zi pe alta sau fug în străinătate după o viață mai bună.
Vă mulţumesc,
Deputat
Corneliu Olar
***
Distrugerea zootehniei – o altă dovadă a incompetenței PSD-ALDE
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Vă imaginați, oare, cum ar fi fost condusă România dacă am fi trecut printr-o perioadă de criză, iar la guvernare s-ar fi
aflat unul dintre guvernele dragi domnului Liviu Dragnea? Ar fi bine nici măcar să nu ne imaginăm, căci, această coaliție
toxică a demonstrat că nu este capabilă să guverneze nici măcar atunci când economia înregistrează creștere economică.
Unii au spus că lipsa de intervenție a Guvernului Dăncilă pentru stoparea extinderii epidemiei de pestă porcină a fost
cauzată de interesele financiare ale șefului PSD. Alții au spus că boala ar fi putut cu greu să fie împiedicată să intre în România,
dând exemple nerelevante din alte state. Eu am convingerea că modul defectuos în care a gestionat Guvernul Daea această
criză nu este decât rodul incompetenței și analfabetismului funcțional al miniștrilor PSD-ALDE.
Dacă timpul mi-ar permite, aș putea să vă demonstrez pentru fiecare ministru în parte dimensiunea nemaiîntâlnită a
incompetenței, pornind de la Andrușcă și terminând cu Popa, care a îngropat educația. Astăzi mă voi opri doar la cel mai
îndrăgit ministru, nu de români, ci de Liviu Dragnea, adică la Petre Daea, cel care va rămâne în istoria acestei țări ca ministrul
care a distrus zootehnia românească.
Stimați colegi. Veți merge acasă, în circumscripțiile dumneavoastră, acolo unde cetățenii v-au votat. Aceștia vă vor
întreba de ce li s-au luat porcii din cotețe și ce vor sacrifica de Crăciun. Ce le veți răspunde? Că-i despăgubiți cu banii lor? Că
lui Dragnea nu-i mai plac urechile pârlite ale porcilor și că pe mesele românilor vor ajunge produse alimentare și carne doar de
la import?
Vă solicit să-i mulțumiți lui Petre Daea, cel din vina căruia sute de mii de porci au fost sacrificați și zeci, poate sute de
milioane de euro au fost aruncate pe apa sâmbetei. Dincolo de drama a mii de familii cărora li s-au luat animalele din curte,
amintiți-vă câți bani s-au dus în ultimii ani, din banii noștri, către programe și scheme de sprijin tocmai pentru a dezvolta
sectorul zootehnic, în special creșterea porcilor. Acum, toți acești bani se vor pierde, iar reluarea activității în sutele de ferme
afectate se va face într-un timp care poate ajunge până la 10 ani.
Din incompetența lui Petre Daea suferă, deopotrivă, crescătorii de porci, procesatorii de carne românească, agricultorii
care vindeau cereale către crescătorii și mii de familii. Specialiștii spun că dimensiunile dezastrului economic pot urca la peste
4 miliarde de euro, pe termen mediu, și la peste 10 miliarde de euro, pe termen lung. Cine acoperă această pagubă? Petre Daea?
PSD? Nu! Românii o vor acoperii!
Stimați colegi din PSD. Înțelegem că nici voi nu mai suportați incompetența propriilor miniștri. Ar fi bine să nu mai
stați tăcuți în bănci și, la moțiunea de cenzură pe care o va depune PNL, faceți un gest de onoare și votați în interesul românilor,
trimițând-o pe doamna Dăncilă acasă, iar pe domnii Dragnea și Daea în paginile negrea ale istoriei. Așa veți avea conștiința
împăcată!
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
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Debutul în noul an școlar a prins Guvernul PSD-ALDE nepregătit
Doamnă/ domnule președinte de ședință, stimați colegi,
Guvernul PSD-ALDE s-a dovedit și anul acesta incapabil să gestioneze cu responsabilitate pregătirea noului an școlar.
În Programul de Guvernare, PSD promitea revitalizarea sistemului de învățământ, însă realitatea ne arată că educația
românească a intrat sub auspiciile stagnării și regresului.
Infrastructura școlară deficitară, condițiile improprii în care unele unități școlare își primesc elevii în acest an școlar,
lipsa autorizațiilor sanitare de funcționare sau a asigurării securității elevilor sunt deja probleme cu care Guvernele PSD-ALDE
ne-au obișnuit la fiecare început de an școlar. La toate acestea se adaugă măsurile drastice de reducere a cheltuielilor, care au
dus la desfiinţarea, închiderea şi comasarea a numeroase unități de învățământ la nivel național.
În acest fel, actualul ministru al Educației pare mai degrabă preocupat de reducerea costurilor, în loc să se îngrijească de
educația copiilor noștri. Ce să mai spunem despre uriașul deficit de cadre didactice cu care se confruntă sistemul educațional și
care riscă astfel să ajungă în colaps?!
Este inadmisibil ca, dintr-o astfel de poziție un ministru al educației să gestioneze destinele învățământului românesc
precum un simplu contabil, preocupat doar de tăierea costurilor, fără a încerca măcar să identifice soluțiile atât de necesare
pentru a crește calitatea actului educațional din România.
Doamnelor și domnilor deputați,
Stimați colegi din arcul guvernamental, mă bazez pe înțelegerea dumneavoastră și sper să îi convingeți, măcar în al
doisprezecelea ceas, pe cei responsabili că educația se face nu prin închiderea de grădinițe și școli sau cu manuale editate în
sistem centralizat, dar conținând greșeli flagrante! Este halucinant că niciun factor decizional nu și-a asumat responsabilitatea
pentru editarea greșită a manualelor. Și, după cum bine știți, costurile reeditării acestor manuale sunt uriașe și vor fi suportate
din buzunarul contribuabilor cinstiți, care încă mai speră că va răspunde cineva pentru aceste gafe monumentale.
Copiii României nu au nicio vină și nu merită un astfel de ministru, de ale cărui acțiuni și politici le depinde viitorul.
Este nevoie, așadar, de soluții urgente, iar ministrul ”Pamblică” și-a aratat, din păcate, măsura incapacității sale de a gestiona
destinele educației românești, asupra căreia s-au abătut, iată, norii negri ai guvernării PSD-ALDE!
Vă mulțumesc!
Deputat
Robert Boroianu
***
Un nou debut de an școlar dezastruos pentru Guvernarea PSDragnea
Domnule președinte de ședință, stimați colegi,
Acest an școlar a debutat cu mari probleme în sistemul de educație românesc și aș vrea să semnalez aici, de la tribuna
Parlamentului României, câteva dintre acestea. În primul rând, este grav că Ministerul Educației a girat tipărirea pentru
anumite materii a unor manuale care conțineau foarte multe greșeli, dar și faptul că majoritatea manualelor au fost tipărite întrun număr mai mult decât insuficient. De asemenea, nu credeam că, în anul 2018, mai este posibil ca mii de școli și grădinițe să
fie deschise fără autorizație sanitară sau de incendiu și să primească elevii fără a întruni un minim de condiții decente - unele
având încă toaletele în curte, așa cum nu credeam că mai este posibil să nu fie asigurate măsurile necesare pentru siguranța
elevilor în cele mai multe școli. O altă problemă este aceea că s-a ajuns la o creștere alarmantă a deficitului de profesori, în
special în mediul rural. Iată că, atunci când tragem linie, este ușor de constatat că niciunul dintre Guvernele PSDragnea nu a
găsit rezolvare pentru toate aceste deficiențe, asta în ciuda promisiunilor lor, pline de lapte și miere, din toate programele de
guvernare! Din păcate, la toate aceste probleme se mai adaugă și decizia iresponsabilă și aberantă de reducere a cheltuielilor
din educație prin desființarea sau comasarea mai multor unități de învățământ, măsură care lovește în principal în elevii din
mediul urban mic și din cel rural, dar și din unele municipii!
Astfel, în prima zi din noul an școlar 2018-2019, Guvernul PSDragnea le-a adus multă nefericire elevilor și
profesorilor! În loc de a veni cu bucurie și încrederea că fac pași importanți pentru viitorul lor, de exemplu, în județul
Alba au fost închise 14 unități de învățământ, ca urmare a deciziei Ministerului Educației de a desființa sau comasa
sute de școli la nivelul întregii țări! În consecință, unii elevi au avut neplăcuta surpriză, de a nu mai putea intra în
școlile lor! Acest lucru se întâmplă și în cazul elevilor de la Școala gimnazială din Comuna Beta și Școala gimnazială
din cartierul Micești, din Municipiul Alba Iulia, care au fost închise!
Doamnelor și domnilor deputați,
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În cazul școlii generale din cartierul albaiulian Micești, copiii de la clasele V-VIII nu au mai avut acces la școala lor, ci
au fost trimiși, cu aroganță și dispreț, de către Inspectoratul Școlar Județean, la o alta școală, fiind chiar amenințati că rămân pe
drumuri, atât ei, elevii, cât și profesorii, dacă nu se supun deciziei, deși există, în prezent, o hotărâre a instanței, în primă fază,
care desființează hotărârea ISJ Alba! Dacă era vorba despre copiii dumneavoastră, ați fi procedat la fel, domnilor colegi din
arcul guvernamental?!
Toate aceste probleme semnalate mai sus, precum și multe altele, nu conduc, în niciun caz, sistemul de educație din
România pe drumul cel bun și nici nu au cum să contribuie la creșterea calității actului de educație! Nu vă mai faceți că nu
vedeți ce se întâmplă în școala românească! Aceste probleme au efecte grave, deoarece ele adunate, amplifică abandonul
școlar, care a luat oricum amploare, mai ales, în mediul rural! Datele statistice sunt relevante în acest sens, aratând clar că
abandonul școlar pentru mediul rural este mult mai mare, în momentul de față, în comparație cu cel urban, rata fiind de
aproximativ 25% în rural, față de 17% în orașele mici și 6% în municipii. Acest risc ridicat de abandon școlar este un semnal
grav de alarmă și indică nevoia de măsuri speciale pentru programele școlare din rural și nu desființarea sau comasarea
școlilor! Faceți ceva bun și constructiv pentru acești copii! Ei nu țin de ideologii politice, ci cu toții sunt copii români și
EI reprezintă viitorul acestei țării!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
În timp ce școlile se dărâmă, PSD pregătește un proiect de 45 de milioane de euro
pentru a le dota cu internet wireless
Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați,
Începutul școlii, în acest an, vine cu o premieră absolută: PSD a decis să investească masiv în infrastructură școlară și
pregătește peste 200 de milioane de lei, în principal din fonduri europene, pentru modernizarea condițiilor în care învață elevii
de gimnaziu din România. Un număr de 4.500 de școli din România vor beneficia de pe urma acestui proiect, urmând să le
asigure condiții mai bune de învățământ elevilor din ciclul gimnazial. Să nu vă imaginați însă că acești bani vor fi investiți în
reabilitări de școli, ca tavanele să nu mai cadă pe capul elevilor, sau în construirea de grupuri sociale, ca elevii să numai fie
nevoiți să meargă tot la buda fără apă din fundul curții. Nici măcar mobilier școlar nu se va lua din acești bani, ci copiii vor
învăța tot în băncile în care au învățat și părinții lor. Și în acest an școala începe tot în condiții dezastruoase, în clădiri
coșcovite, cu risc seismic, fără autorizații sanitare și de incendiu, dar care vor avea internet wireless! La asta se referă proiectul
de care vorbeam mai sus: la montarea a 20.000 de routere wireless în școli, astfel ca elevii să se poată bucura de internet fără
fire. Dincolo de absurdul situației, în care multe școli nu au apă dar vor avea internet wireless, proiectul este o nouă schemă de
fraudat bani europeni pentru partid. La un simplu calcul se poate vedea că montarea unui astfel de echipament ar urma să coste
undeva în jur de 2.000 de euro. Asta în condițiile în care o simplă căutare pe site-urile de profil arată că cel mai scump
echipament de acest gen nu ajunge nici măcar la 2.000 de lei, iar instalarea sa înseamnă că trebuie băgat în priză și cuplat la
cablul de internet al școlii. Sau poate că sunt foarte scumpe cursurile prevăzute în proiect, prin care vor fi instruite cele 54 de
persoane care ar urma să administreze și să utilizeze această infrastructură...
Sau poate aceste echipamente vin cu un soft special preinstalat, care sună alarma în cancelarie când se termină cocenii la
buda din fundul curții...
Iată cum după cardul național de sănătate, sistemul informatic APIA și alte mega-rateuri ce poartă umbra lui Ghiță, PSD
mai lansează o super-ofertă pentru membrii de partid. Probabil vor înțelege acum și părinții revoltați că PSD închide școlile,
precum este și cazul școlii din Micești, de ce Ministerul Educației nu mai are bani și trebuie să facă economii. Pentru că trebuie
să bage internet wireless în școli și pentru că trebuie să retipărească cele peste 1,6 milioane de manuale de geografie, istorie și
biologie pe care le-a tipărit cu niște greșeli de neimaginat. Între timp, tot PSD ne oferă și modelele de succes pentru finanțarea
educației. O școală dintr-o comună cu primar PSD din Vaslui este închiriată pentru diferite ocazii: nunți, botezuri, parastase și
alte evenimente “educative”.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Când va veni și momentul „T0" pentru școala românească?
Deschiderea anului școlar 2018-2019 aduce puține motive de satisfacție pentru educația românească. Precaritatea
infrastructurii școlare este scoasă în evidență de tăierile de panglici ale unor unități abia văruite sau inaugurările de toalete, prin care
baronii locali dau impresia unor mari realizări. Manualele unice au adus lucrări pline de greșeli și de aproximări, ducând actul
educației în derizoriu. În plus, elevii de astăzi nu sunt pregătiți pentru piața muncii, care este dominată de transformări majore, pentru
care şcoala nu a reuşit să ofere competențele necesare.
Ca om care și-a petrecut viață profesională la catedră, în învățământul universitar, constat cu îngrijorare degradarea, de
la un an la altul, a situației din învățământul preuniversitar. Soluțiile izvorâte peste noapte la probleme punctuale, în lipsa unei
strategii coerente privind ciclurile gimnazial sau liceal, produc o și mai mare bulversare a unui sistem care deja a trecut prin
„n“ reforme eșuate. Şcoala românească a primit prea multe directive contradictorii „de la centru“ și încearcă să supraviețuiască
şi să ofere performanță în pofida tuturor piedicilor care i se pun. Pe lângă valorizarea cadrelor didactice cu experiență, un punct
central în programul fiecărui ministru al Educației trebuie să fie atragerea de talente la catedră, a unor absolvenți foarte bine
pregătiți, cărora să le fie încurajată inițiativa și prin intermediul cărora să se producă, în mod natural, schimbarea mult
așteptată. Nu doar de salarii mai mari este nevoie (deși salarizarea debutanților este și ea un punct-cheie), dar și de
previzibilitate în carieră. Un tânăr profesor trebuie să știe ce se va întâmpla în cariera sa peste 5, 10, 15 ani!
Într-o societate a cunoașterii, a cultiva de la nivel ministerial ignoranța și chiar prostia este sinonim cu subminarea unui
interes național fundamental: pregătirea viitorilor adulți pentru o lume în care competența și capacitatea de a concura pe o piață
liberă a muncii reprezintă criterii esențiale în succesul unei națiuni din Uniunea Europeană.
Dacă soluții individuale se vor găsi oricând, cei mai buni dintre elevi alegând, adeseori, să îşi continue studiile în
străinătate și să se angajeze tot acolo, la nivel de colectivitate nu se întrezărește nici un plan concret pentru a reda școlii
românești strălucirea. Politicienii puterii se înghesuie să ceară un moment „T0“ ca să nu mai intre sub incidența legii penale.
Însă, considerăm că acest moment „T0“ trebuie să fie pentru educația românească.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Declarație politică
Stimaţi colegi,
Anul școlar 2018-2019 începe sub semnul manualelor greșite, scoase rapid de Editura Didactică și Pedagogică. Copiii
de clasele I, a II-a și a VI-a învață pentru prima dată după manuale făcute de editura unică a Ministerului Educației.
Pline de greșeli, fără variantă digitală și într-un singur volum, manualele sunt rezultatul unui contract de 24
milioane lei, atribuit direct de Minister către Editură și ținut la secret de ambele instituții. Astfel, manualul unic de
Geografie clasa a VI-a lipsește cu totul de pe băncile elevilor, după ce au fost semnalate greșelile grave pe care le
conține, iar Ministerul a decis retipărirea lui, iar pentru manualele de Istorie clasa a VI-a și Biologie calsa a VI-a vor fi
tipărite erate.
Se dovedește încă o dată că decizia Ministerului Educației de a face manuale printr-o editură unică este una greșită, așa
cum PNL a atras atenția încă de la început. Am atras atenția că nu există o bază legală pentru un astfel de act normativ, dovadă
faptul că Ordonanța de Urgență care transforma Editura Didactică și Pedagogică din regie în S.A. a fost declarată
neconstituțională.
Și problemele din sistemul educațional nu se opresc aici, deoarece datele statistice arată că din cele 6.200 de unităţi de
învăţământ care au nevoie de autorizaţie de securitate la incendiu, peste 3.800 nu o deţin, pentru 495 de construcţii nu a fost
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, iar în 2018 au fost emise 246 de autorizaţii şi 852 de avize de securitate. De
asemenea, datele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) arată că apoape 4.000 de şcoli şi grădiniţe nu au autorizaţie
sanitară de funcţionare sau au primit aviz negativ de la autoritățile sanitare.
Situaţia este una fără precedent, dar guvernanții nu-și asumă responsabilitatea, deși se bat cu pumnii în piept că educația
este o prioritate pentru acest Guvern. Ce așteptări putem însă avea de la un ministru al educației care face greșeli gramaticale și
un Prim ministru care face gafă după gafă? Ce așteptări putem avea de la un guvern interesat doar de grupurile de afaceri
clientelare care se războiesc pentru a accesa uriașe fonduri din bani publici?
Corupția, domnilor guvernanți, este motivul real al problemelor existente în sistemul de educație, deoarece în
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vreme ce toate statele europene privesc educaţia ca piloni principali ai construcției unei societăți, Guvernul dumneavostră
sugrumă în fașă viitorul noilor generații.
Domnule ministru Valentin Popa,
Vă cer DEMISIA, pentru lipsa de interes față de educație, pentru protejarea incompetenței și mai ales pentru
incompetența dumneavoastră de a gestiona treburile din educație, ca să nu mai vorbim de lipsa de viziune pentru
viitorul copiilor noștri.
Vă mulţumesc!
Deputat
Șișcu George
***
Proiectul de Digitalizare al României să fie o prioritate pentru fiecare dintre noi
Stimați colegi,
Revin în fața voastră să vă cer ca în noua sesiune parlamentară să vă oferiți ajutorul pentru susținerea necondiționată și
transpartinică pentru proiectul de Digitalizare al României. Este important să ne înțelegem misiunea în contextul evoluției
tehnologice din zilele noastre, să ne dăm seama că prin digitalizare vom simplifica relația dintre cetățean și instituțiile statului.
Hai să fim noi cei care vom face să rămână istorie cozile interminabile, la care mai stau și astăzi cetățenii care vor să fie
corecți, să își rezolve problemele de zi cu zi.
De ce este nevoie și de ajutorul nostru? Pentru că în prezent România are cea mai scăzută rată de acoperire a internetului
din Uniunea Europeană (39,9%). Din păcate, țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte indicele
DESI - Digital Economic and Society Index, calculat de Comisia Europeană, care reprezintă gradul de digitalizare al
economiei și al societății fiecăreia din cele 28 de țări ale Uniunii Europene, iar România are un scor agregat de 33,21%,
aflându-se pe ultimul loc.
În prezent, domeniul IT reprezintă 7% din PIB, dar dacă în România s-ar reuși digitalizarea, s-ar atinge cel puțin 10%
din Produsul Intern Brut. Cred că acum înțelegeți de ce este vital să acordăm importanța cuvenită proiectelor care vor sprijini
și vor duce la dezvoltarea digitalizării României.
Digitalizarea înseamnă că acordăm o șansă viitorului țării noastre! Și noi am fost aleși ca de aici, prin voturile noastre,
să construim un viitor mai bun pentru copiii noștri.
Vă mulțumesc!
Deputat
Pavel Popescu
***
Incompetența și interesele de la vârful Guvernului PSD- ALDE pun în pericol
securitatea alimentară a României. Prins în lupta cu justiția Guvernul PSD-Dragnea
a uitat să lupte cu Pesta Porcină Africană.
Harta evoluției PPA in Europa ne arată că România este țara cea mai afectată de această epidemie (70% din
numărul focarelor din U.E. sunt înregistrate în România).
Dezinteresul, ignoranța, lipsa asumării de responsabilități, bâlbâiala autorităților, tardivitatea aplicării unor măsuri,
blocarea luării unor măsuri, ascunderea probelor , dezinformări ale opiniei publice, neimplicarea unor factori instituționali care
aveau obligații legale în gestionarea crizei au generat haos și au condus la neîncrederea populației, a crescătorilor, a
fermierilor și a tuturor celor afectați, în autorități și in măsurile luate de acestea.
Toate aceste fapte au dus la răspândirea fulgerătoare a epidemiei (cea mai rapidă difuzibilitate a virusului din UE),
astfel încât în vreme ce în alte țări în care pesta porcină africană și-a făcut apariția cu 2 ani de zile înainte de România, acestea
au reușit să țină sub control focarele, în țara noastră, în doar 3 luni, s-a ajuns la 828 de focare în 12 judete.
Din cauza pericolului iminent al afectării exploatațiilor industriale, fapt confirmat ulterior, Comisia Europeană prin
Decizia 709/2016 a introdus toate județele afectate direct în zona roșie de restrictie și carantină (România este singura
tara in aceasta situatie) pentru că autoritățile române nu au putut prezenta garanții privind măsurile luate.
Răspunderea exclusivă pentru această situație gravă este a Guvernului, care a scăpat din mână situația și a neglijat
avertismentele timpurii, iar acum există pericolul ca Uniunea Europeană să introducă în zonă de restricție întreaga țară,
cu repercusiuni economice devastatoare.
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Iată câteva întrebari la care românii au dreptul să afle răspunsuri, pentru că s-a compromis pentru mulți ani de-aici
înainte creșterea porcului și industria de profil din România, s-a atentat la siguranța si securitatea alimentară națională si s-au
produs pagube incomensurabile la bugetul de stat!
1. De ce la conducerea ANSVSA au fost promovați indivizi aparținând unor grupuri de interese sau companii a căror
activitate este reglementată și se află în sfera de control a ANSVSA?
2. De ce în anul 2017, a fost distrus cu bună știință sistemul veterinar din România, prin emiterea OUG 70/2017 care
modifică abuziv Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și OUG 71/2017 care a
descentralizat Punctele de Inspectie in Frontiera, fundamentând mincinos că acest act normativ ar fi singura soluție pentru
prevenirea și combaterea PPA?
3. De ce la presiunea ministrului Daea și a președintelui ANSVSA Brănescu, au fost emise Ordinul MADR nr.300/2017
pentru stabilirea tipurilor si exploatatiilor de crestere a suinelor și Ordinul comun al MADR / ANSVSA nr.20/2018 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile de suine? Prin aceste modificări ale
legislației in vigoare s-au făcut derogări nepermise, coborând gradul de biosecuritate și facilitând difuzia virusului PPA.
4. De ce nu s-a restricționat circulația animalelor (inclusiv a porcilor) încă din anul 2017, când a fost
diagnosticat primul focar de pestă porcină africană (PPA)? Dimpotrivă, în populismul lui, ministrul Daea a făcut presiuni să se
deschidă târgurile de animale!
5. De ce nu s-au activat în regim permanent măsurile de control la frontiera (filtre sanitare, control marfă și bagaje, mai
ales pe frontiera de nord si est a României?
6. De ce nu s-au aplicat măsuri de biosecurizare a fermelor comerciale prin organizarea de cordoane epidemiologice?
7. De ce nu s-a recurs la securizarea traseelor rutiere către centrele de abatorizare pentru valorificarea animalelor
sacrificate voluntar de necesitate? De ce nici pana azi nu a fost stabilita si comunicata de catre ANSVSA, lista unitatilor de
abatorizare pentru sacrificarea animalelor si procesarea carnii provenite din zonele de protectie si supraveghere? Aceste
prevederi constituie obligatii ale ANSVSA conform Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Situatia
este mentionata si in Directiva 2002/60/CE, la art. 10, pct. 2, alin. b) si art. 11, pct.2, alin. b) precum si in Planul de
contingenta al Romaniei pentru Pesta Porcină Africană la Cap. 1.1.9. pct. 2 iar solicitarea a fost făcută de Asociația
Producătorilor de Carne de Porc din România prin adresa nr 35/31.08.2018. Fermierii au fost lăsați singuri cu situațiile de
criză, am asistat la situații aberante de sechestru în depozite și ferme, animalele ajungând să se canibalizeze?
5. De ce anul acesta, după apariția pestei porcine africane, Președintele ANSVSA nu a dispus inspecții
(examene clinice) în exploatațiile cu animale, așa cum prevăd normele sanitare veterinare, ba chiar le-a interzis? În
celelalte state membre UE, aceste inspecții se fac de două ori pe an, chiar daca nu evoluează boli grave. Au fost solicitări
repetate din partea medicilor veterinari, inclusiv la mitingul de protest din primăvara aceasta, din fața sediului ANSVSA. Putea
fi identificată boala din timp și se diminuau mult pierderile, pentru că având în vedere prevederile Deciziei CE 709/2014, art.
8, lit. d, se poate face comerț si export din zone libere de PPA, dacă animalele provin din exploatații care au făcut obiectul
inspecțiilor de două ori la interval de 4 luni. Nu se bloca astfel toată țara.
6. De ce ANSVSA nu a deblocat nici azi Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor? Baza de
date nu poate fi utilizată pentru punerea în aplicare și verificarea restricțiilor de circulație a animalelor.
7. De ce Guvernul a modificat abia în aceste zile legislația cu privire la vânătoarea mistreților, deși când are alte
interese emite Ordonanțe de Urgență în fiecare săptămână?
8. De ce Centrul Național pentru Combaterea Bolilor s-a convocat abia pe data de 28 Iunie, deși primul focar
de PPA în Tulcea a apărut în 10 Iunie?
9. De ce Consiliul Științific al ANSVSA a fost convocat abia la sfârșitul lunii Iulie, iar planul de eradicare al PPA a
fost trimis la Monitorul Oficial abia în data de 6 August?
10. De ce nu s-au procurat din timp (adică din anul 2017) mijloace de incinerare, utilaje de dezinsecție, dezinfecție si
decontaminare, și nu s-au stabilit locuri de îngropare predeterminate pentru eliminarea alternativă a cadavrelor care nu pot fi
incinerate (pct. 4, anexa IV, Directiva 92/119/CEE), pentru a preveni contaminarea post-epidemică (contaminarea pânzei
freatice și dezgroparea cadavrelor)?
11. De ce nu s-a intensificat programul de supraveghere pasivă la mistreț (examen de laborator din probe recoltate de
la animale bolnave sau sănătoase) și nu s-a aplicat această supraveghere în fermele comerciale? De ce nu s-a instituit un
program de supraveghere activă la porcii domestici, prin identificarea de anticorpi la animale clinic sănătoase, ca soluție pentru
județele limitrofe celor în care evoluează boala?
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12. De ce nu s-au dotat din timp laboratoarele de virusologie veterinară ? Acum se lucrează cu personal insuficient si
nu există suficiente chituri de diagnostic. Orele de lucru suplimentare nu sunt plătite și nu se acordă sporul de periclitate celor
care lucrează în focare și in laboratoare.
13. De ce nici până astăzi nu se cunoaște care este exact cuantumul despăgubirilor, care este legislația după care se fac
despăgubirile (HG 484/2018 care intră în contradicție si devine neaplicabil cu legislația privind identificarea și înregistrarea
animalelor OUG 23/2010 și Legea 191/2012).
14. De ce până la această dată, conform Comisiei Europene, nu există nici o cerere oficială din partea României pentru
acordarea unui ajutor financiar suplimentar? Singurii bani sunt cei alocați direct de Comisia Europeană din bugetul special
pentru prevenția PPA (1,2 mil. Euro) în perioada 2015-2018.
15. De ce nu s-a făcut de la început o informare corectă a proprietarilor de porcine, a celor din industria de profil, a
întregii populații, privind măsurile care se impun, obligațiile ce le revin, precum și gravitatea consecințelor nerespectării
acestor măsuri?
16. De ce nu s-a făcut o zonare a teritoriului național cu notificări la Oficiul Internațional de Epizootii și Comisia
Europeană?
17 . Daca apropiați ai d-lui Dragnea, având acces la informații privilegiate, au speculat acest dezastru, unii vânzându-și
la timp animalele, iar alții făcând bani frumoși din gestionarea epidemiei?
Acestea sunt întrebările la care Guvernul trebuie să răspundă, pe care instituțiile statului trebuie să le pună iar vinovații
trebuie identificați și puși să platească. Sunt întrebari la care românii au dreptul să afle răspunsuri, pentru că s-a compromis
pentru mulți ani de-aici înainte creșterea porcului și industria de profil din România, s-a atentat la siguranța si securitatea
alimentară națională, si s-au produs pagube incomensurabile la bugetul de stat!
Deputat
Adrian Oros
***
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 Întrebări

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Eterna problemă a manualelor școlare
Domnule ministru,
In fiecare toamnă, la începutul anului școlar avem aceiași problemă fără rezolvare – manualele școlare. De data acesta
cei afectați sunt elevii de clasa a VI-a care au rămas fără manualele de geografie, manuale tipărite greșit, dar și la cele de
biologie și istorie unde sunt mici probleme.
Ministerul pe care îl conduceți, prin vocea dumneavoastră, a declarat că vor fi date sancțiuni celor care se fac vinovați
de această situație, dar părinții și elevii sunt indignați și revoltați și cer rezolvarea urgentă a acesteia.
Mai nou, Comisia de învățământ din Camera Deputaților va audia săptămâna aceasta pe directorul Editurii Didactice și
Pedagogice, dar elevii tot fără manuale vor începe școala.
Solicitarea Ministerului Educației de retipărire a acestor manuale școlare și suportarea costurilor pentru acestea de către
editură, este un prim pas. In acest sens vă rog să aveți amabilitatea să îmi comunicaați domnule ministru, cine va suporta cei
peste 300 mii de lei, bani cheltuiți în zadar din bugetul național? Cine sunt responsabili de această problemă și cum vor
răspunde ei? Nu în ultimul rând, ce veți face domnule ministru pe viitor pentru a evita apariția unei astfel de situații.
Menționez că solicit răspunsul în scris.
Deputat
Florin Stamatian
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Fonduri gestionate incorect
Doamnă ministru,
Banii alocați Ministerului Sănătății prin Bugetul de Stat pe anul 2018 ar fi trebuit să ajungă, dacă erau gestionați corect.
Nu trebuia să se aștepte marea rectificare bugetară pentru ca pacienții să poată avea medicamente, să-și facă analize medicale,
pentru cercetare, să beneficieze - așa cum este normal într-o țară membră UE - de sistemul de sănătate pentru care cotizează
lună de lună.
Nu trebui neglijat faptul că în urmă cu puţin timp, chiar Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat
Ministerului pe care îl conduceți clarificări în legatură cu absența de pe piață a unor medicamente necesare în tratamentul
cancerului.
Promisiunile ministerului, prin vocea dumneavoastră, că va aloca bani pentru medicamente, pentru analize, nu cred că îi
liniștește pe pacienţi. Viața multora depinde de această rectificare, dar dacă banii continuă să fie gestionați incorect putem avea
surpriza ca în luna decembrie să se repete aceeiași problemă.
Vă rog doamnă ministru, să îmi comunicați cine se face vinovat de proasta gestionare a fondurilor alocate ministerului
pe care îl conduceţi și care sunt cauzele care au condus la lipsa medicamentelor pe piață. Ce strategii aveți în vedere pentru ca
alocarea de doar 4,9% din PIB pentru Sănătate să crească în anii următori iar România să nu mai fie sub media Uniunii
Europene-cea de 9,9%. La această data Ministerul Sănătăţii nu are o strategie – nici măcar pe termen scurt – care să asigure
continuitatea şi predictibilitatea sistemului sanitar. Oare va trebui din nou cerem ajutor internaţional prin activarea
mecanismului de protecţie civilă pentru a rezolva lacunele Ministerului Sănătăţii?
Menționez că solicit răspunsul în scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheș
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Recuperare despăgubiri cordate de CEDO
Stimate domnule ministru,
Conform informaţiilor oferite presei de specialitate de reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, numai anul
trecut, România a fost obligată la plata a peste 13 milioane lei, echivalentul a 2,8 milioane de euro, cu titlu de despăgubiri
reprezentând daune materiale, daune morale ori cheltuieli de judecată, acordate cetăţenilor prin sentinţe favorabile ale instanţei
Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Chiar dacă, potrivit aceloraşi surse, cuantumul despăgubirilor pe care ţara noastră a fost condamnată să le plătească a
scăzut semnificativ în ultimii ani, de la 34,8 milioane lei în 2015, la 16, 6 milioane lei în 2016, respectiv la 13 milioane lei anul
trecut, nivelul acestora denotă faptul că valorile recunoscute şi ocrotite de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale sunt încă ignorate de către unele instituţii şi instanţe din România.
Din aceste considerente, vă rog să prezentaţi modul în care instituţia pe care o conduceţi a acţionat pentru recuperarea
echivalentului acestor despăgubiri de la persoanele sau instituţiile care le-au generat?
De asemenea, vă rog să precizaţi care este cuantumul sumelor astfel recuperate precum şi termenul de prescripţie a
obligaţiei de plată a acestora.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Susţinerea crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa
Stimate domnule ministru,
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a depistat, doar în cursul lunii august, peste 800 de focare de pestă porcină
africană în gospodării ale populaţiei sau unităţi de creştere şi reproducţie de pe raza a 13 judeţe, numărul animalelor sacrificate
depăşind deja 160.000 de capete.
Specialiştii în domeniu apreciază că ne situăm în faza incipientă a unei epizootii fără precedent, cu evoluţie explozivă şi
consecinţe greu de apreciat din punct de vedere sanitar-veterinar, dar şi social-economic.
Pe de altă parte, conform informaţiilor diseminate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 223 de furnizori de
purcei din rasele Bazna şi Mangaliţa, 28 de procesatori de carne de porc şi 3.410 crescători de porci s-au înscris în schema de
ajutor de minimis concepută pentru perioada 2018-2020.
Din aceste considerente, în condiţiile existenţei epizootiei de pestă porcină africană, vă rog să precizaţi ce modificări
vor fi aduse programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa, pentru care Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale a alocat, numai în acest, an 4,6 milioane lei?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului ministru Bogdan Gheorghe Trif, Ministerul Turismului
Măsuri pentru dezvoltarea turismului românesc
Stimate domnule ministru,
Suntem siguri că până acum ați reuşit să analizați principalele vulnerabilități ale infrastructurii turistice din România și
să propuneți soluții pentru atragerea unui număr mai mare de turiști din afara țării. Dacă voucherele de vacanță au generat o
creştere a numărului de turişti interni, vecinii bulgari au, numai pe litoralul lor, circa 4 milioane de străini anual. Asta în timp
ce în România au venit abia 2,7 milioane de străini, în 2017, dintre care cei mai mulți pentru afaceri. Nu trebuie să fii ministru
al Turismului pentru a analiza evoluția din străinătate și pentru a determina lacunele din România. Motivele pentru care
agențiile internaționale de turism nu sunt interesate să promoveze țara noastră sunt evidente: infrastructură de transport
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precară, lipsa unei strategii clare privind crearea imaginii de țară, prețuri care, uneori, sunt mai mari chiar față de unele
destinații de lux din Europa.
Având în vedere cele expuse, vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări:
1. În câți ani se estimează că vom atrage mai mulți turiști pe litoralul românesc, cel puțin la nivelul vecinilor din
Bulgaria?
2. Ce instrumente de promovare s-au folosit pentru atragerea turiștilor străini?
3. Detaliați cel puțin trei măsuri pe care le-ați luat și implementat de când sunteți ministru al turismului.
Vă mulţumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Lacziko Enikő Katalin, Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României
Ce rol mai are Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului?
Stimate domnule secretar de stat,
Hotărarea de Guvern nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice
statuează faptul că instituția cultivă valorile comune, combaterea discriminării şi a prejudecăţilor prin promovarea diversităţii
culturale, lingvistice, confesionale, prin activităţi pe bază de proiecte; stabileşte şi menţine relaţii cu organizaţii
neguvernamentale din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale cu activitate în domeniul
minorităţilor naţionale şi al combaterii discriminării pe criterii etnice.
Având în vedere misiunea legală pe care o aveți, considerăm că este datoria departamentului pe care îl conduceți să
ofere o serie de răspunsuri, care să constituie luări publice de poziție, la următoarele întrebări:
1. Cum interpretaţi recentele ieșiri publice ale consilierului primului-ministru, Darius Vâlcov, care
utilizează simboluri naziste în raport cu președintele României, Klaus Werner Iohannis, etnic german?
2. Ce documente privind conduita publică a membrilor și reprezentanților administrației centrale ați
elaborat în mandatul dumneavoastră?
3. Ce explicații aveți, în numele Guvernului României, pentru comportamentul inadecvat şi lipsa de
asumare a răpunderii, prin demisie, de către consilierul Vâlcov sau ministrul Agriculturii, Petre Daea?
Vă mulţumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Întârzieri cu privire la plata subvenției pentru încadrarea în muncă
a șomerilor și beneficiarilor de ajutor social către angajatori
Doamnă ministru,
În luna iunie a fost trimisă către ministerul dumneavoastră întrebarea cu nr. 4773A/26.06.2018 prin care am solicitat
lămuriri cu privire la plata subvenției pentru încadrarea în muncă a șomerilor, mai ales că ați afirmat faptul că ”viziunea
Ministerului Muncii merge pe linia de a nu îi mai susține pe cei care nu vor să muncească, deși au capacitatea de a o face, și de
a-i sprijini pe cei care doresc să aibă un loc de muncă, dar și de a sprijini mediul de afaceri”. Suntem în luna septembrie și din
partea Ministerului Muncii nu am primit niciun răspuns la întrebarea adresată, deși termen de primire răspuns a fost data de
18.07.2018.
Doamnă ministru, în multe județe din România sunt probleme cu plățile către firme întrucât angajatorii care, deși au
depus dosare încă din luna martie către AJOFM-uri, nu-și primesc banii pentru persoanele angajate din șomaj pe motiv că nu
au în buget sumele alocate pentru plata acestor subvenții.
Vă aduc la cunoștință și faptul că din momentul în care Guvernul a dat Ordonanța de majorare a sumelor pentru
sprijinirea angajatorilor în vederea încadrării în muncă a șomerilor și beneficiarilor de ajutor social, răspunsul AJOFM-urilor a
fost că ”S-a modificat valoarea subvenției la începutul lunii iulie 2018 și încă nu au ieșit normele de aplicare pentru această
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modificare”. Astfel AJOFM-rile refuză plata subvenției, deși unele dosare ale angajatorilor sunt depuse încă din primăvară.
Este cazul și AJOFM Ilfov care deși are un dosar depus din luna martie 2018, angajatorului i se tot comunică numai faptul că
”Momentan, convenția nu este aprobată, din cauza lipsei noilor norme de aplicare a legii și a lipsei bugetului. Nu știu să vă
spun un termen cu privire la momentul aprobării.”
Având în vedere că nu am primit răspuns la întrebarea nr. 4773A/26.06.2018 (nr. înregistrat la Camera Deputaților), iar
angajatorii nu-și primesc banii pe subvenție deși angajează șomeri, vă rog, doamna ministru, să-mi comunicați:
- Ce evidență aveți cu privire la acordarea efectivă a sumelor pentru acordarea subvenției pe fiecare județ în parte, atât
pe anul în curs cât și pe anul 2017?
- Câti angajatori au depus dosare pentru a primi cel puțin una dintre facilitățile promise, câte dosare au îndeplinit
condițiile și câți au primit efectiv acești bani pe fiecare categorie în parte și pe fiecare județ pentru anul 2017 și pentru acest
an?
- Cum vedeți soluționarea acelor dosare care deși au fost acceptate, sumele de bani oferite angajatorilor pentru
încadrarea în muncă a șomerilor și beneficiarilor de ajutor social întârzie a fi plătite?
- Cum vedeți cazurile în care AJOFM-urile nu au aprobat acordarea subvenției întrucât susțin că nu bani pentru
acordare acesteia?
- Ce trebuie să facă acel angajator să se bazeze pe sprijinul statului roman, sprijin care e anunțat de Ministrul muncii,
dar care în practică nu se finalizează și nu se întâmplă?
- Din ce ar trebui să fie plătite acele salarii persoanelor nou angajate atunci când angajatorii sunt pasați între instituțiile
statului asa cum sunt și aceste cazuri: Ministerul susține că banii au fost trimiși la AJOFM-uri, dar acestea susțin că nu au
primit niciun ban?
- Din ce motive nu avem încă norme de aplicare pentru aplicarea modificărilor aduse până în prezent astfel încât
angajatii din AJOFM-uri să știe cum să aplice actele normative în vigoare și să fie acoperit vidul legislativ?
Fac mențiunea că întrebarea nr. 4773A/26.06.2018 a fost adresată și Ministerului Finanțelor Publice, de la care am
primit răspuns că obiectul întrebării intră în competența Ministerului muncii.
Atașăm la prezenta răspunsul primit de la Ministerul Finanțelor Publice la prima întrebare.
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Mara Calista
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Solicitare ajutor suplimentar pentru pesta porcină africană de la Comisia Europeană
Conform declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt pe domeniile Sănătate, Siguranța Alimentației și proiecte specifice
legate de Uniunea Energetică în cadrul Comisiei Europene, Anca Păduraru, „Comisia Europeană nu a primit deocamdată nicio
cerere oficială din partea României pentru acordarea unui ajutor financiar suplimentar în contextul crizei de Pestă Porcină
Africană (PPA), deși poate solicita inclusiv decontarea a 50-75% din cheltuielile cu despăgubirea fermierilor”. Astfel, singurii
bani europeni ajunși în România pentru epidemia de PPA sunt cei alocați direct de Comisia Europeană, din bugetul special
pentru prevenția pestei porcine.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Intenționați să solicitați ajutor suplimentar pentru pesta porcină africană de la Comisia Europeană?
2. Din ce motiv nu ați făcut o astfel de solicitare până în acest moment?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Costurile pe care părinții le suportă astfel încât copiii lor să beneficieze de educație „gratuită”.
Conform Organizației Salvați Copiii România, costurile ascuse ale educației s-au dublat în ultimii opt ani. Într-un studiu
realizat în 2010, pe părinți îi costa 1.490 de lei educația copiilor, cheltuieli care nu apăreau în nicio Lege sau reformă a
educației. La opt ani distanță, suma pe care părinții trebuie să o achite suplimentar a ajuns la 3.093 de lei anual, în medie,
pentru educaţia „gratuită” a copilului. „Cei mai mulți bani pe care părinții îi scot din buzunar pentru ca elevul să primească
educație de calitate se duc pe materiale didactice – rechizite, dotarea sălilor de clasă, manuale. Lipsa resurselor umane,
calitatea precară a materialelor didactice și starea critică în care se află școlile – de la tavane și bănci până la pază și dotarea
laboratoarelor – i-au determinat pe părinți să dubleze și efortul pedagogic, prin meditații contra cost, iar fondul clasei rămâne
unul dintre costurile neoficiale ale educației”, transmit cei de la Salvați Copiii.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. A fost informat Ministerul Educației Naționale privind acest studiu?
2. Ce măsuri pe termen mediu și lung intenționați să luați pentru îmbunătățirea acestei situații?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
15 școli din Timișoara fără spații suficiente pentru elevii săi
Elevii din 15 unități de învățământ din Timișoara sunt nevoiți să facă ore de după-amiază în noul an școlar, deoarece nu
sunt spații suficiente. Autoritățiile locale susțin că au depus toate eforturile necesare pentru a crea condiții elevilor din
Timișoara, însă responsabilă pentru această situație este și legislația în vigoare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. A fost informat Ministerului Educației Naționale despre această situație de către Inspectoratul Județean Timiș?
2. Luați în considerare schimbarea legislației astfel încât să nu mai existe astfel de cazuri?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Campania „Let’s Do It, Romania!”
În județul Timiș s-au strâns până în acest moment 5000 de voluntari pentru campania „Let’s Do It, Romania!” de
curățare a deșeurilor aruncate pe spațiile verzi și nu numai. Acestei nobile acțiuni s-au alăturat pompieri, jandarmi, angajați ai
companiilor, ai Prefecturii sau ai Primăriei Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș! Însă, Garda de Mediu Timiș
a dat doar 80 de amenzi pentru aruncarea deșeurilor ilegal de la începutul anului 2018.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce alte măsuri intenționați să luați pentru protejarea mai eficientă a spațiilor verzi de deșeuri aruncate ilegal?
2. Cum se explică faptul că s-au dat doar 80 de amenzi pentru aruncarea deșeurilor ilegal de la începutul anului 2018?
3. Ce strategii sau programe intenționați să implementați pentru ca astfel de campanii să nu mai fie necesare în ceea ce
privește curățarea spațiilor verzi și nu numai?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Substanţe radiofarmaceutice foarte necesare pentru diagnostic şi tratament
nu sunt disponibile în România
Preşedintele Societăţii Române de Medicină Nucleară şi Imagistica Moleculară, medicul Raluca Mititelu a declarat că
un număr important de substanţe radiofarmaceutice foarte necesare pentru diagnostic şi tratament nu sunt disponibile în
România, dar sunt disponibile în alte state membre ale Uniunii Europene. Dânsa a mai adăugat că un număr de investigaţii
„esenţiale" pentru stabilirea progresului sau răspunsului la tratament "nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate şi
nici prin programe ale Ministerului Sănătăţii".
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Intenționați să luați măsuri pentru a asigura necesarul de radiofarmaceutice atât pentru diagnostic cât şi pentru
terapie?
2. Luați în considerare reînnoirea echipamentelor din laboratoarele din sistemul public?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
România nu face parte din Eurotransplant
Peste 5.000 de români figurează, în prezent, oficial, pe listele de așteptare pentru toate tipurile de transplant, însă
numărul real ar fi cu câteva mii mai mare, susțin asociațiile de pacienți, iar autoritățile nu au o evidență exactă, a admis
ministrul Sănătății, Sorina Pintea. România este la coada clasamentului european în ceea ce privește numărul donatorilor de
organe, este una dintre puținele țări din Europa care nu a introdus în legislație acordul prezumat și nu face parte din
Eurotransplant.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Intenționați să introduceți în legislație acordul prezumat?
2. Va face parte România din Eurotransplant în viitorul apropiat?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Confirmarea prezenței virusului West Nile în vestul României
Zilele acestea a fost confirmată prezența virusului West Nile în zona de vest a României, a fost identificat un caz în
Simeria, județul Hunedoara. Conform datelor Centrului Național De Supraveghere și Control Al Bolilor Transmisibile în
această vară au fost raportate în România 166 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Având în vedere cele prezentate mai
sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri de prevenție intenționați să luați în ceea ce privește răspândirea virusului West Nile?
2. Colaborați cu alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește răspândirea virusului West Nile?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***

28

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 22 - 2018
Săptămâna 10 – 14 septembrie 2018
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Varianta de ocolire Timișoara Sud
La sfârșitul lunii august 2018, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a depus o cerere de
finanțare pentru proiectul „Varianta de ocolire Timișoara Sud”, pentru a obține fonduri nerambursabile. „Proiectul are ca scop
reducerea timpului de călătorie cu aproximativ 22% în primul an de operare – 2022; reducerea numărului de accidente ca
urmare a evitării traversării zonei urbane și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea condițiilor de mediu. Rezultatele așteptate sunt
construirea a 25,69 km de variantă de ocolire la profil de drum național, 12 poduri/pasaje, patru intersecții la nivel, două
noduri rutiere și două parcări utilate” a anunțat CNAIR.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Cum este posibil ca un obiectiv atât de important pentru orașul Timișoara, care va fi Capitală Culturală
Europeană în anul 2021, să fie lăsat pentru anul 2022?
2. Ce soluții fezabile luați în considerare pentru ca orașul Timișoara să beneficieze de centură în anul
2021?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Singura ofertă pentru construcția drumului de acces spre nodul de la Holdea a fost respinsă
CNAIR a organizat o licitaţie pentru stabilirea constructorului pentru cele câteva sute de metri de șosea de legătură,
drumul de acces spre nodul de la Holdea, de pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva. Însă, singura ofertă depusă a fost respinsă,
deoarece din dosar au lipsit anumite documente care nu au fost depuse până la termenul limită de participant, conform
informațiilor din presă.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. S-a stabilit termenul de organizare a unei noi licitații?
2. Ce documente au lipsit din dosarul participantului la licitație?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Cloud Guvernamental
Într-un comunicat oficial ați declarat următoarele: "Sunt încrezător în faptul că viitorul Cloud Guvernamental va fi
inima administraţiei publice, aducând nenumărate avantaje instituţiilor, dintre care amintesc scalabilitatea, flexibilitatea,
performanţa ridicată, rezilienţa, siguranţa şi rentabilitatea în comparaţie cu sistemele dezvoltate local şi insular la nivelul
fiecărei entităţi care lucrează cu şi pentru cetăţeni. Mai mult, cloud-ul va aduce cu sine şi reduceri substanţiale ale cheltuielilor
în rândul instituţiilor, prin diminuarea costurilor pentru achiziţionarea de echipamente şi servicii IT în sectorul public, fiind
vorba despre partea hardware, software, dar şi despre alte operaţiuni. Nu trebuie neglijat nici faptul că, odată cu implementarea
acestui proiect, nu va mai exista povara asigurării mentenanţei sistemelor informatice”
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt pașii de implementare a proiectului Cloud Guvernamental după realizarea cererii de finanțare?
2. Care preconizați că va fi cuantumul reducerii cheltuielilor în rândul instituțiilor?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Migrația accelerată a românilor în alte state europene
Conform raportului asupra inflației, elaborat în luna august 2018, de Banca Națională a României, aproximativ 20%
dintre românii cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani trăiesc într-un alt stat din Uniunea Europeană, fiind pe primul loc la
migrația în alte state europene. Totodată, statisticile realizate de Banca Națională subliniază faptul că din totalul românilor
plecați în Uniunea Europeană 17% au studii superioare, impulsionând fenomenul de brain drain.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri vor fi luate de Ministerul Educației Naționale pentru adaptarea sistemului de învățământ la
cerințele pieței muncii în anul 2018-2019?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Predarea limbii române la clasele minorităților naționale
Modificările aduse de ordonanța de urgență publicată în Monitorul Oficial din 31 august vizează activitatea învățătorilor
care predau în clasele minorităților naționale în felul următor: 17. La articolul 263, după alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alineatul (7 indice 1), cu următorul cuprins: (7 indice 1) În învățământul primar, la clasele cu predare în limbile
minorităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu
studii superioare de specialitate.” Așadar, va avea loc o reducere a numărului de ore pentru care vor fi plătiți învățătorii de la
clasele minorităților naționale deoarece acestea vor fi transferate cadrelor didactice cu studii de specialitate. Măsura este
considerată discriminatorie față de profesorii de la clasele cu predare în limba română, neavând nici ei studii de specialitate.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a rezolva problema discriminării creată odată cu intrarea în
vigoare a ordonanței?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției
Proteste în fața penitenciarelor
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat declanșarea protestelor în fața
penitenciarelor, cerând rezolvarea urgentă a revendicărilor ce țin de îmbunătățirea condițiilor de lucru și de respectarea
drepturilor salariaților printre care se numără plata orelor suplimentare restante (peste un milion de ore suplimentare restante
neplătite), eliminarea discriminării salariale, încetarea abuzului asupra pensionarilor și plata integrală a orelor suplimentare
curente. Sindicaliștii susțin blocarea activității penitenciarelor dacă autoritățile refuză să reacționeze.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru rezolvarea problemelor semnalate de sindicat?
2. Care sunt motivele pentru care un număr atât de mare de ore a rămas neremunerat?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului
Noua taxă auto
În urma unor declarații oficiale ați menționat:” Vrem să fie o taxă nu numai pe norma de poluare, trebuie să te gândeşti
şi la capacitatea cilindrică şi la tot. Trebuie să avem în vedere toate componentelesă nu avem niciun fel de problemă. Nu vom
scoate o taxă, să spunem de poluare, noi ne dorim ca acela care poluează să poată să plătească o contribuţie, dar să fim siguri
că această contribuţie este elaborată aşa cum trebuie. Ea trebuie să aibă la bază nu numai studii şi măsurători făcute cu ajutorul
colegilor mei de la Agenţia Naţională de Protecţia Mediului sau studii asupra impactului sănătăţii făcute de către Institutul
Naţional de Sănătate Publică, dar trebuie să avem alături de noi şi specialiştii din industria autovehiculelor şi de la RAR şi cei
din domeniul punerii în circulaţie a unui astfel de autovehicul care poate să îngreuneze traficul rutier. Este un cumul de factori
care trebuie să concludă şi să găsim un optim, astfel încât să nu avem nicio fisură şi, în acelaşi timp, românul să înţeleagă că
trebuie să plătească o astfel de contribuţie.”
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care preconizați că va fi suma noii taxe auto?
2. Care credeți că va fi atitudinea românilor în condițiile în care statul nu a returnat decât în mică parte banii din taxele
declarate ilegale?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Migrația românilor în alte state europene
Conform raportului asupra inflației, elaborat în luna august 2018, de Banca Națională a României, aproximativ 20%
dintre românii cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani trăiesc într-un alt stat din Uniunea Europeană, fiind pe primul loc la
migrația în alte state europene. Cu alte cuvinte, este afectată categoria de vârstă cu un impact direct asupra pieței muncii.
Totodată, statisticile realizate de Banca Națională subliniază faptul că din totalul românilor plecați în Uniunea Europeană 17%
au studii superioare, impulsionând fenomenul de brain drain.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri vor fi luate pentru a micșora fenomenul de migrație?
2. Ce măsuri aveți în vedere privind integrarea pe piața muncii a persoanelor inactive?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Coridorul IV paneuropean
Într-o postare recentă, reprezentanții Ministerului Transporturilor au declarat următoarele: ”Pe şantierele feroviare km
614 - Cap Y Bârzava (2a) şi Cap Y Barzava - Cap Y Ilteu (2b) se fac terasamente şi consolidări pe întreaga distanţă. Lucrările
includ construirea mai multor poduri, podeţe, tuneluri, modernizarea staţiilor, dar şi implementarea sistemului de siguranţă a
traficului ERTMS (European Railway Traffic Management System - n.r.)”
Contractele semnate între: Compania Naţională de Căi Ferate şi Asocierea Astaldi SpA - FCC Construccion SA - Salcef
Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – SC Thales Systems România SRL au ca scop reabilitarea a 77,95 km de infrastructură
şi suprastructură feroviară pentru circulatia trenurilor de călători cu viteza maximă de 160 km/h, lucrări de terasamente şi
consolidări pe întreaga distanţă, construirea/modernizarea a 28 poduri (dintre care două peste râul Mureş) şi a 64 de podeţe,
construirea unui tunel de 603 metri lungime, lucrări civile în 11 staţii de cale ferată (inclusiv halte şi puncte de oprire), lucrări
de electrificare şi energoalimentare, precum şi lucrări de implementare a sistemului de siguranţă a traficului ERTMS (ETCS
nivel 2 + GSMR).
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Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este stadiul efectiv al lucrărilor pe coridorul IV paneuropean?
2. Când se preconizează că vor fi terminate lucrările și coridorul va fi funcțional în totalitate?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului
Hartă turistică digitală
Într-un comunicat al instituției ați declarat următoarele: “Pentru a deveni competitivi pe acest sector, Ministerul
Turismului din România intenţionează ca, până la începutul anului viitor, toate atracţiile turistice să fie incluse într-o hartă
interactivă pe care turiştii să o poată accesa de oriunde din lume. Prin intermediul acestei aplicaţii, toţi cei care vor să viziteze
România vor putea să îşi planifice călătoria în ţara noastră pe diferite forme de turism sau pe categorii de atracţii turistice”
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt pașii parcurși până în acest moment pentru realizarea aplicației harta turistică digitală a României?
2. Care preconizați că va fi impactul de promovare a turismului românesc pentru turiștii străini?
3. A fost realizat un grup de lucru comun cu Ministerul Comunicațiilor?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei
România-rată sub media europeană a productivității resurselor
Conform unor date publicate recent de Oficiul European de Statistică, România (0,75 euro pe kilogram) se află alături
de Bulgaria (0,71 euro pe kilogram) pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește productivitatea resurselor, în
condițiile în care la nivelul UE productivitatea resurselor a crescut la 2,04 euro pe kilogram în 2017, cu 39% mai mult față de
anul 2000.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru a modifica situația nefavorabilă României a productivității resurselor?
2. Care sunt principalele sectoare ce pot fi imediat îmbunătățite?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului
Strategia 2018-2020
La întrebarea „Strategia 2018-2020” înregistrată cu numărul 4898A, din data 09-07-2018, cu termen 30.07.2018,
Ministerul Turismului nu a transmis niciun răspuns. Din acest motiv, revin asupra problemei.
1. Având în vedere că Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021, fiind deja un punct de atracție
turistică, considerați să investiți în dezvoltarea turismului și la nicel județean?
2. Ce investiții majore pentru dezvoltarea turismului intenționați să faceți în județul Timiș în viitorul apropiat?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***

32

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 22 - 2018
Săptămâna 10 – 14 septembrie 2018
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Comisii mixte privind combaterea buruienii ambrozia
Stimată doamnă ministru,
Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor), numită în mod curent ambrozie, are un impact puternic asupra stării de
sănătate a cetățenilor. Aceasta se găseşte frecvent de-a lungul şoselelor, a căilor ferate şi pe terenurile necultivate (în special
şantiere) atât în intravilan, cât şi în extravilanul localităţilor. Aceasta este o specie invazivă, inclusă în lista oficială a
buruienilor de carantină, caracterul nociv al speciei fiind cauzat de afecţiunile alergice pe care le provoacă în perioada
înfloririi. Aproximativ 80% din cazurile care se adresează zilnic medicilor alergologi au patologie specifică determinată de
polenul acestei plante. Simptomatologia este mai severă decât în cazul altor alergii şi se manifestă prin lăcrimare, oboseală,
obstrucţia căilor aeriene superioare, trezire nocturnă datorată obstrucţiei şi posibilitatea evoluţiei spre astm bronşic (la 25% din
cazuri). Suntem în sezonul în care ambrozia se răspândește extrem de repede, iar polenul îi afectează pe cei predispuși la
alergii. Medicii alergologi trag un semnal de alarmă că specialiștii nu sunt consultați și că anul acesta este pierdut din punct de
vedere al combaterii abroziei.
Conform articolului 5 din Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, verificarea şi constatarea
nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, ai cursurilor de
apă, ai lacurilor, ai sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art.1, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit
art.3, se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi de la direcţiile
pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Comisariatele judeţene ale gărzii naţionale de mediu, direcţiile
judeţene de sănătate publică şi autoritatea publică locală pe a cărei rază teritorială se face controlul.
În acest sens, vă rog să îmi comunicați câte comisii mixte au fost constituite la nivelul întregii țări și care este
dimensiunea activității acestora până în acest moment.
Solicit răspuns scris la prezenta întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Romeo Nicoară
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Clarificări privind despăgubirile primite de la Uniunea Europeană pentru pesta porcină
Domnule ministru,
Comisia Europeană a avertizat în mod formal Guvernul României, încă din anul 2017, asupra riscului extinderii
epidemiei de pestă porcină și a solicitat responsabililor guvernamentali din România să respecte procedurile specifice pentru
limitarea acestei boli. Din nefericire, din informațiile apărute în spațiul public, oficialii Comisiei Europene au considerat că
Guvernul României nu a respectat deloc procedurile specifice, motiv pentru care sprijinul financiar care ar fi putut să vină de
la bugetul Uniunii Europene – pentru despăgubirile pentru crescătorii afectați, dar și pentru reluarea capacităților de producție
– nu va putea fi accesat decât într-o foarte mică măsură, nesemnificativă față de pierderile prilejuite de sutele mii de capete de
porci care au fost sacrificați.
În contextul în care Guvernul României va acorda despăgubiri de la bugetul de stat, adică din bani naționali, în
condițiile în care ar fi putut să acopere în mare măsură aceste pierderi din bani europeni, vă solicit, domnule ministru,
următoarele clarificări:
- Solicit Guvernul României să prezinte rezultatele solicitărilor formulate către Comisia Europeană cu privire la sumele
solicitate pentru despăgubiri (din fondul special pentru asemenea situații), din care să rezulte următoarele: sumele care se
puteau accesa din bugetul Uniunii Europene; sumele aprobate de Comisia Europeană.
- Solicit, de asemenea, o situație comparativă între sumele primite de România de la Uniunea Europeană pentru
despăgubiri, în comparație cu sumele obținute de alte state membre afectate de epidemie.
- Vă solicit să precizați care va fi volumul total al despăgubirilor pe care le va asigura Guvernul României pentru:
crescătorii de porci; producătorii de cereale afectați; procesatorii de carne de porc.
Vă mulțumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Informații cu privire la numărul de unități de învățământ modernizate în primele 8 luni ale anului
Domnule ministru,
În primul raport de evaluare a activității Guvernului, prezentat de doamna Prim-ministru Viorica Dăncilă în luna
aprilie, la capitolul investiții publice, se preciza că în primul trimestru au fost modernizate un număr de 2 (două) unități de
învățământ din totalul celor peste 2.500 care au nevoie urgentă de lucrări de reabilitare, urmând ca în trimestrul al II-lea să se
modernizeze încă un număr de 140 de unități școlare. Aceste angajamente s-au făcut cu privire la investiții susținute de Guvern
și nu la investițiile realizate de unitățile administrației publice locale. În condițiile în care starea precară a celor mai multe
unități de învățământ nu s-a schimbat, iar în puținele școli în care se fac lucrări superficiale de reabilitare, șantierele abia au
fost demarate, vă solicit, domnule ministru, următoarele clarificări:
- Care este numărul unităților de învățământ (școlar și preșcolar), la nivel național, care au deschis anul școlar în absența
avizelor legale de funcționare: autorizații sanitare, autorizații de protecție împotriva incendiilor.
- Care este numărul unităților de învățământ (școlar și preșcolar) care au început anul școlar fără autorizațiile legale, la
nivelul Județului Alba?
- Care este numărul unităților de învățământ în care s-au efectuat lucrări de modernizare, din fonduri guvernamentale, în
perioada 1 ianuarie – 10 septembrie 2018, atât la nivel național, cât și la nivelul Județului Alba?
- Câte unități de învățământ au fost reabilitate în ultimii 6 ani la nivel național și câte dintre acestea au intrat în
programul de restructurare al rețelei școlare?
Vă mulțumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Viorel Ștefan, viceprim-ministru al României
Menținerea facilităților fiscale pentru locuitorii din Munții Apuseni
Domnule ministru,
Ordonanţa Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", Legea nr.517/2003 privind Codul fiscal, precum și
Legea nr.227/2015 privind noul Cod fiscal au prevăzut și menținut anumite facilități fiscale pentru locuitorii din zonele
puternic defavorizate și puternic depopulate. Domnia voastră cunoaște faptul că este vorba despre facilități fiscale modice, care
nu au impact asupra bugetului general consolidat al statului român, ci sunt menite să stopeze depopularea totală a regiunii.
Facilitățile fiscale amintite, care includ și unele reduceri ale impozitelor locale, generează însă un deficit de resurse la bugetele
locale, pentru care domnia voastră ar putea găsi soluții de compensare de la bugetul de stat, prin viitoarele acte normative ce
vor fi adoptate de Guvern sau de Parlament.
Mass media națională a relatat pe larg situația tragică din mai multe zone rurale din Munții Apuseni, unde, în satele
izolate, abia dacă mai trăiesc 3-5 familii, compuse preponderent din bătrâni. De asemenea, activitățile economice moderne sau
zonele industriale lipsesc cu desăvârșire, singurele operațiuni lucrative fiind din domeniul meștegului popular, prin care se
asigură venituri de subzistență.
Aflând că domnia voastră sunteți însărcinat cu elaborarea noului text al Codului economic, act normativ care va conține
și Codul fiscal și înțelegând de la Ministrul Finanțelor Publice că mare parte a regulilor fiscale vor fi rescrise, vă solicit,
domnule Viceprim-ministru, să precizați dacă veți menține actualele facilități fiscale pentru locuitorii care domiciliază sau
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". De asemenea, vă solicit să precizați
dacă aveți în vedere și alte facilități fiscale, astfel încât să încurajați capitalurile private să investească în regiune și să
revigoreze aceste zone defavorizate.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Corneliu Olar
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Rezultatele modeste ale celei de-a două sesiuni de bacalaureat – impact
asupra sistemului universitar de învățământ
Domnule ministru,
Deși rata de promovabilitate a crescut nesemnificativ față de anul 2017 (+2,8%), în a doua sesiune a examenului de
bacalaureat au obținut notele minime de promovare numai 29,7% dintre absolvenții înscriși. Au existat și județe unde ratele de
promovabilitate au fost mai mari (Neamţ -38,87%, Dolj -38,38%), dar și județe unde doar 1 din 6 absolvenți a promovat
examenul (Giurgiu - 15,82% şi Ilfov - 15,40%). Dacă adăugăm la aceste statistici nefavorabile și rezultatele din prima etapă a
bacalaureatului, precum și degradarea demografică accentuată, obținem o imagine profund îngrijorătoare atât pentru
perspectivele învățământului universitar, cât și pentru resursele de forță de muncă bine calificată care vor intra pe piața muncii.
După cum foarte bine cunoașteți, România se află pe ultimul loc în rândul statelor membre ale Uniunii Europene la
numărul de absolvenți de studii superioare în totalul populației active disponibile, iar măsurile de politică publică din ultimii
zece ani nu au îmbunătățit deloc acest indicator. Dimpotrivă, prin abandonul școlar timpuriu, precum și prin slaba
promovabilitate a examenului de bacalaureat, învățământul universitar se îndreaptă încet și sigur către o criză acută de
absolvenți care ar trebui instruiți pentru noua economie și noile tehnologii. În calitatea dumneavoastră de profesor universitar
și ministru, vă solicit, următoarele clarificări:
- Absolvenții care nu au promovat, imediat după finalizarea liceului, examenul de bacalaureat, se înscriu în tot mai mică
măsură în sesiunile următoare. Ce măsuri specifice a implementat Ministerul Educației Naționale pentru a-i stimula și pregăti
pe aceștia, în vederea asigurării succesului la examenul de bacalaureat?
- Din experiența noastră didactică, știm foarte bine că eșecul școlar are o cauză partajată: școală, elev, părinți. În
condițiile în care, în România, există licee unde niciun absolvent nu a promovat examenul de bacalaureat, vă solicit să precizați
ce măsuri ați dispus?
- Vă solicit o situație a numărului de absolveți, care au promovat examenul de bacalaureat în ultimii 5 ani și care s-au
înscris la un program de studii universitare.
- Vă solicit să prezentați perspectiva dumneavoastră (ca profesor, rector și ministru) asupra viitorul învățământului
universitar românesc în acest context nefast și o anticipație cu privire la numărul de locuri autorizate la nivel naționale pentru
programele de licență, masterat și doctorat.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Solicitare de informații privind diminuarea veniturilor administrațiilor
publice locale – cote și sume defalcate din impozitul pe venit și din TVA
Domnule viceprim-ministru,
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017 a produs multiple efecte negative, atât asupra veniturilor salariale nete
ale angajaților din sectorul privat, dar și asupra sustenabilității bugetelor administrațiilor publice locale. Cea mai importantă
pierdere au înregistrat-o primăriile dezavantajate din punct de vedere economic, în special ca urmare a scăderii sumelor și
cotelor defalcate din impozitul pe venit. De asemenea, este foarte probabil ca și cotele din taxa pe valoarea adăugată să nu se
ridice la nivelul estimat, ca urmare a nerealizării nivelului de încasări programat prin Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat.
Citând din afirmațiile ministrului finanțelor publice, domnul Eugen Orlando Teodorovici, prin care domnia sa confirma că
”parte de salarii, în septembrie, rămâne neacoperită pentru entităţi la nivel public.” – vă aduc la cunoștință că finanțarea
deficitară a administrațiilor publice a pus foarte multe primării în imposibilitatea susținerii unor proiecte de investiții de interes
local, în dificultatea asigurării cheltuielilor curente și acoperirea plății salariilor și a obligațiilor fiscale aferente salariilor.
În condiții de creștere economică semnificativă, Guvernul s-a angajat prin Legea nr.2/2018 să asigurare doar un ”nivel
al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit şi al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel puţin egal cu nivelul aceloraşi sume încasate de unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale în anul 2017”. Chiar dacă unitățile administrației publice locale ar fi trebuit să beneficieze de resurse
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suplimentare, cea mai mare parte a acestora acuză diminuarea semnificativă a resurselor transferate. Față de această situație
deosebit de gravă, care frânează dezvoltarea comunităților locale, în special al celor rurale, vă solicit, domnule Viceprimministru, următoarele informații:
- O situație comparativă între anul bugetar 2017 și anul 2018, care să reflecte resursele financiare transferate de Guvern
la nivelul consiliilor județene din România, prin cote și sume defalcate din impozitul pe venit și prin cotele defalcate din TVA.
- O situație comparativă între anul bugetar 2017 și anul 2018, care să reflecte resursele financiare transferate de
Guvernul României către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale (comune și orașe) din Județul Suceava.
- O situație comparativă între anul bugetar 2017 și anul 2018 cu privire la excedentele bugetare înregistrate de către
unităţile administrativ-teritoriale din Județul Suceava.
Sperând că veți găsi cele mai bune soluții pentru finanțarea administrațiilor publice locale în anul 2018 și veți evita
intrarea unora dintre acestea în incampacitate de plată, vă solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii
Pesta porcină africană în județul Satu Mare
Stimate domnule ministru,
Din cauza virusului pestei porcine africane, România traversează o perioadă de criză, iar autoritățile trebuie să
gestioneze eficient situația, fiind de datoria Guvernului și a instituțiilor de specialitate să soluționeze această problemă
națională. Virusul pestei porcine a fost confirmat în 156 de localităţi din zece judeţe, unde s-au înregistrat 828 de focare.
Județele afectate sunt: Satu-Mare, Sălaj, Bihor, Tulcea, Constanţa, Brăila, Ialomiţa, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov.
Județul Satu Mare este unul din județele afectate de pesta porcină, inspectorii veterinari au confirmat existenţa unui
focar de pestă porcină africană într-o gospodărie de la periferia municipiului Satu Mare în anul 2017, fiind sacrificate șapte
animale.
În data de 11 ianuarie 2018, au existat cazuri de îmbolnăvire a unor porci într-o gospodărie din comuna Micula. În acest
moment, situaţia evoluţiei focarelor de PPA, se prezintă astfel în județul Satu Mare: 6 focare în gospodăriile populaţiei şi 10
cazuri la mistreţi, ultimele două focare fiind înregistrate în localitățile Bocicău şi Tarna Mare iar potrivit ANSVSA, suma
totală a despăgubirilor, în județul Satu Mare, este de 53.690 de lei, din care s-au plătit până în momentul de față 24.070.
Consider că Guvernul, așa cum a precizat și președintele României, domnul Klaus Iohannis, ar fi trebuit să înceapă o
campanie de informare cu privire la virus încă din momentul în care a fost confirmat primul caz de îmbolnăvire. În urma
auditului efectuat de către Direcția Generală de Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene, au fost identificate
serioase deficiențe la nivelul deciziilor și acțiunilor autorităților.
Având în vedere gravitatea crizei care reprezintă un dezastru economic pentru țară, iar firmele din domeniu riscă să
intre în faliment, și mii de oameni își vor pierde locul de muncă, vă cer să îmi comunicați ce măsuri veți adopta atât în
România, cât și în particular, pentru județul Satu Mare, pentru a stopa virusul pestei porcine africane.
Solicit răspuns scris la prezenta întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Romeo Nicoară
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Măsuri pentru simplificarea procedurilor vamale
Stimată doamnă ministru,
Regimul vamal aplicat în România la această oră prezintă o serie de deficiențe semnalate în repetate rânduri de către
agenții economici care transportă marfă spre Europa..
Astfel, operațiunile la vamă sunt greoaie și consumatoare de timp, fapt ce aduce mari prejudicii acestor agenți
economici și unor sectoare economice esențiale .

36

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 22 - 2018
Săptămâna 10 – 14 septembrie 2018
Activitatea vamală din România trebuie eficientizată, de aceea consider că împreună cu Ministerul Finanțelor, în
subordinea căruia se află Direcția Generală a Vămilor, va trebui să identificați rapid cele mai bune soluții pentru deblocarea
situației.
Această inerție din partea autorităților românești în ceea ce privește modernizarea sistemului vamal, de la flexibilizarea
procedurilor complicate, la scurtarea controlului efectuat la punctele de ieșire din țară, proces care poate dura și 24 de ore, în
cazul transportului de marfă din industria auto, asta in timp ce în Ungaria este redus la 20 de minute, este păguboasă și
afectează industrii importante cu o valoarea adăugată imensă în economia românească. Mă refer, așa cum menționam mai sus,
în primul rând la industria auto care reprezintă primul sector exportator pentru România, cu o contribuţie de aproape 13% din
PIB. Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog, doamnă ministru, să precizați următoarele:
1. Care sunt măsurile concrete pe care le-ați luat sau pe care intenționați să le luați pentru eficientizarea activității la
punctele de trecere a frontierei ?
2. Care sunt motivele pentru care în momentul de față un control vamal durează 24 de ore si care sunt metodele prin
care acest interval de timp poate fi scurtat la maxim 1-2 ore?
3. Aveți în intenția demararea unei consultări cu Ministerul Finanțelor în vederea eficientizării activității vamale în
România? Dacă da, vă rog să-mi precizați care sunt obiectivele acestei agende comune și care este calendarul de implementare
al acestora?
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc.
Cu stimă,
Deputat
Lucian Bode
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Clarificări privind aplicarea si efectele Ordinului Președintelui ANAF nr. 1960/2018
Stimate domnule ministru,
În data de 10 august a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Președintelui ANAF nr. 1960/2018 privind modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine,
motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor
formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau
tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.
Prin acest Ordin sunt abrogate atestatele de distribuție a produselor energetice și băuturilor alcoolice în regim angro în
cazul operatorilor economici care nu au depozite. Practic, acest Ordin lovește în agenții economici care funcționau pe vechile
reglementări și care nu dețin spații de depozitare. În această categorie intră societățile de dimensiuni mai mici care
achiziționează benzină, motorină sau GPL,direct de la o rafinărie , dețin o cisternă și transportă aceste produse la clientul final
cu care se află într-o relație contractuală. Aceste noi prevederi intră în vigoare în 90 de zile de la publicarea Ordinului sus
menționat , perioada de conformare la noile reglementări fiind extrem de scurtă. O investiție într-un depozit destinat
produselor energetice este costisitoare din punct de vedere al sumelor de investit, dar și din punct de vedere al proiectării și
execuției acestor depozite. Consider că acest gen de reglementări restrâng piața și limitează accesul la o piață liberă, favorizând
apariția unui comportament monopolist.
Domnule ministru, vă rog să precizați dacă în procesul de emitere a Ordinului 1960/2018 ați avut consultări cu
reprezentanți ai micilor distribuitori și comercianți care intră sub incidența actului normativ și care sunt cei mai afectați de
aceste noi reglementări.
Totodată, vă rog să precizați care este impactul asupra acestor firme ( câte astfel de firme vor fi afectate) și care au fost
motivele care au stat la baza emiterii acestor noi reglementări?
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Lucian Bode
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Disciplina matematică la bacalaureat
Stimate domnule ministru,
An de an, examenul de Bacalaureat prezintă mari dificultăți pentru absolvenții de clasa a XII-a, mai ales la disciplina
matematică. Din acest motiv, mulți elevi încearcă să evite să dea acest examen final din matematică și aleg licee cu profil
umanist sau se transferă de la profilele reale la cele umane în ciclul superior al liceului sau chiar în anul terminal.
În cazul liceelor tehnologice, la care media de admitere este foarte mică și adesea, performanțele școlare ale elevilor
sunt extrem de modeste, dificultatea susținerii unui examen de bacalaureat din matematică îi face pe mulți să renunțe la a se
prezenta la examen, știind că nu vor fi în stare să obțină o notă de trecere.
În acest sens, pentru a oferi o alternativă mai realistă acestor elevi, luați în considerare opțiunea de a înlocui disciplina
matematică cu o disciplină specifică calificării? S-ar putea astfel evita numeroasele transferuri din anii terminali și ar crește
rata de promovare în aceste instituții de învățământ, facilitând o mai mare integrare a tinerilor pe piața muncii.
Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Revenire asupra întrebării nr. 3592A/28.03.2018 referitoare
la ”Salarizarea personalului nedidactic de specialitate din inspectoratele şcolare”
Domnule ministru,
În luna martie a anului curent, prin întrebarea nr. 3592A/28.03.2018, vă atrăgeam atenţia asupra inechităţilor salariale
create prin aplicarea Legii nr. 153 din 28 iunie 2017 pentru personalul nedidactic de specialitate angajat al inspectoratelor
şcolare. Totodată vă solicitam să îmi precizaţi un orizont plauzibil de timp pentru îndreptarea inechităţilor create.
Prin răspunsul dumneavoastră eram informată de unele acte normative ce au dus la creşteri salariale pentru această
categorie de personal. Daţi-mi voie să spun că nu întotdeauna creşterile salariale sunt şi creşteri de venit ale angajaţilor. Să nu
uităm de sumele pe care, până de curând, unii angajaţi trebuiau să le aducă de acasă în ziua de salariu.
Ultimul act invocat de dumneavoastră în răspunsul cu pricina era Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice.
Domnule Ministru, această lege NU se aplică, deşi este în vigoare şi chiar dumneavoastră spuneaţi că de pe urma ei
beneficiază de creşteri salariale personalul nedidactic de specialitate angajat al inspectoratelor şcolare. De pe urma ei, nu a
crescut salariul la niciun angajat din categoria menţionată.
Vă rog să îmi precizaţi care sunt motivele pentru care această lege nu se aplică şi implicit pentru care nu au crescut
salariile angajaţilor respectivi? Dacă nu se aplică, de ce aţi menţionat-o în răspunsul pe care mi mi l-aţi dat?
Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris.
Deputat
Florica Cherecheș
***
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Adresată:
domnului Raed Arafat, Președinte Secretar de Stat - Comitetul Național pentru Combaterea Bolilor
domnului Dr. Geronimo Răducu Brănescu, Președinte Secretar de Stat - Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
domnului Lucian Dumitru, Președinte Secretar General Adjunct - Comitetul Ministerial de Situații de Urgență
pentru Combaterea Pestei Porcine Africane
Autoritățile române îi lasă singuri pe fermierii din România să lupte cu criza PPA
Pe fondul extinderii fără precedent a pestei porcine africane în România (fiind cea mai afectată țară din Europa, cu
peste 830 de focare în 12 județe) și în consecința instituirii de noi zone de protecție și supraveghere și a aplicării
corespunzătoare a interdicției mișcării efectivelor din fermele indemne de boală din aceste zone pentru diferite perioade de
timp, era și este absolut necesară aprobarea de măsuri urgente care să reglementeze situațiile în care se află diverși fermieri
pentru a permite acestora păstrarea capacităților de producție și în special a celor reproductive (scroafe și scrofițe fertile) și
revenirea, imediat ce situația o va permite, la un flux tehnologic normal în vederea diminuării pierderilor economice prezente
și mai ales viitoare. Din analiza evoluției efectivelor în fermele românești care se regăsesc în situația de a nu putea efectua
mișcări ale animalelor către abatoare sau către unități de creștere și îngrășare și în absența unor unor soluții și decizii
sanitare veterinare locale de soluționare a supra-aglomerării, se impune reglementarea ca și soluție tehnică a uciderii
voluntare de necesitate sub control sanitar-veterinar.
Concret, vă întreb de ce nu se elaboreaza de urgență proceduri prin care fermele comerciale în care nu evoluează
virusul PPA dar care au impuse interdicții de mișcare a animalelor și nu pot livra porci grași spre abatorizare sau nu pot
transfera tineret porcin spre ferme de creștere sau de îngrășare pentru anumite perioade de timp, să poată aplica uciderea
voluntară de necesitate, cu acordare de despăgubiri corespunzătoare. Perioadele de timp se situează între 40 și 60 de zile, dar
în practică acestea se pot extinde până la 90-120 de zile, fiind calculate de la plasarea respectivei ferme într-o zonă de
protecție sau supraveghere până la aplicarea de derogări pentru livrările de porci grași către abatoare sau, în cazul livrărilor de
tineret porcin, până la lichidarea ultimului focar de PPA din respectiva zonă și închiderea acesteia.
De ce nici până azi nu a fost stabilită si comunicată de către ANSVSA, lista unităților de abatorizare pentru
sacrificarea animalelor si procesarea cărnii provenite din zonele de protectie si supraveghere? Aceste prevederi
constituie obligatii ale ANSVSA conform Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Situatia este
mentionata si in Directiva 2002/60/CE, la art. 10, pct. 2, alin. b) si art. 11, pct.2, alin. b) precum si in Planul de contingenta al
României pentru Pesta Porcină Africană la Cap. 1.1.9. pct. 2:
2. În cazul în care interdicțiile prevăzute la alineatul (1) sunt menținute mai mult de 40 de zile din cauza apariției unor
noi focare ale bolii și atunci când, în ceea ce privește adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau
probleme de altă natură, sub rezerva condițiilor prevăzute la art. 10, alineatul (3), ANSVSA poate, la cererea justificată a
proprietarului, să autorizeze ieșirea porcilor dintr-o exploatație situată în interiorul zonei de supraveghere, pentru a fi
transportați direct spre:
2.1. un abator desemnat de ANSVSA, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere, în
vederea unei sacrificări imediate;
2.2. o întreprindere de ecarisare-procesare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor
procesare sub control oficial sau
2.3. în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere. În
acest caz, România informează de îndată Comisia în cadrul SCOPAFF.
A fost făcută și o solicitare, în acest sens, de către Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România prin adresa nr
35/31.08.2018.
Fermierii au fost lăsați singuri cu situațiile de criză, am asistat la situații aberante de sechestru în depozite și
ferme, animalele ajungând să se canibalizeze?
Deciziile pompieristice și politicianiste luate în miez de noapte, fără fundamentare științifică, au dus la asemenea
situatii. Restricția de mișcare a efectivelor de porcine în vederea abatorizării sau către unitățile de creștere și îngrășare
conduce la imposibilitatea desfășurării activității fermelor respective prin supra-aglomerarea acestora și are repercusiuni
economice deosebit de grave prin apariția unei perioade îndelungate în care fermierul nu are nici un venit și este constrâns să
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mențină în viată și să hrănească animale care nu mai pot fi gestionate în suprafața existentă, au depășit greutatea de sacrificare și
pe care nu le poate valorifica comercial.
Creșterea numărului de animale are ca și consecință imediată imposibilitatea respectării condițiilor minime de
bunăstare și de menținere a fluxului tehnologic aprobat de autoritățile sanitare veterinare. Se pot genera și stări patologice cu
repercusiuni directe asupra sănătății animalelor (canibalism, etc.), care provoacă suferință și traume animalelor și vor conduce la
imposibilitatea de a mai fi valorificate după terminarea perioadei de interdicție sau dacă derogările se vor aproba prea
târziu. Fermele comerciale de creștere a porcilor care se regăsesc în asemenea situații solicită, prin prezenta, stabilirea și
aprobarea unei proceduri de necesitate privind uciderea voluntară a animalelor și emiterea unor norme privind despăgubirea
pentru animalele ucise și pagubele colaterale înregistrate în perioada de restricție.
Vă întreb, având în vedere că ați dispus de toate pârghiile legale, de ce nu ați luat la timp măsurile legale care se
impuneau, și i-ați lăsat singuri pe fermierii din România în fața situațiileor de criză, pe care multe dintre dintre ele
dumneavoastră le-ați creat prin incompetență și neimplicare? Sunt întrebari la care românii au dreptul să afle răspunsuri,
pentru că s-a compromis pentru mulți ani de-aici înainte creșterea porcului și industria de profil din România, s-a atentat la
siguranța si securitatea alimentară națională, si s-au produs pagube incomensurabile la bugetul de stat!
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Nechita Adrian Oros
***
 Interpelare
Adresată: domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
De către: Pavel Popescu, deputat
Obiectul interpelării: Sala Polivalentă din Timișoara, Timiș
Conform ultimelor declarații ale dl. Primar Nicolae Robu, dar și a răspunsului nr. 8736, înregistrat pe data de 03-092018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la întrebarea nr. 4802A, înregistrată pe data de 26-062018, ”obiectivul de investiții „Construirea de sală de sport multifuncțională, municipiul Timișoara, județul Timiș” urmează să
fie introdus în Lista Sinteză”. Însă, conform declarațiilor Direcției strategii și comunicare din cadrul CNI în presă, și
amplasarea sălii polivalente în comuna Giroc se află pe lista sinteză, iar o decizie propriu-zisă nu a fost luată.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. În cât timp se va lua o decizie definitivă în ceea ce privește amplasarea Sălii Polivalente?
2. Considerați grăbirea procesului de decizie în ceea ce privește amplasarea Sălii Polivalente, având în
vedere faptul că anul 2018 se aproprie de final, iar pentru procedura de achiziție și pentru lucrările propriu-zise ar mai rămâne
doar doi ani până în 2021 ?
Solicit răspunsul în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
***
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Grupul parlamentar al Alianței
Liberalilor și Democraților

 Declarații politice
Globalizarea sectorului agro-alimentar
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
La nivel mondial se negociază globalizarea sectorului agro-alimentar. Motorul acestor negocieri este Uniunea
Europeană, care își deschide și mai mult porțile pentru importurile de materii-prime, în special, din zonele geografice
îndepărtate, precum America de Sud și zona Pacificului.
Cei care vor fi afectați negativ, vor fi în primul rând fermierii din UE.
Bruxelles-ul a intuit deja, că trebuie să asigure hrană ieftină pentru o populație în creștere, acest lucru fiind urmărit și
de țări precum Brazilia, Argentina, Australia, Canada sau Noua Zeelandă, care vor să-și întărească propriile sectoare agrozootehnice.
La începutul verii a fost semnat Parteneriatul Trans-Pacific. Mai puțin clar este acordul UE-Mercosur, care ar permite
țărilor din America latină să exporte în UE carne cu taxe vamale foarte mici. Știind ce însemnă aceste tratate economice,
fermierii europeni din Occident au reacționat. Astfel, oficialitățile de la Bruxelles au avertizat că fermierii europeni nu trebuie
să accepte condițiile comerciale cu Mercosur, pe care vor să le impună Brazilia, Argentina și Uruguay: „orice acord comercial
dintre UE și blocul comercial latino-american trebuie să fie echitabil și echilibrat”, a avertizat Martin Merrild, președintele
Copa, care a adăugat: „Nu putem accepta standarde duble. Nu va exista niciodată o concurență loială între UE și America
latină, deoarece acestea nu produc în aceleași condiții sau, dacă îndeplinesc aceleași standarde la proteină, importurile către UE
trebuie să respecte același nivel de control al siguranței”.
Încă din anul 2010 s-au exprimat în mod repetat preocupări privind dificultățile pe care le-ar întâmpina companiile și
fermierii din Europa, dacă ar fi importată carne ieftină și de proastă calitate din America de Sud. Asociația Europeană a
Producătorilor de Lactate (EDA) a declarat că regretă direcția adoptată de Comisia pentru Agricultură a Parlamentului
European (COMAGRI).
EDA susține că amendamentele votate în Parlamentul European, cum ar fi mecanismele de partajare a valorii și
programele de reducere a producției de lapte, schimbă în mod efectiv contextul politic în care operează fermierii și companiile
din sectorul european. Astfel de modificări vor încetini adaptarea sectorului, care se confruntă cu o concurență sporită din
partea producătorilor din afara Europei, periclitând astfel mai multe obiective ale Politicii Comune Agrare (PAC).
Mai trebuie adăugat și faptul ca în prezent Statele Unite aplică măsuri protecționiste. Concomitent, țările Asiei
negociază acorduri de liber-schimb cu Australia și Noua Zeelandă, iar China, India Și Rusia încheie tratate asemănătoare. Cei
mai afectați rămân fermierii din Uniunea Europeană, care nu vor putea să țină pasul cu prețurile la care vor exporta țările din
zonele terțe. Rămâne o singură cale pentru a rezista, anunțată deja în proiectul pentru noul PAC, dat publicității de către
Comisia Europeană: „prevalența eficienței, în fața conformității”.
Rămâne întrebarea ce va însemna asta pentru fermierul român?”
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
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Declarație politică
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Turbulențele sociale violente desfășurate în 10 august 2018 în Piața Victoriei din București, puteau lua o altă
întorsătură, în sensul definirii lor ca lovitură de stat, dacă Jandarmeria Română nu intervenea în forță la momentul potrivit.
Am definit aceste evenimente ca niște turbulențe sociale violente pentru simplul motiv că nu pot fi calificate ca
proteste sau manifestații împotriva unor măsuri guvernamentale, deoarece aceste manifestații nu au fost asumate de nimeni și
nici autorizate de nimeni. În schimb, organizarea de tip paramilitar a acțiunilor violente din Piața Victoriei, mărturiile unor
persoane, precum și înregistrările difuzate de unele televiziuni, conduc clar la concluzia că aceste violențe au fost comandate și
finanțate din exteriorul României, în scopul clar al răsturnării ordinii de drept constituționale și pregătite în amănunt din
primăvara acestui om. În mod firesc se naște întrebarea: Cine are interes direct în destabilizarea țării, instaurarea haosului
social și răsturnarea ordinii de drept??! Evident, aceste grupări politice care nu au reușit să obțină guvernarea în urma
alegerilor libere din iarna lui 2016.
Acestor grupări politice li se alătură ONG-uri finanțate din exterior, destul de consistent (evident pentru finanțarea
protestelor din țară), dar și anumite instituții ale statului prin lipsa de reacție, prin blocaj informatic, prin acțiuni de intimidare a
acțiunilor Jandarmeriei Române.
Așa ceva nu este posibil!! Așa ceva nu poate fi tolerat!! Ba mai mult, Președintele României, Klaus Johannis, a înfierat
cu mânie proletară, intervenția jandarmilor, alături de instituțiile media care îi sprijină candidatura în 2019. Este ușor de
observat faptul că președintele României, ca și predecesorul său, nu a reușit să dea instituției prezidențiale o
dimensiune istorică, ci numai una politică, de confruntare permanentă cu celelalte instituții ale statului.
Între timp, la Parchetul General s-au adunat câteva sute de plângeri penale privitoare la intervenția jandarmilor în data
de 10 august, iar anchetele jurnaliștilor aduc din ce în ce mai multe probe privitor la finanțarea turbulențelor din exterior, probe
care conduc la deschiderea unor anchete penale demarate de instituțiile de profil.
Dacă finanțarea acestor evenimente a fost asigurată de entități guvernamentale europene și nu de entități private (care
nu sunt exonerate de răspundere...), atunci, gestul Marii Britanii consfințit prin Brexit, ar trebui să ne dea de gândit...!
Vă mulţumesc,
Deputat
Constantin Avram
***
Să transformăm idealul Unirii în realitate!
Ne aflăm în anul istoric 2018, când aniversăm împlinirea primului secol de la înfăptuirea Marii Uniri, ideal pentru
care, de-a lungul timpului, românii au trudit şi au luptat fără preget, plătind pentru asta chiar şi tributul suprem, atunci când a
fost nevoie. Este o aniversare la care merită să participăm cu tot respectul cuvenit înaintaşilor, oameni de rând sau personalităţi
marcante care ne-au jalonat istoria naţională. O aniversare pe care ar trebui s-o întâmpinăm cu însufleţire, cu gratitudine pentru
toţi cei cărora le suntem datori, uniţi în cuget şi-n simţiri, toţi cei de un neam, mândri că suntem români, că ne-am născut pe
acest pământ binecuvântat de Dumnezeu. O sumedenie de străini care ne vizitează ţara se minunează de atâta frumuseţe,
purtând cu ei, în lumea întreagă, mesajul despre România miraculoasă, despre peisajele de basm, bogăţii naturale, oameni
fermecători şi inteligenţi. Noi înşine, însă, nu prea mai avem timp să ne preţuim ţara, cel mai preţios dar moştenit de la
străbuni.
Întâmpinăm marea sărbătoare naţională angrenaţi, cu voie sau fără de voie, într-un soi de bâlci suprarealist, iraţional şi
incredibil, martori şi părtaşi la sarabanda iniţiată şi întreţinută de saltimbanci, delatori, pe care, probabil, îi deranjează foarte
mult ideea de unire a românilor în jurul ţel comun, acela de a fi mai puternici, de a ne impune în faţa altor naţiuni prin valorile
incontestabile ce ne aparţin de drept. Culmea stupidităţii este că unii conaţionali fac jocul străinilor, din interese meschine, din
naivitate sau dintr-o condamnabilă nimicnicie.
Pe 8 septembrie, presa românească ar fi trebuit să dea semnale că apreciază importanţa „Zilei Mondiale a Solidarităţii
Jurnaliştilor”. Nu s-a întâmplat aşa ceva, demonstrându-se încă o dată, deşi nu mai era nevoie, că majoritatea formatorilor de
opinie se găsesc într-o permanentă stare de conflict, după cum le dictează conştiinţa, interesele sau mogulii. Imaginea
simbolică a Centenarului este prezentată fără jenă, în cele mai multe dintre sursele mass-media, însoţită de lanţuri, după cum
au modificat-o, cu neruşinare, nişte indivizi cu mintea găunoasă. Noţiunile de respect, adevăr, iubire de oameni şi de ţară, au
fost trecute fie la arhaisme, fie la neologisme. O parte dintre români se străduieşte să-şi pună munca şi inteligenţa în slujba
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progresului, iar o alta, chiar dacă minoritară, face tot posibilul să provoace haos. Cam aşa se configurează, în acest moment,
societatea românească. Aşa se pregătesc de sărbătoare oamenii chibzuiţi?
Pe 10 septembrie, puteam găsi un moment de respiro dedicat “Zilei Schimbului de Idei”. Nici asta nu s-a întâmplat.
Am ajuns în situaţia în care fiecare are dreptatea sa, deşi, uneori, adevărul este departe de dreptatea fiecăruia. Ne izolăm astfel
unii de alţii, dezbinarea fiind cuvântul de ordine, în detrimentului unirii. Isaac Newton zicea că „Oamenii sunt singuri deoarece
construiesc ziduri în loc de poduri.” Noi, românii, ne-am găsit tocmai în anul Centenarului, să demonstrăm că avea dreptate.
Cui foloseşte?
Rosturile noastre, ale românilor, trebuie să redevină acelea fireşti oricărei naţiuni, iar tradiţia nu lipseşte din istoria
noastră comună. Vă îndemn să ne întoarcem la interesele noastre, ca oameni cu o istorie multimilenară, pe care numai inamicii
României o contestă. Să ne resetăm azimutul, adunându-ne întru sprijinirea idealului de credinţă care ne-a ţinut mereu
împreună: Unirea. Despre ideal, ca atare, unul dintre marii promotori ai românismului, Nicolae Titulescu, aprecia că “idealul
este în sine o realitate în devenire”. Noi, generaţia de azi, avem datoria de conştiinţă să arătăm lumii că avem capacitatea să
transformăm idealul în realitate. Trebuie doar să vrem.
Deputat
Niţă Mihai
***
Situația podurilor din România, informări și dezinformări
Stimați colegi,
Tragedia cauzată de prăbușirea unui pod în orașul italian Genova și accidentul feroviar din județul Dolj, localitatea
Cârcea, au determinat probabil Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să comunice câteva
informații referitoare la situația podurilor din România.
Astfel, am aflat că „din cele 4.250 de poduri aflate pe rețeaua de Drumuri Naționale din România, doar 37 se află în
clasa tehnică 5, iar majoritatea lor sunt situate pe drumuri secundare, preluate în trecut de la autoritățile locale. De asemenea,
680 de poduri sunt în clasa tehnică 4. Niciunul dintre aceste poduri nu prezintă risc iminent de colapsare.”
Mai mult, CNAIR a subliniat că „podurile din România nu se află în situație gravă, iar problemele apărute pot fi ținute
sub control prin activități de reparație curentă”, compania făcând „apel la cei care prezintă în spațiul public informații în
legătură cu situația infrastructurii naționale, să verifice cu atenție veridicitatea lor, deoarece în caz contrar riscă să producă
panică și confuzie în societate”. Acest apel la responsabilitate este unul foarte corect.
Din păcate, cu câteva luni înaintea acestui comunicat al CNAIR, într-o emisiune televizată în care a fost preocupat mai
degrabă de calitatea politică a mea decât de problemele pe care le-am ridicat, așa cum ar fi fost firesc, dl. ing. Ovidiu Laicu,
director al DRDP Iaşi, a descris o situație extrem de gravă, și citez: „Sunt foarte multe poduri cu probleme, tremură, nu mai
rezistă, și intrăm într-un program de reabilitare, vom reabilita 54 – 60 poduri în următorii 3 - 4 ani”. Înregistrarea acestei
emisiuni poate fi vizionată oricând.
În acest context, mă întreb, și l-am întrebat și pe dl. ministru Șova, printr-o interpelare, ce s-a întâmplat în câteva luni,
între declarațiile domnului director Laicu și comunicatul CNAIR, încât aceste poduri „cu probleme”, care „tremurau” și „nu
mai rezistau”, să devină foarte solide și sigure? Cu atât mai mult cu cât, dintr-un răspuns al Ministerului Transporturilor la o
interpelare a mea, lucrări de intervenție se derulau doar la 5 obiective de pe raza DRDP Iași.
În fața promovării acestor informații confuze chiar de către subordonații domniei sale, cred că este de datoria domnului
ministru Șova să transmită public care este realitatea: ori foarte multe poduri tremură și nu mai rezistă, ori nu sunt probleme.
De asemenea, cred că este important ca domnul ministru să transmită un semnal de responsabilitate către subordonații
săi, care, chiar dacă în afara serviciului au o calitate politică, pe care o respect, la serviciu trebuie să uite asta și să se comporte
conform fișei postului.
Înainte de orice însă, până va avea concluziile referitoare la informările și dezinformările din partea subordonaților săi
referitoare la situația podurilor, îl rog pe domnul ministru Șova să se implice direct în evaluarea gradului de îndeplinire a
obiectivelor de investiții, reparații și expertize asumate la acest capitol la nivelul anului 2018.
Deputat
Daniel Olteanu
***
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 Interpelare
Adresată: domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor
De către: Daniel Olteanu, deputat
Obiectul interpelării: Informațiile contradictorii referitoare la starea podurilor din România
Stimate domnule ministru,
Am specificat, într-o interpelare pe care v-am adresat-o în luna februarie a acestui an, faptul că starea precară a
infrastructurii, cu deosebire în Moldova, pune în pericol siguranța participanților la trafic, pe lângă pierderile cauzate
economiei de restricțiile de circulație. Până nu demult, era o provocare parcurgerea în siguranță a distanței Vaslui – Bacău, așa
cum e și în prezent, din păcate, traseul Bârlad – Podu Turcului, ambele drumuri naționale. În același context, citam o
declarație făcută în cadrul unei emisiuni televizate, care poate fi confirmată de înregistrarea aferentă, prin care dl. ing. Ovidiu
Laicu, director al DRDP Iaşi, a descris o situație extrem de gravă: „Sunt foarte multe poduri cu probleme, tremură, nu mai
rezistă″, și ″intrăm într-un program de reabilitare poduri, vom reabilita 54 – 60 poduri în următorii 3 - 4 ani”. Prin răspunsul
Ministerului Transporturilor nr. 7388 din 16.04.2018, mi s-au transmis, punctual, următoarele informații:
1. DRDP Iași a propus CNAIR introducerea în cadrul Programului anual de achiziții publice (PAAP) pe 2018 a patru
„obiective de investiții și reparații capitale” aflate pe raza județului Vaslui: Revizuire SF – „Reabilitare pod pe DN 24 km
106+678, la Crasna”, „Consolidare pod pe DN 24B km 42+092 peste Prut, Albița – Leușeni”, Proiectare SF – „Modernizare
DN 24A Murgeni – Huși km 31+620 – km 98+304”, DN 26 Galați – Murgeni.
2. În perioada 2011 - 2018 au fost propuse pentru a fi incluse în PAAP 14 obiective de reparații capitale din județul
Vaslui care includ și poduri.
3. În ceea ce privește situația expertizelor, DRDP Iași a încheiat Contracte de expertizare cu derulare în 2018 pentru un
număr de 28 poduri, după finalizarea acestor expertize putând fi cunoscute și riscurile din punct de vedere seismic.
4. În 2018 se vor face lucrări de intervenție la un număr de 5 poduri.
Ulterior acestui răspuns, recent, după tragedia cauzată de prăbușirea unui pod în orașul italian Genova și după
accidentul feroviar din județul Dolj, localitatea Cârcea, CNAIR a comunicat faptul că:
1. „Din cele 4.250 de poduri aflate pe rețeaua de Drumuri Naționale din România, doar 37 se află în clasa tehnică 5, iar
majoritatea lor sunt situate pe drumuri secundare, preluate în trecut de la autoritățile locale. De asemenea, 680 de poduri sunt
în clasa tehnică 4. Niciunul dintre aceste poduri nu prezintă risc iminent de colapsare.”
2. „Podurile din Romania nu se află în situație gravă, iar problemele apărute pot fi ținute sub control prin activități de
reparație curentă. Facem apel la cei care prezintă în spațiul public informații în legătură cu situația infrastructurii naționale, să
verifice cu atenție veridicitatea lor, deoarece în caz contrar riscă să producă panică și confuzie în societate”.
Stimate domnule ministru, consider că este de datoria dumneavoastră, în fața acestor puncte de vedere contradictorii,
prezentate public chiar de reprezentanți ai instituțiilor responsabile, din subordinea Ministerului Transporturilor, să expuneți
situația reală a stării podurilor. În momentul în care un reprezentant al DRDP Iași susține că „foarte multe poduri cu probleme
tremură, nu mai rezistă” (declarație înregistrată video, făcută în cadrul unei emisiuni TV), iar CNAIR transmite că „podurile
din Romȃnia nu se află în situație gravă”, principalii responsabili de producerea panicii și confuziei în societate sunt chiar unii
reprezentanți ai autorităților responsabile din subordinea Ministerului Transporturilor, față de care vă rog să luați măsurile care
se impun. În plus, vă rog, domnule ministru, având în vedere faptul că ne apropiem de finalul anului 2018 și de momentul de
bilanț, să-mi transmiteți următoarele:
1. Care este situația la zi a celor patru „obiective de investiții și reparații capitale” aflate pe raza județului Vaslui,
pentru care DRDP Iași a propus CNAIR introducerea în cadrul Programului anual de achiziții publice (PAAP) pe 2018.
2. Care este situația la zi a celor 14 obiective de reparații capitale din județul Vaslui, care includ și poduri, propuse
pentru a fi incluse în PAAP în perioada 2011-2018.
3. În ce stadiu se află derularea fiecăruia dintre Contractele de expertizare pentru un număr de 28 poduri, cu derulare în
2018 și care sunt concluziile.
4. În ce stadiu se află lucrările de intervenție la fiecare din cele cinci poduri menționate în răspunsul Ministerului
Transporturilor nr. 7388 din 16.04.2018 (grad de realizare / execuție).
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vă mulțumesc!
Daniel Olteanu
***
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