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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 8 – 12 octombrie 2018)
Ședința Camerei Deputaților de luni, 8 octombrie
Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut, luni, 8 octombrie, moţiunea simplă iniţiată de 67 deputaţi ai PNL, intitulată
“Dănuț Andrușcă sau cum să destabilizezi deliberat economia României. Incompetența falimentează România”. Punctul de
vedere al Executivului a fost susţinut de domnul Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei.
La dezbateri au luat cuvântul deputaţii: Laurențiu Nistor, Daniel Suciu, Valeriu Andrei Steriu (Grupul parlamentar al
PSD), Lucian Bode, Daniel Gheorghe și Pavel Popescu (Grupul parlamentar al PNL), Mihai Cătălin Botez și Cristina
Mădălina Prună (Grupul parlamentar al USR), Bende Sandor (Grupul parlamentar al UDMR), Ionuț Simionca (Grupul
parlamentar al PMP). Votul final asupra moţiunii simple se va exprima în şedinţa plenară de miercuri, 10 octombrie.
În aceeași zi, Grupul parlamentar al PNL a depus moțiunea simplă “PSD îngroapă cultura chiar în anul celebrării
Centenarului”.
***
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 10 octombrie
Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, miercuri, 10 octombrie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) COM(2018) 303 (PH CD
67/2018) – 257 voturi pentru
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu
- Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei
aferente "Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor" JOIN(2018)17 (PH CD 68/2018) – 269 voturi pentru
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele
de război, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018 (PL-x 468/2018) - lege ordinară – 272 voturi pentru
4. Proiectul de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x
149/2018) - lege ordinară – 275 voturi pentru
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific
silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 203/2018) - lege ordinară – 184
voturi pentru, 94 împotrivă
6. Proiectul de Lege privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către
autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al
executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date (PL-x
424/2018) - lege ordinară – 178 voturi pentru, 84 împotrivă, 16 abţineri
7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri (PL-x 421/2018) - lege ordinară – 260 voturi pentru, 3 abţineri
8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (PL-x
423/2018) - lege ordinară – 273 voturi pentru, 1 împotrivă
9. Legea pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x
85/2017/2018) - lege ordinară – 220 voturi pentru, 49 împotrivă, 13 abţineri
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro (PL-x 271/2018) - lege
ordinară – 214 voturi pentru, 51 împotrivă, 11 abţineri
Moţiunea simplă intitulată “Dănuţ Andruşcă sau cum să destabilizezi deliberat economia României. Incompetenţa
falimentează România”, iniţiată de 57 deputaţi ai PNL, a fost respinsă cu 103 voturi pentru, 146 împotrivă şi 19 abţineri.
Moţiunea a fost dezbătută în şedinţa plenară de luni, 8 octombrie.
***
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018*
(Situaţia cuprinde datele la 12 octombrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1294

din care:
– existente la începutul anului 2018

762

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018

407

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

125

1) Dezbătute

331
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

247

– 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

329
63
33
182
51
1
1
988
409
558
18

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

3

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

14
12
2

Cele 329 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
129 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
66 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
12 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
51 proiecte de legi
200 propuneri legislative

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2018 au fost promulgate 241 de legi.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunea septembrie – decembrie 2018
(Situaţia cuprinde datele la 12 octombrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1031

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

906

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

125

1) Dezbătute

55
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

29

– 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

53
24
8
7
14
1
1
988
409
558
18

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

3

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

14
12
2

▪ Cele 53 iniţiative legislative votate privesc:
18 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
9 proiecte de legi
35 propuneri legislativei legislative
* În anul 2018 au fost promulgate 241 de legi, 7 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea
actuală, iar 234 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare.
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
Şedinţele din zilele de luni, 8 şi miercuri, 10 octombrie 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

395
395

din care: - în dezbatere

8

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

7
8

- votate
- la Senat

1

- la promulgare

7

Retrimise la comisii

1

▪ Cele 8 de iniţiative legislative votate privesc:
3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi
5 propuneri legislative

rivesc:
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
8 – 12 octombrie 2018

I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 149/2018 - Lege pentru completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere

2.

PL-x 85/2017/2018 - Lege pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

3.

PL-x 424/2018 - Lege privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi
combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi
privind libera circulaţie a acestor date

4.

PL-x 423/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România

5.

PL-x 421/2018 - Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri

6.

PL-x 271/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2018 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de
adoptare a monedei euro

7.

PL-x 203/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea
serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise
documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

PL-x 468/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 12 octombrie 2018 )
I. În perioada 8 – 12 octombrie 2018
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 18 avize.
Cele 24 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

8
16

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

0
1
2
3
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 513 proiecte de legi şi propuneri legislative, din
suplimentar.

care 57 pentru raport

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1399 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

518



rapoarte suplimentare

115

44



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

19

TOTAL

818

581
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ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 8 - 12 octombrie 2018
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.410/2018

Plx.103/2015

PLx.348/2017

PLx.272/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Guvern

09.10.2018

Raport de adoptare
(502/R din 10.10.2018)

Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din
învăţământ

2 parlam.
respinsă
de Senat

09.10.2018

Raport de respingere
(506/R din 10.10.2018)

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal

Guvern
respinsă
de Senat

09.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(516/R din 10.10.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal

3 parlam.
adoptat de
Senat

09.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(517/R din 10.10.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.296/2004 privind Codul consumului

1 parlam.

09.10.2018

Raport de respingere
(514/R din 10.10.2018)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.480/2018

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 38 parlam.
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării " – raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru mediu

09.10.2018

Raport de adoptare
(500/R din 09.10.2018)

Plx.385/2018

Propunere legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor
poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher 25 parlam.
valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, respinsă
centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse de Senat
alternativ/ecologice – raport comun cu comisia pentru mediu

03.10.2018

Raport de respingere
(501/R din 09.10.2018)

PLx.412/2018

Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional
privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20
februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport
rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la
19 mai 1956

Guvern

18.09.2018

Raport de adoptare
(515/R din 10.10.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei
Române – raport comun cu comisia juridică

46 parlam.
adoptat de
Senat

26.07.2018

Raport de respingere
(505/R din 10.10.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind instituirea Zilei dăruirii

1 parlam.
adoptat de
Senat

09.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(512/R din 10.10.2018)

PLx.372/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

IV. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.392/2016

V. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx.477/2018

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.11/2018

Plx.450/2018

Plx.475/2018

PLx.462/2018

Plx.194/2018

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
30 parlam.
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
respinsă
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
de Senat
– raport comun cu comisia juridică

12.09.2018

Raport de respingere
(507/R din 10.10.2018)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală – raport comun cu comisia 38 parlam.
juridică

25.09.2018

Raport de respingere
(508/R din 10.10.2018)

19 parlam.
respinsă
de Senat

25.09.2018

Raport de respingere
(509/R din 10.10.2018)

22 parlam.
adoptat de
Senat

25.09.2018

Raport de respingere
(510/R din 10.10.2018)

31 parlam.
respinsă
de Senat

12.09.2018

Raport de respingere
(511/R din 10.10.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 38 parlam.
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării " – raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru transporturi

09.10.2018

Raport de adoptare
(500/R din 09.10.2018)

Propunere legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor
poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher 25 parlam.
valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, respinsă
centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse de Senat
alternativ/ecologice – raport comun cu comisia pentru transporturi

26.06.2018

Raport de respingere
(501/R din 09.10.2018)

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către
autorităţile şi instituţiile publice – raport comun cu comisia juridică
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – raport comun cu
comisia juridică
Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case
de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi
transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ
teritoriale unde sunt situate – raport comun cu comisia juridică

Iniţiator

VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.372/2018

Plx.385/2018

Denumirea proiectului

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.475/2018

PLx.428/2018

Plx.211/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea
normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile
facultative

Guvern
adoptat de
Senat

03.10.2018

Raport de adoptare
(503/R din 10.10.2018)

Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

3 parlam.
adoptat de
Senat

03.10.2018

Raport de respingere
(504/R din 10.10.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 14 parlam.
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu respinsă
handicap – raport comun cu comisia pentru sanatate
de Senat

03.10.2018

Raport de respingere
(518/R din 10.10.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

26.06.2018

Raport de respingere
(518/R din 10.10.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.211/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 14 parlam.
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu respinsă
handicap – raport comun cu comisia pentru muncă
de Senat

X. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.316/2018

Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei
39 parlam.
naţionale nr.1/2011

03.10.2018

Raport de respingere
(496/R din 08.10.2018)

Plx.370/2018

Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educaţiei
30 parlam.
naţionale nr.1/2011

03.10.2018

Raport de respingere
(497/R din 08.10.2018)

XI. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.180/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

13 parlam.
respinsă
de Senat

03.10.2018

Raport de respingere
(498/R din 08.10.2018)

Plx.329/2018

Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

42 parlam.
respinsă
de Senat

03.10.2018

Raport de respingere
(499/R din 08.10.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea
nt.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – raport comun cu
comisia pentru apărare

4 parlam.
respinsă
de Senat

03.10.2018

Raport de respingere
(413/RS din
09.10.2018)

Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei
Române – raport comun cu comisia pentru agricultură

46 parlam.
adoptat de
Senat

12.09.2018

Raport de respingere
(505/R din 10.10.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
30 parlam.
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
respinsă
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
de Senat
– raport comun cu comisia pentru administrație

09.10.2018

Raport de respingere
(507/R din 10.10.2018)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală – raport comun cu comisia 38 parlam.
pentru administrație

09.10.2018

Raport de respingere
(508/R din 10.10.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea 19 parlam.
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către respinsă
autorităţile şi instituţiile publice – raport comun cu comisia pentru de Senat
administrație

09.10.2018

Raport de respingere
(509/R din 10.10.2018)

XII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt.
1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.326/2018

PLx.392/2016

Plx.11/2018

Plx.450/2018

Plx.475/2018
5

6

7

8

PLx.462/2018

Plx.194/2018

PLx.354/2018

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea
22 parlam.
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
adoptat de
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – raport comun cu
Senat
comisia pentru administrație
Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case
de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi 31 parlam.
transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ respinsă
teritoriale unde sunt situate – raport comun cu comisia pentru de Senat
administrație

09.10.2018

Raport de respingere
(510/R din 10.10.2018)

03.10.2018

Raport de respingere
(511/R din 10.10.2018)

16 parlam.
adoptat de
Senat

09.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(513/R din 10.10.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea
nt.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – raport comun cu
comisia juridică

4 parlam.
respinsă
de Senat

03.10.2018

Raport de respingere
(413/RS din
09.10.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.326/2018
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice

Ziua Mondială a Educaţiei poate fi un bun prilej pentru a face un bilanț
în legătură cu învățământul național.
Cu toții suntem de acord că școala românească trece prin perioade grele. Vorbim despre abandon școlar record,
fonduri insuficiente, profesori care pleacă din sistem, părinți dezamăgiți, miniștri care stau în funcție doar câteva luni și
diplome care nu reflectă cunoștințe sau abilități reale pentru piața muncii.
De 6 ani de zile fac parte din Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților. Am inițiat un pachet de legi pentru
combaterea abandonului școlar prin programe precum: ”After-School”, ”Alimentația sănătoasă în școli”, ”Transport gratuit
pentru profesorii și elevii navetiști” sau formarea unei rețele de ”Consilieri școlari”. Am organizat zeci de dezbateri și întâlniri
cu reprezentanți ai guvernelor, ai părinților, școlilor și mediului de afaceri pentru a încuraja investițiile în dezvoltarea
învățământului profesional-dual.
O parte dintre aceste proiecte s-au materializat în legi. O parte sunt testate. Iar cele mai multe au fost respinse sau
zac prin sertarele comisiilor de specialitate. Marea dezamăgire a fost că toate partidele le-au susținut în public și le-au trecut în
programele de guvernare, unii colegi din alte partide chiar le-au semnat, însă la vot s-au comportat diferit. Când au ajuns la
guvernare au tot spus că ”măsurile sunt bune, dar momentan nu sunt bani”. În educație nu se reduce totul la bani. Pentru a
pune în practică programul de formare a viitorilor profesori (Masteratul Didactic) nu este nevoie de mulți ani. Pentru a evalua
și clasifica programele universitare nu este nevoie de bani. Ci doar de dorința de a fi onești și a finanța zonele care fac
performanță și pot genera dezvoltare și cunoaștere.
În educație nu ar trebui politizate proiectele. Trebuie să cântărim dacă o măsură este în favoarea elevului, părintelui,
profesorului și a societății și să o adoptăm. Orice clipă pierdută înseamnă încă o generație care nu va beneficia de un sistem de
învățământ performant.
Îmi doresc ca la fiecare aniversare a acestei zile să vorbim despre realizări și nu despre eșecuri sau destine frânte.
Îmi doresc ca România să fie o țară competitivă și dezvoltată. Acest lucru este posibil dacă sistemul de învățământ va fi unul
de calitate. Putem atrage nu doar noi investiții prin forța de muncă bine calificată sau rezultatele științifice/tehnologice, ci și
tineri din alte țări care să-și dorească să urmeze un program educațional în țara noastră. Educația trebuie văzută și ca un demers
economic – cine investește în calitate, realizează și profit!
Așadar, să profităm de această ocazie pentru că încă avem profesori minunați, școli cu o tradiție bogată și rezultate
internaționale foarte bune pe anumite domenii.
Deputat
Raluca Turcan
***
Disponibilizări în loc de creșteri
Stimați colegi,
În anul centenarului, cu trei zile înaintea Zilei Educației, aflam de „cadoul otrăvit” pregătit de PSD celor care muncesc
în educație, anunțul că 4000 de profesori, cadre didactice și personal nedidactic, riscă să-și piardă locul de muncă datorită
faptului că ministerul nu mai are bani. Inspectoratele școlare județene au primit sarcina de a pune în practică un ordin de
ministru dat în ultima zi a lunii august, și a tăia efectiv posturi, în mare parte ocupate deja la începutul anului școlar. Cu un
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buget la jumătatea celui pe care-l prevede Legea educației naționale, cu o administrare dezastruoasă a resurselor și cu creșteri
salariale acordate fără a se realiza studii de impact în prealabil, acest moment era previzibil, așa cum l-a anunțat deja Partidul
Național Liberal în prima parte a anului, dar impactul este devastator asupra a mii de familii de profesori, dar și de elevi.
Este greu de înțeles modul în care gândesc acești guvernanți, care, atunci cand fac declarații trăiesc parcă într-o
realitate paralelă, mințind fără nici un fel de jenă, lăudând performanțele sistemului de educație, care în realitate este în pragul
colapsului. Subfinanțarea a fost o constantă în toți acești ani, investițiile lipsesc cu desăvârșire într-un sistem unde cuvântul
„prăbușit” nu se folosește doar metaforic, se întamplă la propriu în clădirile care găzduiesc copiii noștri. Cei mai de valoare
absovenți ai facultăților nu găsesc niciun motiv pentru a-și construi o carieră în învățământ, unde, pe lângă salariile indecente
pentru un cadru didactic, se lovesc de probleme birocratice stufoase și de o lipsă acută a dotărilor din școli. Nu ne miră astfel
faptul că România a devenit singura țară din Uniunea Europeană unde mai există cadre didactice fără studii de specialitate, sau
că sistemul duce o mare lipsă de dascăli, mai ales în mediul rural. Aceste disponibilizări vin să accentueze lipsa de personal și
să comaseze clase diferite în aceleași săli, sau să desființeze școli, pentru că nu mai sunt bani. În același timp, personalul din
centrele județene de resurse și asistență educațională nu va mai beneficia de plata cu ora a muncii efectuate și nici de sporul
pentru învățământ special de 15% din salariul de bază.
Tragedia este că cei ce au de pierdut din toate aceste probleme sunt elevii. Sistemul nu este axat pe elev,așa cum ar
trebui să fie, fiind prea preocupat de a-și rezolva problemele birocratice, financiare și legale.
Stimați colegi, dacă declarăm că educația este un pilon al societății, avem responsabilitatea de a consolida sistemul
educațional cu măsuri sănătoase, axate pe elevi și pe necesitățile acestora de a-și valorifica potențialul. Educația nu reprezintă
o cheltuială ci o investiție, în copii, în viitorul nostru și al întregii societăți. Ca atare, îi cer ministrului educației, cum s-o mai fi
numind în această lună, să oprească diminuarea numărului de posturi, precum și a salariilor personalului din învățământ,
pentru că toate aceste măsuri sunt ilegale, inoportune, și afectează grav calitatea actului educațional.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Bacăul la 610 ani de la atestarea documentară
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Pe 6 octombrie, orașul Bacău a împlinit 610 ani de la atestarea sa documentară, prin pecetea pusă de voievodul
Alexandru cel Bun pe hrisovul domnesc, prin care a acordat privilegii comerciale negustorilor din orașul polonez Lvov. Târgul
Bacăului, aflat la intersecția unor importante drumuri comerciale, s-a dezvoltat datorită schimbului de mărfuri, pentru ca, în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, industrializarea localității să ducă la un adevărat ”boom” demografic.
Au urmat primele semne ale sistematizării urbane: trotuare, pavarea străzilor, iluminat stradal, grădini publice,
canalizare şi alimentare cu apă, introducerea energiei electrice. Întâmplător sau nu, artizanii europenizării din acele vremuri ale
vechiului târg au fost primarii liberali. Cu sprijinul ministrului Mircea Cancicov, în 1937 orașul Bacău devenea al doilea oraș
asfaltat, după București, din vechiul Regat. Aparent fără importanță acest amănunt, și totuși...
La mai puțin de o sută de ani distanță, orașul Bacău a devenit un loc peste care s-a așternut praful. Încet și sigur.
Oportunităţile sale economice, culturale, educaţionale nu mai interesează pe nimeni. Este un oraș din care tinerii fug, din lipsă
de perspective. Un loc în care asfaltarea unei străzi sau a unui trotuar a devenit o sărbătoare, în care administrația locală este
încremenită, în care nu se vorbește despre niciun proiect. În Bacău, instituțiile publice cu atribuții nu au atras în ultimii doi ani
niciun leu din fonduri europene. Orașul Bacău nu are nici acum o șosea de centură, proiectele pentru autostrăzile care vor
tranzita orașul vorbesc despre studii de prefezabilitate care vor fi gata în 2020. Despre proiectare și execuție probabil că vor
auzi abia nepoții noștri, când vor fi și ei suficient de mari!
Din Bacău pleacă nu doar tinerii, ci și meseriașii, inginerii, în general oameni de toate vârstele și de toate condițiile
sociale. În Bacău, a devenit o aventură să găsești un instalator sau un zugrav! Micile afaceri sunt pe cale de dispariție, clasa de
mijloc este ca și inexistentă. Nimeni nu este interesat să investească, nimeni nu vorbește măcar despre parcuri industriale, ca în
Ardeal, sau, mai aproape de noi, ca la Roman. Știu, pare apocaliptic ceea ce vă spun, dar sunt realități pe care vă invit să le
constatați. Iar dacă nu mă credeți, uitați-vă prin București, pe panourile unde o cunoscută rețea de covrigării își face reclamă.
În București are 14 puncte de desfacere, iar pe locul al doilea este Bacăul, cu 10 covrigării! Ce diferență între al doilea oraș
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asfaltat al țării din anii interbelici și recordul trist de astăzi! Și, dacă tot nu mă credeți, veniți să numărăm împreună farmaciile
și magazinele second-hand din Bacău. Atunci o să vă convingeți de o realitate crudă și cruntă!
În acest moment, la 610 ani de la atestarea documentară a orașului Bacău, cred că ar trebui să existe un moment de
analiză pentru toți parlamentarii de Bacău, pentru toți parlamentarii din Regiunea Nord-Est și, în general, pentru fiecare dintre
dumneavoastră, doamnelor și domnilor colegi. Devine tot mai evident că Anul Centenar prinde România mai dezbinată decât
oricând, și nu doar la nivelul discursului public, atât de radical și de segmentat. România e profund segregată economic, există
zone abandonate de guvernanți, pentru care nu există niciun fel de politici de reducere a decalajelor.
Da, zona Moldovei este pur și simplu abandonată, lăsată să se zbată în sărăcie și în lipsuri de tot felul, inclusiv în lipsa
investițiilor majore. Avem miniștri băcăuani, avem secretari de stat din Bacău, avem băcăuani în conducerea agențiilor. Nu le
cere nimeni să facă acte de corupție, să avantajeze în vreun fel orașul Bacău. Le cerem, însă, să ia în calculele lor meschine și
aceste realități ale unui oraș și ale unei regiuni care moare și să se gândească, poate, că parcul orașului Bacău, care poartă
astăzi numele ministrului liberal interbelic Mircea Cancicov, rămâne cea mai bună dovadă că istoria respectă lucrurile trainice,
făcute cu responsabilitate și respect față de comunități!
Vă mulțumesc.
Deputat
Tudorița Lungu
***
În căutarea competitivităţii pierdute
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Este binecunoscut faptul că, atât înainte, dar mai ales după intrarea în Uniunea Europeană, România prezenta
atractivitate pentru investitorii străini datorită disponibilităţii forţei sale de muncă, dar şi calificării acesteia.
În ultimii ani, însă, percepţia reprezentanţilor mediului de afaceri avea să se schimbe, calificarea şi disponibilitatea
forţei de muncă autohtone nemaifiind enumerate printre atuurile competitivităţii ţării noastre în procesul de atragere a
capitalului străin.
Conform datelor unui recent sondaj de opinie efectuat printre cei mai importanţi investitori străini din România, care
se legitimează cu o cifră de afaceri de peste 45 miliarde euro şi crearea a peste 200.000 de locuri de muncă, lipsei acute de
competitivitate a pieţei muncii i se mai adaugă şi impredictibilitatea din domeniul fiscal, ceea ce face ca interesul capitalului
străin pentru ţara noastră să se erodeze constant.
În percepţia aceloraşi importanţi jucători economici, aceste criterii descurajante pentru dezvoltarea unui mediu de
afaceri sănătos şi stabil sunt completate de lipsa infrastructurii şi instabilitatea unui cadru de reglementare pe termen lung.
În aceste condiţii, este evident că orice proiecţie a dinamicii veniturilor şi a cifrelor de afaceri pe termene scurte şi
medii nu poate fi abordată decât cu prudenţă şi îngrijorare, întărind percepţia mediului investiţional străin asupra deficitului de
competitivitate economică a României.
Cercetarea sociologică citată a identificat o parte din cauzele deteriorării atractivităţii economice a României, printre
care, în opinia investitorilor străini chestionaţi, se numără şi „anunţurile publice repetate de schimbare a politicilor fiscale,
fără a fi urmate de studii de impact şi consultări adecvate”.
Pe de altă parte, aşa numita revoluţie fiscală produsă de transferul contribuţiilor de la angajatori la angajaţi nu i-a
bulversat doar pe cei din urmă, ci întreg mediul de afaceri, care susţine că pentru implementarea acestor reglementări s-a
confruntat cu costuri neprevăzute şi eforturi considerabile neplanificate.
Toate aceste argumente devoalează, de fapt, inconsecvenţa unui program de guvernare care generează şi întreţine o
competiţie neloială între mediul privat şi mediul public menită să deterioreze pe termen lung competitivitatea forţei de muncă
din România şi să tempereze implementarea de noi afaceri cu capital străin, concomitent cu restrângerea celor deja existente.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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Corina Crețu atrage din nou atenția Guvernului român
că nu a făcut nimic în privința proiectelor de infrastructură rutieră!
Doamnă/ domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Deși România se află la coada clasamentului european, ocupând un neonorant loc 22 în topul referitor la infrastructura
rutieră, având doar 748 kilometri de autostradă, este limpede că dezvoltarea infrastructurii de transport nu reprezintă nicidecum
o prioritate pentru actuala Putere, care tergiversează cele mai importante proiecte în acest sens.
Astfel, acest lucru a fost exemplificat recent chiar de către Comisarul român european, doamna Corina Crețu: "Avem
bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, nu avem proiecte. (...) Autorităţile române au solicitat schimbarea
programului de infrastructură mare. Dânşii ne-au dat nişte deadline-uri care au fost deja depăşite cu mult. (...) Din partea
noastră există toată disponibilitatea, dar atâta vreme cât nu avem proiecte nu avem ce analiza şi nu avem deci ce finanţa. Mai
simplu de atât nu văd".
Mai mult decât atât, deși realizarea autostrăzii Târgu Mureş - Iaşi reprezintă o prioritate a Comisiei Europene și
aceasta ar putea fi realizată pe baza fondurilor aflate la dispoziția României, Guvernul Dăncilă a anunțat, mai nou, că doreşte
să facă această autostradă în sistemul parteneriatului public-privat, deși stabilise altceva împreună cu partenerii noștri europeni.
Din păcate, actualul Guvern a dovedit nu numai că nu are capacitatea de a depune la timp proiectele pe infrastructură, astfel
încât să nu se ajungă la pierderea fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, dar nici măcar nu a trimis Comisiei
vreo solicitare pentru studiile de fezabilitate necesare realizării acestora!
Doamnelor și domnilor deputați,
Cum este posibil ca actualul ministru al transporturilor, domnul Lucian Șova, să ia în derâdere nevoile cronice de
dezvoltare ale infrastructurii rutiere mari din România, precum și impasul incomensurabil în care sunt puși milioanele de șoferi
români și străini, care sunt nevoiți să circule pe drumuri rudimentare, pline de gropi, cu prea multe restricții de viteză și cu un
trafic infernal pe majoritatea acestora?! Atunci când este întrebat de presă, acest ministru răspunde sarcastic că se vor inaugura
în acest an "câți kilometri de autostradă va fi nevoie"...
În condițiile în care, în România auzim zilnic faptul că au loc accidente rutiere, multe dintre acestea fiind unele foarte
grave, cu victime, cum poate un ministru să nu ia în serios faptul că țara noastră chiar are nevoie de o infrastructură modernă?!
Iar dacă nici faptul că marii investitori străini aleg de cele mai multe ori țările vecine în detrimentul României nu
reprezintă un mare semnal de alarmă pentru acest Guvern, mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră, domnilor guvernanți ai
PSD-ALDE, când vă veți trezi și veți realiza că România are nevoie stringentă de investiții consistente în infrastructură?!
Vă mulțumesc!
Deputat
Robert Boroianu
***
Guvernul Dăncilă trebuie să se implice în soluționarea problemei constănțenilor
cu privire la blocajul din zona termoficării
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Constănțenii au ajuns să plătească cea mai scumpă apă din țară și nimeni din Guvernul României și, implicit, dintre
autoritățile competente a se autosesiza și verifica cum s-a ajuns aici, nu ia atitudine în această privință!
Acum, chiar în prag de iarnă, certurile interminabile dintre CET și RADET Constanța, care țin de mai bine de doi ani,
au adus constănțenii racordați la sistemul centralizat de termoficare, adică peste 150.000 de cetățeni, în pragul disperării! Cu
alte cuvinte, Constanța a rămas fără apă caldă și riscă să rămână și fără căldură în această iarnă!
Consider că această situație tensionată dintre cele două entități, CET și RADET, cauzată de blocajele financiare
istorice dintre acestea, dar și de tăierea subvențiilor de către Guvern, afectează într-un mod foarte grav cea mai mare parte a
locuitorilor Constanței, iar această situație deosebit de complicată nu mai poate rămâne doar la nivelul autorităților locale, care
sunt, în mod evident, depășite de problemă!
De aceea i-am prezentat Prim-ministrului României, doamnei Viorica Dăncilă, situația fără ieșire la care a ajuns
sistemul de termoficare centralizat al municipiului Constanța și i-am solicitat Guvernului pe care-l conduce să vină cu soluții
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în această speță, adică dacă există o formulă de sprijin guvernamental și dacă aceasta ar putea fi pusă în practică, în regim de
urgență, pentru a putea debloca situația critică în care se regăsesc RADET și CET Constanța, chiar în prag de iarnă.
Mai mult decât atât, i-am cerut doamnei prim-ministru să-mi precizeze dacă există posibilități de accesare a fondurilor
europene pentru schimbarea rețelei de distribuție sau pentru înființarea unor centrale de cartier în Constanța, precum și dacă
din punct de vedere legal este posibilă o fuziune între cele două persoane juridice, CET și RADET Constanța, și care sunt
etapele respective.
Doamnelor și domnilor deputați,
Nu sunt primar, sunt doar parlamentar de Constanța în Parlamentul României, dar nu îmi poate fi indiferent ce se
întâmplă în plan local cu concetățenii mei! Cred că atât noi, parlamentarii din toate partidele, cât și Guvernul avem datoria să
ne implicăm proactiv, semnalând problemele dificile, iar cei îndrituiți să găsească cât mai repede cele mai viabile soluții, să o
facă!
De această dată este vorba despre necesitatea deblocării unei situații critice care afectează zeci de mii de cetățeni, dar,
mai ales, care le poate pune grav în pericol sănătatea, având în vedere că iernile nu sunt deloc ușoare în România.
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Îndrăzniți să mai credeți în balivernele PSDragnea care distrug și învățământul românesc!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Deși fostul ministru susține public altceva este limpede faptul că Ministerul Educației Naționale a decis prin OM nr.
4884/ 31 august 2018 tăierea a peste 4.000 de posturi ocupate în prezent de către personalul didactic de predare, cât şi de către
cel auxiliar şi nedidactic din sistemul de învățământ!
Mai mult decât atât, inspectoratele şcolare județene au trecut deja la desființarea acestor posturi din sistemul de
învățământ, prin somarea directorilor unităților școlare de învățământ preuniversitar de stat să se încadreze în bugetul aprobat,
în urma aplicării costului standard pe elev, adică să taie posturile pentru că nu mai sunt bani.
Cu alte cuvinte, fostul ministru rostogolește în mod indubitabil o minciună grosolană, deoarece NU autoritățile locale
sunt cele care taie posturi, ci MINISTERUL, adică Guvernul Dăncilă, prin inspectoratele școlare județene!
Legea spune clar în art. 61 (2) faptul că "Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar
SE ORGANIZEAZĂ de către autoritățile administrației publice locale, cu AVIZUL CONFORM al inspectoratelor școlare."
Doamnelor și domnilor deputați,
Am avertizat în mod constant că banii din învățământ nu vor ajunge sub nicio formă până la sfârșitul acestui an și, în
consecință, Guvernul PSDragnea a trecut de ceva vreme la închiderea abuzivă a unor școli și grădinițe, la comasarea haotică a
claselor de elevi și, mai nou, la tăierea a peste 4000 de posturi didactice și nedidactice, deși învățământul românesc are nevoie
de 10.000 de dascăli!
Ați majorat costurile standard pe elev, dar de fapt nu aveți de unde plăti aceste majorări și recurgeți la tăieri masive de
posturi din învățământ și la alungarea mai multor elevi din școlile și grădinițele lor. Dacă aceste decizii de un cinism ieșit din
comun sunt luate din cauza lipsei banilor, despre cei care aruncă milioane de euro pe tot felul de chermeze nesimțite ce mai
ziceți, domnilor din PSDragnea?!
Am semnalat permanent toate aceste lucruri fără nicio logică, în afară de cea a pușculiței, care nu au nicio legătură cu
binele elevilor din țara asta sau cu cel al dascălilor lor și care doar dinamitează practic învățământul românesc!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
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Viorica Dăncilă a mers în Parlamentul European cu un discurs demn de Uniunea Sovietică
Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați,
La circa o săptămână de la discursul “istoric” din Parlamentul European al doamnei Dăncilă, ecourile internaționale
sunt încă vii și numeroși oameni din afara țării încă se întreabă cum poate o țară membră a Uniunii Europene să fie condusă de
niște reprezentanți demni de Uniunea Sovietică.
Viorica Dăncilă nu a ratat nici această ocazie pentru a ne face, încă o dată, de râs în fața întregii Europe. Că doamna
Dăncilă nu este în stare de nimic a înțeles toată lumea, încă de pe vremea când era parlamentar european și punea Iranul și
Pakistanul în Europa sau nu putea nici măcar să numească un titlu de carte citită. Dar acum toată lumea a înțeles că doamna
Dăncilă este doar o marionetă pusă în fruntea României să protejeze de pușcărie o gașcă de borfași. Discursul doamnei Dăncilă
a fost unul demn de Turkmenistan sau de Uniunea Sovietică, amintind, prin clamarea iubirii poporului față de partid, de
discursurile din Marea Adunare Națională. Doamna Dăncilă a ratat orice șansă de dialog constructiv cu reprezentanții UE,
punând țara în situația de a se confrunta cu situația “nucleară” a opririi fondurilor europene. Nu se vor opri însă fondurile
pentru infrastructură, pe care oricum guvernul doamnei Dăncilă nu le-a accesat aproape deloc - fie din incompetență, fie pentru
că e mai greu să furi bani europeni și atunci nu prezintă interes -, ci se vor opri subvențiile din agricultură, care țin acum în
viață milioanele de “fermieri” români cu buda în fundul curții, în lipsa oricărei strategii guvernamentale de dezvoltare a satului
românesc.
Dacă până acum ne era rușine pentru prostiile și gafele pe care le spunea și le făcea doamna Dăncilă prin străinătate,
acum și acest prag a fost depășit. Să ți se spună verde în față de un oficial european să nu mai minți, pune România într-o
situație dramatică, pentru a cărei remediere va trebui să muncim mulți ani de acum încolo.
Până atunci, ne rămâne doar speranța că doamna Dăncilă îi va rămâne mereu fidelă domnului Dragnea și, asemeni lui,
va da socoteală inclusiv în fața legii pentru dezastrul în care a adus România.
Vă mulțumesc!
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Sănătatea românilor, batjocura guvernanţilor!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Ne-am obişnuit deja ca iarna să-i ia prin surprindere, în fiecare an, pe reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, dar acest
lucru nu este o scuză pentru a lăsa în voia sorţii viaţa a milioane de români.
Este deja jumătatea lunii octombrie, iar în judeţele din ţară nu au ajuns dozele de vaccin gripal solicitate de către
medici. Au ajuns doar cantităţi infime, care nu acoperă nici măcar un procent din cererea făcută. În Maramureş, judeţul pe care
îl reprezint, au ajuns 200 de doze de vaccin gripal şi promisiunea că vor ajunge şi restul de până la 50.000 de doze câte au fost
solicitate. Statisticile nu arată deloc bine: în sezonul anterior s-au înregistrat 124 de decese cauzate de virusul gripal şi
complicaţii date de acesta. Recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) este ca imunizarea împotriva virusului
gripal să se facă în luna septembrie, cel târziu la începutul lunii octombrie pentru o eficienţă maximă. Ministerul Sănătăţii nu a
ţinut cont de această recomandare, aşa cum a făcut de altfel şi în anii anteriori. Nimeni nu şi-a asumat aceste decese deşi
puteau fi evitate cu o simplă doză de vaccin administrată la timp.
Stimaţi colegi,
Politicile publice de sănătate cu care se laudă actuala guvernare ar trebui să fie aplicate cu discernământ şi să se insiste
pe programele de prevenţie. Vaccinurile fac parte dintr-o schemă foarte bine pusă la punct în cadrul căreia trebuie să se ţină
seama doar de un calendar prestabilit. Oficialii din Ministerul Sănătăţii nu ţin cont nici măcar de nişte termene simple pentru a
derula achiziţia de vaccinuri la timp. Este mai înţelept să previi decât să vindeci, dar incompetenţa celor din Ministerul
Sănătăţii nu mai are leac. Vaccinurile gripale nu au ajuns la timp în teritoriu şi este puţin probabil că acest lucru să se întâmple
în timp util. În ceasul al 12-lea se va activa şi pentru vaccinuri mecanismul de protecţie civilă? Sezonul rece este la uşă şi al fel
este şi gripa care poate să facă ravagii în rândul românilor nevinovaţi. Sănătatea românilor nu mai poate fi lăsată în voia sorţii,
la bunul plac al unor angajaţi incompetenţi care sunt plătiţi din bani publici.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
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Pesediștii, între ei!
Greu mi-a fost să cred, atunci când am intrat în politică, că va veni o zi în care va trebui să asist la lupta dintre unul sau
mai multe grupuri din interiorul aceluiași partid. Să ne înțelegem, vorbesc despre un alt partid, nu cel din care fac parte. Greu
mi-a fost să cred că voi ajunge să simpatizez cu una dintre părțile “beligerante”, să caut argumente pentru una sau alta dintre
tabere.
Ceea ce se întâmplă astăzi în interiorul PSD depășește cu mult imaginația oricărui cetățean de bună credință. După ce
au pus mâna pe putere în 2016, a urmat o perioadă în care, din cauza luptelor interne, s-a ajuns la situația disperată ca liderul
PSD să-și demită doi premieri în decurs de numai un an. Motivul? Incompetența acestora, desigur, de parcă propunerile ar fi
venit parașutate de la alte partide, nu din interiorul grupării social-democrate.
Ceea ce a urmat este, de departe, cea mai tristă glumă politică întâmplată după 1989. Un guvern “șchiop” atât din
punct de vedere al comunicării, cât și de cel al performanțelor înregistrate. Un premier marionetă, alături de care se află un
mare grup de oameni certați cu limba română și profesionalismul. Sunt și excepții, desigur, dar întăresc regula. O spun fără
nicio reținere: în PSD există și profesioniști. Oameni competenți, care au demonstrat că pot performa în domeniile lor de
activitate. Un exemplu este comisarul european Corina Crețu, cea care zilele trecute, nu a mai rezistat și a declarat sec: “nu mai
accept insultele din partea Guvernului României față de munca mea”. Europarlamentarul PSD a spus clar și răspicat că sunt
bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, dar nu avem proiecte. Și s-a referit la Podul peste Dunăre de la Brăila.
“Avem bani de studii de fezabilitate, nu avem nicio solicitare pentru aceste studii de fezabilitate”. Corina Crețu a
accentuat faptul că este necesar să se accelereze proiectul podului de la Brăila, completându-și declarația publică cu o frază
care ar trebui să ne dea fiori: “Am pierdut 2 miliarde de euro pe marea infrastructură (…). Facem eforturi supraomenești să
evităm dezangajarile de fonduri. Avem pentru acest an risc de pierdere de 800 de milioane de euro”. Nu cred că mai e ceva de
spus. Oameni din PSD, aflați pe funcții înalte, spun că acest guvern este neperformant. Că românii pierd bani europeni din
cauza unor incompetenți ținuți pe funcții de conducere doar pentru simplul motiv că sunt obedienți față de liderul socialdemocrat. Ceea ce se întâmplă în România este o lupta internă între psd-iști. Dusă pe spinarea românilor!
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Guvernarea PSD-ALDE lasă intenționat Moldova fără autostradă
Deși este evident pentru toată lumea, inclusiv pentru Comisia Europeană, după spusele comisarului european Corina
Crețu, faptul că autostrada Iași-Târgu Mureș este o prioritate, pentru Guvernul României se pare că nu este....
Guvernul condamnă astfel Moldova la subdezvoltare, neînțelegând faptul că această autostradă ar conecta atât
Moldova, cât și Republica Moldova de Europa Centrală și de Est, dându-le o șansă reală de dezvoltare. De altfel, săptămâna
aceasta, în conferința de presă, însuși comisarul european Corina Crețu a anunțat că există bani europeni pentru infrastructură,
însă lipsesc proiectele mature, care ar fi trebuit depuse de Guvernul PSD-ALDE, dovadă clară a imaturității și lipsei de
responsabilitate a acestui guvern.
În timp ce pentru perioada 2014-2020 Comisia Europeană face eforturi uriașe pentru a evita dezangajarea fondurilor
europene, Guvernul preferă să cheltuiască bani din bugetul propriu, bani împrumutați, pe care noi și copiii noștri vom fi
nevoiți să îi plătim.
Mă întreb de ce Guvernul PSD-ALDE preferă un parteneriat public-privat pentru realizarea acestei autostrăzi, într-un
viitor nedefinit, în conditiile în care există, acum ,bani europeni pentru realizarea acesteia?
Mă întreb de ce Guvernul nu depune proiectul autostrăzii în condițiile în care, din chiar declarația Corinei Crețu, în
acest moment, la Comisia Europeană există doar un singur proiect major depus- metroul Otopeni-Gara de Nord?
În aceste condiții, cred că nu poate fi nimic mai elocvent decât faptul că însuși omul trimis de PSD pentru a reprezenta
România și Guvernul în Comisia Europeană, a anunțat public că nu mai acceptă insultele din partea Guvernului României...
Și atunci noi, românii,noi, locuitorii din zona Moldovei, uitați de Guvernul României, cum să le mai acceptăm?
Deputat
Angelica Fădor
***
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Politicienii trebuie să învețe din lecția primită la referendumul privind revizuirea Constituției
Stimați colegi,
Zilele trecute am fost martorii unui proces democratic fără precedent în istoria democrației postdecembriste românești:
finalizarea, prin referendum, a unei inițiative cetățenești privind revizuirea Constituției. Chiar dacă rezultatul acestui
referendum nu a fost cel scontat de inițiatori, noi, oamenii politici, trebuie să recunoaștem că am greșit.
Dați-mi voie să mă explic. Conform articolului 150 din Constituție, revizuirea acesteia „poate fi inițiată de
Președintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi
de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot”. De asemenea, pentru o mai largă reprezentativitate a acestui demers care
exclude factorul politic „cetățenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele
ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în
sprijinul acestei iniţiative.” Așa cum însăși Curtea Constituțională a constatat, toate aceste elemente de legalitate au fost
îndeplinite. Astfel, la inițiativa Coaliției pentru Familie, peste 3 milioane de cetățeni au semnat pentru revizuirea articolului 48
din Constituție, în sensul stabilirii a ceea ce trebuie să însemne întemeierea unei familii, și anume căsătoria liber consimțită
între un bărbat și o femeie, nu între soți, așa cum se menționează în textul actual al legii fundamentale. Inițiatorii au dorit să se
facă această mențiune explicită pentru a nu exista anumite interpretări nedorite.
Mai departe, a fost rolul decidenților politici, și anume al Parlamentului României pentru a propune un text de lege
care să fie supus referendumului, precum și al guvernului pentru organizarea în bune condiții a procesului electoral. Cam atât,
nimic mai mult. Informarea publicului de la sate și de la orașe, dezbaterile pe tema revizuirii Constituției trebuia să aparțină
doar inițiatorilor, reprezentanții organizației civice respective, principalii actori ai acestui demers democratic. Era momentul
lor prin care puteau să se exprime plenar pe acest subiect, fără intervenția politicului. Dar, din păcate, unii lideri politici români
au crezut că se pot agăța de acest subiect pentru a capitaliza voturi. Greșit !
Rezultatul referendumului a arătat că marea majoritate a populației nu a acceptat intruziunea politicului într-un demers
democratic care a fost inițiat de cetățeni. Românii au refuzat să participe la vot pentru nu fi părtași la confiscarea și
compromiterea acțiunii civice. Astfel, clasa politică a primit o severă corecție din partea electoratului, care este din ce în ce
mai atent și mai exigent cu privire la viața politică românească. Noi, oamenii politici, de la nivel național sau local, trebuie să
învățăm această lecție de democrație: puterea aparține poporului!
Vă mulțumesc pentru atenție!
Deputat
Vasile Varga
***
Suspendarea drumului României către democrația consolidată
După Anul Centenar, un risc major pentru România este de a rămâne, în mod ireversibil, dezbinați. În contextul unei
guvernări exercitată, de aproape doi ani de zile, de coaliția PSD-ALDE, cu apucături autocratice, cu o listă uriașă de probleme
nerezolvate pentru cetățeni și cu o administrație în pragul colapsului, dezbaterile pe diferite teme au produs scindări între
diferitele categorii sociale, care s-ar putea dovedi greu de depășit.
Adevăratele probleme ale țării, reformele cerute în educație, sănătate sau administrația publică, măsurile reale de
sprijinire a mediului economic și de atragere a investițiilor străine sunt ignorate cu desăvârșire și nu mai au loc pe agenda
publică. Atâta vreme cât grija pentru ziua de mâine și sentimentul de instabilitate nu vor dispărea pentru toții românii,
dezbaterile vor arăta ca o perdea de fum lăsată peste România de cine știe ce consilieri de taină ai „liderului suprem“ Liviu
Dragnea. Mai mult, conducătorii vremelnici ai României merg cu declarații de război la adresa Uniunii Europene în
Parlamentul European, vizând exclusiv câștiguri de imagine în plan politic intern. Suspendarea parcursului democratic al
României spre un stat de drept consolidat, într-o perioadă în care occidentul se confruntă cu mișcări politice și sociale a căror
rezolvare necesită mulți ani și multă inteligență, înseamnă aruncarea, cu bună știință, a tuturor românilor într-o beznă.
Orice subiect poate fi dezbătut, iar punctele de vedere contradictorii sunt firești în cadrul democratic. Cu toate acestea,
a pune sub semnul întrebării viitorul României în Europa, din care facem parte și pentru care a lucrat o întreagă generație de
politicieni și diplomați, semnifică o întoarcere nepermisă a cursului istoriei pe care ni l-am ales după Decembrie 1989.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
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Incompetenţa falimentează România!
Creșterea masei monetare într-un singur an cu peste 20% ne arată că pur și simplu BNR tipărește din ce în ce mai
mulți bani pentru a finanța fenomenul inflaționist generat de cheltuielile bugetare excesive. Pentru cetățenii români asta
înseamnă că inflația reduce o parte semnificativă a puterii de cumpărare a populației și a firmelor. Adică, netezește drumul
spre scăderea nivelului de trai a populației și scăderea competitivității pentru firme. Așa cum spun analiștii economici: se poate
observa o adâncire a polarizării. Plusul de venituri rezultat în urma reducerii impozitului pe venit se îndreaptă în economisiri
mai mari ale celor cu venituri foarte mari și în îndatorări mult mai mari ale celor cu venituri foarte mici, o rețetă sigură spre
instabilitate financiară la nivel micro, atunci când salariile nu vor mai crește în ritmurile constatate în ultimii ani.
În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, majoritatea analiștilor financiari anticipează o depreciere a leului în
următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de șase luni este
de 4,6935 lei/euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7375 lei/euro.
Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (august 2019/august 2018) înregistrează o valoare medie de
4,13%, iar ROBOR este anticipat cu o majorare, până la 3,88%. Datele și constatările prezentate sunt suficiente, chiar și pentru
cineva mai puțin familiarizat, pentru a concluziona: economia românească nu duduie ci scârțâie, că mai are doar putin și se
gripează. Încă din vara anului trecut trebuiau promovate trei legi pentru care Guvernarea PSD și-a asumat responsabilitatea
prin Programul de Guvernare: Legea redevențelor, Legea minelor și Legea apelor minerale. Ați reușit, domnule ministru, să
blocați toate aceste trei legi pentru că nu vă pricepeți! Ne-am dat seama că sunteți paralel cu domeniul economiei încă de la
momentul audierii dumneavoastră din Parlament, cu ocazia învestirii în funcție. De 9 luni avem confirmarea acestui fapt zi de
zi, de aceea vă somăm să deblocați activitatea Ministerului Economiei și să vă asumați cele 3 legi menționate mai sus pentru a
spulbera incertitudinea și impredictibilitatea care guvernează politicile economice din mandatul dumneavoastră.
Mai mulţi operatori economici din subordinea ministerului Economiei necesită supervizare atentă, având în vedere că
se află în dificultate şi într-o perioadă de transformare, la sfârşitul căreia ele fie pot să îşi redobândească statulul de
întreprinderi fanion ale ecomomiei româneşti, fie pot să dispară pentru totdeauna din peisajul economic..
România are un portofoliu semnificativ de companii de stat, în jur de 1.200, dintre care 287 întreprinderi publice de
stat și doar 223 sunt active. Cu o cifră de afaceri de 36,6 mld. RON, un profit net de 5,6 mld. RON şi angajând aproximativ
196.000 de oameni în 2016, aceste companii joacă un rol semnificativ în viaţa economică şi socială a României.
Companiile de stat sunt supuse multor elemente de stres extern cum ar fi competitivitatea acerbă şi accelerarea
procesului de inovare la nivel mondial. Pe deasupra sunt lovite de măsurile guvernului, mai ales companiile profitabile precum
Transelectrica, deoarece deturneaza resursele din conturile lor pentru a petici găurile bugetare cauzate de harababura fiscală
PSD-ALDE. Vă este clar că şi cele mai profitabile companii pot ajunge să aibă probleme în cazul declanşării unei crize
financiare, în cazul în care nu mai au rezerve de disponibilităţi băneşti care să poată să acopere cheltuieli neprevăzute?
România are nevoie stringentă de o strategie coerentă a implementării politicilor economice, care să o transforme din
nou într-o ţară, cel puțin atractivă din punct de vedere al predictibilității și stabilității, noțiuni de bază în căutările investitorilor.
Dar traiectoria trebuie schimbată azi, pentru că mâine poate fi prea târziu
Deputat
Nicolae Neagu
***
Cine deschide o școală, închide o închisoare!
Domnule președinte,
Stimaţi colegi,
Afirmația nu îmi aparție, ci ea a fost făcută cu peste un secol și jumătate în urmă de scriitorul Victor Hugo și cred că
aceasta descrie cel mai bine importanța educației într-o societate modernă! Educația înseamnă șanse egale pentru toți copiii.
Educația înseamnă progres și inovație. Educație înseamnă competitivitate economică și bunăstare. Educația este singura cheie
pentru viitor. Din păcate, însă, guvernele din ultimii ani par să nu înțeleagă rolul educației pentru societatea românească. Deși
în urmă cu 11 ani, toate partidele politice parlamentare au ajuns la un consens denumit – Pactul pentru educație – și au decis ca
pentru viitorul acestei țări, adică pentru sistemul de educație să se acorde minimum 6% din PIB, parcă în ciudă, guvernele din
ultimii 6 ani au redus constant cheltuielile pentru școli, grădinițe și universități. Anul 2017 a fost anul în care Guvernele
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Dragnea 1 și Dragnea 2 au reușit cea mai nocivă contraperformață, alocând educației cei mai puțini bani, respectiv 2,9% din
PIB, adică mai puțin de jumătate decât este prevăzut în Legea educației.
Stimați colegi. Am ajuns printre puținele țări din Uniunea Europeană care, în loc să construiască școli și grădinițe noi,
în loc să se angajeze personal calificat de cea mai mare competență, se închid școli și se dau profesori afară, din lipsa banilor
pentru salarii! Da. Dacă Guvernul nu poate susține nici măcar banii pentru plata salariilor învățătorilor și profesorilor, atunci
cum ne mai putem aștepta ca acesta să asigure și realizarea unor investiții în școli?
Alianța PSD-ALDE a păcălit populația că va construi 2.500 de școli și grădinițe. Să ne arate măcar una din cele 2.500
și am fi mulțimiți! Au trecut 2 ani de când au promis și noi avem în cotinuare peste 4.000 de școli fără toalete decente. Nici
măcar în școlile și grădinițele existente nu s-au făcut investiții minimale!
Au promis salarii mai bune pentru profesori, iar pentru că au rămas fără bani în bugetul Ministerului Educației, pe
ultima sută de metri, chiar înainte de a demisiona, fostul ministru al educației a mai aplicat o lovitură sistemului de învățământ,
semnând un ordin de ministru cu nr.4884/2018, prin care peste 4.300 de posturi de profesori și personal auxiliar se vor
desființa chiar de anul acesta. Noua lovitură aplicată sistemului de învățământ survine după ce și anul trecut Guvernul PSDALDE a mai închis un număr important de școli din mediu rural și a mai diminuat numărul de posturi cu alte mii de profesori,
printr-un alt Ordin cu nr.4049/2017.
Stimați colegi. Fac un apel puternic la ministrul interimar de la educație, ca să anuleze imediat ordinul nr.4884/2018,
prin care peste 4 mii de posturi din învățământ sunt desființate! Noi avem nevoie de mai mulți profesori, nu de mai puțini.
Poate află și Guvernul că, în cele mai multe sate din România, școlile nu au profesori suficienți, iar copiilor nu li se asigură
accesul la o educație de calitate. Poate află și Guvernul că în școlile din mediul urban sunt înghesuiți în clase peste 30 de copii,
deși legea o interzice, încă cauza este tot lipsa de profesori. Poate află și Guvernul că profesorii, pe lângă actul educativ, fac și
alte sarcini suplimentare, fără să fie plătiți pentru aceasta, pentru că personalul auxiliar din școli este insuficient. Poate află și
domnul Dragnea că problemele reale ale românilor sunt școala, spitalul, siguranța cetățeanului și drumurile proaste pe care
mor zilnic oameni și decide să dea jos cel mai incompetent guvern pe care l-a avut România vreodată.
Vă mulțumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Dacă vreți să cinstiți cu adevărat Centenarul Marii Uniri, atunci
respectați invalizii, veteranii și văduvele de război!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Marea Unire și România Modernă nu ar fi fost posibile fără sacrificiile făcute de românii care au luptat cu arma în
mână în cele două Războaie Mondiale, dintre care foarte mulți și-au dat viața pe câmpurile de luptă sau au revenit acasă
mutilați. Marea Unire și România Modernă nu s-ar fi înfăptuit fără lacrimile mamelor care și-au pierdut fiii pe front, fără
durerea soțiilor care, rămase văduve, au fost nevoite să trudească singure la munca ogorului și tot singure să-și crească copiii.
Prin urmare, înainte de a construi edificii somptuoase sau monumente mărețe pentru cinstirea Centenarului Marii
Uniri, guvernanții ar trebui să știe că încă mai avem printre noi un număr de 64047 de invalizi, veterani și văduve de război. Ei
sunt cei cărora le datorăm România Modernă, ca stat național, unitar și indivizibil. Ei sunt cei ale căror voci nu le aude nimeni,
pentru că doar au oferit țării totul, având decența de a nu cere niciodată aproape nimic.
Știind cu toții aceste lucruri, ne-am fi așteptat ca, măcar în anul aniversării Centenarului, Guvernul României să le
acorde o atenție specială, un respect deosebit și, în consecință, o susținere financiară decentă. Din păcate, situația se prezintă
exact invers. Astfel, în vreme ce torționarii din perioada comunistă huzuresc, beneficiind de pensii speciale de zeci de mii de
lei lunar, invalizii, veteranii și văduvele de război primesc din partea statului român o indemnizație medie de numai 238 de lei
pe lună. Pentru Guvern nu contează că, la vârste atât de înaintate, eroii noștri se sting unul câte unul, cu mulțumirea că au făcut
ceea ce a trebuit pentru țară, dar cu sufletul neîmpăcat din cauza faptului că sacrificiile lor nu au primit recunoștința pe care o
merită din plin. Pentru Guvern nu contează că invalizii, veteranii și văduvele de război au fost mulți, dar sunt, de la un an la
altul, tot mai puțini, ci doar că se mai realizează ceva economie la buget.
Stimaţi colegi,
Guvernul PSD-ALDE a ratat aproape în totalitate sărbătorirea Centenarului României Mari. Puținele manifestări care
au avut loc au semănat mai degrabă cu niște sărbători câmpenești, cu mici, bere și lăutari de slabă calitate. Bani s-au cheltuit și
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nu puțini, însă celor care sunt cu adevărat conștienți de solemnitatea celebrării a 100 de ani de la Marea Unire, le este rușine de
modul în care guvernanții au reușit să gestioneze acest moment extrem de important. Cea mai mare parte a copiilor și tinerilor,
adică a celor care trebuie să preia și să ducă mai departe valorile și idealurile naționale românești, aproape că nu știu ce se
sărbătorește anul acesta în România. La nivel local, primăriile au fost silite, prin politica financiară păguboasă impusă de
Ministerul Finanțelor Publice, să renunțe la multe dintre proiectele dedicate Centenarului, deoarece banii din buget nu vor
ajunge anul acesta nici pentru salariile funcționarilor și pentru cheltuielile curente. În cele mai multe cazuri, construcția
monumentelor și edificiilor dedicate Centenarului nu se va finaliza, fie pentru că banii au fost alocați tardiv, fie pentru că
Ministerul Culturii și Identității Naționale s-a poziționat ca un adevărat obstacol în calea sărbătoririi acestuia. Oricât de
îngăduitori am fi și oricum am evalua prestația Guvernului în organizarea aniversării Centenarului, ajungem la același rezultateșec pe linie.
Nu am obiceiul de a da sfaturi celor care guvernează, deoarece știu că sunt mult prea aroganți pentru a le lua în seamă,
fiind convinși că numai ei dețin adevărul suprem. Cu toate acestea, îmi permit să fac un apel la adresa Primului-Ministru și a
Ministrului Muncii și Justiției Sociale, cerându-le să repare de urgență nedreptatea făcută invalizilor, veteranilor și văduvelor
de război. Înainte de a mai promite dublări de pensii pentru după anul 2021, Guvernul poate să facă un gest simplu de dreptate
și să acorde indemnizații decente, înainte de 1 decembrie 2018, eroilor care mai sunt în viață și văduvelor celor decedați. Bani
în buget există. Economia a crescut anul trecut, cel puțin pe hârtie, și pare că se încăpățânează să crească și anul acesta, în
ciuda măsurilor nocive adoptate de Guvernul Dragnea-Dăncilă, iar efortul bugetar pentru punerea în practică a acestei decizii
ar fi nesemnificativ. Liderii PSD și ALDE și-ar putea spăla astfel o parte din rușinea pentru eșecul lamentabil al Proiectului
Centenarului arătând un minim respect celor 64047 de eroi ai noștri. Dacă au reușit să omoare speranțele a milioane de tineri,
care au fost nevoiți să-și caute norocul prin țări străine, măcar pe cele ale acestor vârstnici să le salveze, chiar și în ceasul al
doisprezecelea!
Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Un referendum despre facturi când facem, domnule Dragnea?
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Faptul că cetățenii sunt chemați să se exprime asupra unor probleme de interes general nu este numai de apreciat, ci ar
trebui să devină o practică tot mai frecventă în România. Statele care au ajuns la un nivel de dezvoltare de invidiat sunt cele în
care cetățeanul are puterea de a se exprima direct, nu prin politicieni care, de multe ori înțeleg distorsionat nevoile lor. Știu că
referendumul costă, însă ne costă mai mult dacă nu luăm decizii în mod democratic. Din păcate, însă, la noi, instituția
referendumului nu este utilizată ca în state dezvoltate, precum Elveția, pentru a tranșa, prin voința poporului, teme cu adevărat
importante pentru viitorul țării. La noi referendumul este doar un instrument politic, pentru a acoperi adevăratele probleme ale
cetățenilor.
Oare, nu ar fi oportun să supunem voinței cetățenilor soarta resurselor naturale, care aparțin poporului român? Nu ar fi
normal să îi întrebăm pe români cui dăm rezervele de gaze, de petrol sau de aur? De ce nu i-am întreba pe cetățeni dacă sunt de
acord cu finanțarea cu 6% din PIB a educației, de care depinde viitorul acestui popor? De ce nu-i întrebăm pe cetățeni despre
integritatea oamenilor care ocupă funcții publice înalte și care decid, condamnați de instanțele de judecată și urmăriți în multe
dosare penale, asupra legilor și destinației banilor colectați prin impozite. Ce va răspunde oare poporul la întrebarea: vreți ca
lupul să fie paznic la stână? Dacă într-adevăr vrem să-i întrebăm pe cetățeni, chiar găsim o listă importantă de probleme reale
cu care se confruntă marea masă a populației.
Stimați colegi. Cred că ați înțeles cu toții nota ironică în care am spus că nu ne-ar strica un referendum despre facturi.
De fapt, am vrut să vă aduc aminte faptul că actualii guvernanți PSD și ALDE se ocupă de orice altceva, numai de bunăstarea
poporului nu. Eu am privit cu deosebită îngrijorare faptul că, în anul 2017, peste 80% dintre gospodăriile din România au
făcut față cu dificultate cheltuielilor de zi cu zi, în special cu privire la plata facturilor la curent, la gaze, la apă sau chiar la
cumpărarea lemnelor pentru foc. Dacă această situație poate să pară uluitoare, atunci nu știu cum vor face românii față
cheltuielilor gospodăriei în această iarnă, atâta vreme cât prețul curentului electric a crescut între timp cu încă peste 20%, al
gazelor cu peste 20%, al carburanților cu peste 25%, iar al lemnelor de foc cu peste 50%. Nici coșul cu alimente nu stă mai
bine! Legumele și fructele sunt mai scumpe cu peste 10%, carnea, venită preponderent de la import, deoarece Guvernul
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continuă să omoare porcii, este și ea mai scumpă, iar ouăle și brânza te ard la buzunar. Până și brandul nostru național,
covrigul cu sare, s-a scumpit astfel că a-i putea crede că este un produs de lux.
Stimați colegi. Au trecut doi ani de guvernare PSD-ALDE și viața cotidiană a celor mai mulți dintre români s-a
înrăutățit, în loc să se îmbunătățească. Pensiile și salariile au crescut mai încet decât prețurile, școlile sunt la fel degradate ca și
acum doi ani, numărul de profesori este redus de Guvern din lipsa banilor pentru salarii, medicii sunt tot mai puțini, pentru că
spitalele noi încă nu apar, drumurile și căile ferate sunt la fel de proaste. Cu un guvern incompetent din toate punctele de
vedere, chiar nu ne putem aștepta ca țara să se îndrepte în direcția pe care ne-o dorim cu toții.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
PSD-ALDE vinde și ultimele resurse ale țării!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Nu am mai văzut atâta frământare în Guvern și în Parlament, de pe vremea când Adrian Năstase terminase de vândut,
pe nimic Petromul, împreună cu petrolul țării, precum și ultimele fabrici rentabile ale statului român. Între timp, din România
s-a mai vândut lemnul de calitate, s-a vândut fierul, la preț de fier vechi, s-au vândut terenurile agricole roditoare, s-au vândut
balastiere și cariere de piatră. S-a încercat să se vândă până și aurul care a mai rămas în Munții Apuseni, însă cetățenii au reușit
să oprească Guvernul, în urmă cu câțiva ani. Să nu credeți că guvernanții au renunțat la gândul de a vinde aurul și argintul țării,
însă așteaptă doar momentul prielnic, atunci când vigilența populației nu va fi trează. S-a vândut pe nimic, inclusiv forța de
muncă a acestui popor, materializată în milioane de tineri forțați să plece din casa lor, din țara lor.
Am înțeles, însă, că domnul Dragnea a mai găsit ceva de vândut în România și anume resursele de gaze pe care le are
această țară. N-ar fi rău să le vândă la preț bun și în interesul românilor. Însă, dacă ascult numai criticile care vin din partea
deputaților și senatorilor ALDE, partenerii de nădejde la guvernare ai domnului Dragnea, constat că domnul Dragnea vinde
resursele și la un preț neconvenabil pentru țară și împotriva interesului general al românilor.
Păi, cum vine asta, domnule Dragnea? Ai promis că faci bine românilor și României și iarăși faci pe invers? Făcând și
desfăcând legile făcute de PSD, românii vor cumpăra gazul și mai scump cu peste 20%, chiar de anul acesta, iar din cauza
prețului mare al lemnului de foc, oamenii nu vor avea nici anul acesta cu ce să-și încălzească locuințele.
Stimați colegi. Dacă gazul a fost deja înstrăinat de domnul Dragnea, total dezavantajos pentru România, fără să vă
întrebe și pe dumneavoastră, sper că nu o să-l lăsați să-și bată joc și de ultimele fabrici rentabile din România, pe care să le
pună în nu știu ce fond din care s-ar face investiții.
Vreți să construiți ceva în România? Demonstrați și luați banii de la Uniunea Europeană. Luați cele 32 de miliarde de
euro care mai sunt de cheltuit și foloșiți acești bani gratuiți pentru a schimba în bine viața românilor. Opriți-vă din vânzarea
țării, bucată cu bucată, numai pentru interesele voastre individuale.
Vă mulţumesc,
Deputat
Corneliu Olar
***
Pe Moș Crăciun de la PSD îl cheamă Tudorel Toader!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Moș Crăciun de la PSD are un nume – Tudorel Toader. Deși Moșul ar trebui să vină în Ajunul de Crăciun, acesta este
foarte nerăbdător în acest an și are deja tolba plină de tot felul de cadouri pentru liderii PSD-ALDE. Unele cadouri le-a oferit
deja încă de la începutul verii și ele au însemnat revocarea sau înlocuirea celor mai incomozi procurori pentru liderii actualei
coaliții de guvernare – procurorul-șef al DNA și a procurorului-șef al DIICOT. Pe timpul verii, Moș Crăciun s-a ocupat
de ”ievaluarea” procurorului general, care îl incomodeze și pe care îl vrea înlocuit de la Ministerul Public.
Moș Crăciun de la Justiție a adus și cadouri legislative otrăvite, care înseamnă legarea justiției, nu la ochi așa cum ar fi
normal, ci la gură, de mâini și de picioare. Modificarea codurilor penale, a legilor de funcționare ale sistemului judiciar și
forțarea la pensie a peste 2000 de magistrați, sunt alte cadouri aduse de liderilor PSD și ALDE. De parcă nu ar fi suficient
faptul că acest Moș Crăciun a adus atâtea ”cadouri”, acum se gândește să le mai facă o surpriză liderilor PSD și ALDE și
pritocește, pentru aprobarea în Guvern, o ordonanță prin care să acorde aministierea unor fapte și grațierea unor pedepse.
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NU. Nu are nicio legătură cu ”martirul” național Liviu Dragnea. Nu vă gândiți nici la condamnările președintelui PSD
și nici la duiumul de dosare penale care-l ajung din urmă pe șeful Camerei Deputaților. Dumnealui este prigonit, deși nu a
fraudat un referendum, nici nu a luat bani de la gura copiilor sărmani, nici nu a băgat mâna până la cot în fondurile europene
nerambursabile, nici nu a dispus ilegal de fondurile publice. Dumnealui este doar un mare erou, rănit de schijele luptei cu
statul paralel și profund marcat de chefurile cu acesta.
Stimați colegi,
Cine a uitat care au fost condiționalitățile impuse României, în urmă cu 10 ani, atunci când am aderat la Uniunea
Europeană, atunci nu are cum să înțeleagă îngrijorarea majoră a partenerilor europeni în legătură cu loviturile pe care Dragnea
și Tăriceanu le dau ordinii de drept și independenței justiției. Aproape toate lucrurile se pot negocia în cadrul Uniunii
Europene, cu excepția exigențelor legate de calitatea statului de drept și independența sistemului judiciar. Ceea ce nu o să
înțeleagă nici Toader și nici Dragnea este faptul că toți membri Uniunii Europene ne privesc acum ca pe oaia neagră a Europei,
ca pe mărul stricat care amenință toate merele sănătoase din ladă. Dragnea și Tăriceanu au făcut din România un focar de pestă
pentru democrația europeană, cu consecințe deosebit de grave.
I-aș recomanda lui Tudorel Toader să nu își facă întreaga sa carieră de rușine și să nu aprobe niciodată o ordonanță
care să-i exonereze de răspundere pe infractori și să-i disprețuiască pe oamenii cinstiți din această țară. I-aș spune lui Toader să
se gândească la consecințele adoptării unor ordonanțe de grațiere și amnistie, în special cu privire la suspendarea imediată a
fondurilor europene. I-aș mai spune lui Moș Crăciun Tudorel Toader că un ministru al justiției îi apără pe cetățeni de infractori
și nu invers, că un adevărat ministru al justiției apără independența magistraților de colții corupți ai unor politicieni.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
România își ratează obiectivele la fel cum doamna Dăncilă își ratează vizitele
Anul centenarului ar fi trebuit să fie un prilej de reflecție asupra destinului european al României, ar fi trebuit să fie un
moment de concentrare a energiilor pentru acele proiecte de anvergură, care să pună un fundament sănătos pentru dezvoltarea
noastră în următoarea sută de ani.
Ar fi trebuit să ne construim infrastructura viitorului: autostrăzi care să facă legătura între toate regiunile țării; căi
ferate de mare viteză, legate de coridoarele europene; o rețea energetică extinsă și interconectată cu rețeaua regională. Avem
parte de blocaje, amânări și scuze.
Ar fi trebuit să ne preocupăm de sănătatea acestui popor, dar nici unul dintre spitalele regionale moderne care au fost
promise nu a avansat dincolo de stadiul de schițe pe hârtie.
Ar fi trebuit să transformăm radical educația, aducând în prim plan competențele digitale și dezvoltarea abilității
elevilor de a învăța independent, structurat și flexibil. În schimb, suntem pe punctul de a concedia profesori din cauza
anvelopei salariale meschine.
Ar fi trebuit să câștigăm pentru România un loc la masa țărilor care contează în noua economie a cunoașterii, ducând
investiții în zona cercetării și dezvoltării, sprijinind universitățile și centrele de proiectare. Dar ministrul Educației a fost
preocupat prea mult cu modificarea regulilor de finanțare a universităților, pentru a-i răsplăti pe prieteni și a-i pedepsi pe cei
care au îndrăznit să îl conteste.
Ar fi trebuit să pregătim o administrație modernă, digitalizată, plină de oameni tineri și școliți, care să poată răspunde
cum se cuvine așteptărilor cetățenilor. Am rămas, în schimb, prizonierii sinecuriștilor și pilelor politice aciuate la mai toate
nivelurile administrației centrale și locale.
România își ratează toate obiectivele majore pentru că actuala majoritate a transformat guvernarea într-o glumă
sinistră, ilustrată perfect de un prim ministru pentru care orice ieșire în public este o provocare, un prim ministru care într-o zi
fuge de ziariști pentru că nu are pregătită foaia cu răspunsurile la întrebări, iar în altă zi încearcă să vorbească liber, dar eșuează
lamentabil printre erori de exprimare și fracturi logice. Dar dacă spectacolul unui prim ministru rătăcit prin propria țară în
timpul unei vizite de lucru poate să fie ușor amuzant, spectacolul unei țări întregi care începe să își piardă simțul orientării în
istorie este pur și simplu o tragedie.
Deputat
Mihai Culeafă
***
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Când ajungi la fundul sacului, dai un ordin de ministru și reduci posturile!
Domnule preşedinte,
Stimați colegi,
Ministerul Educației Naționale a rămas fără bani. Nimic nou sub soare. A ajuns la fundul sacului și face ajustări
financiare, 4000 de posturi din învățământ, conform unui ordin dat de fostul ministru, Valentin Popa, vor fi desființate.
Dispariția acestor posturi va afecta atât cadrele didactice cât și personalul auxiliar, în condițiile în care și așa nu avem
suficienți profesori.
Este foarte adevărat că fondurile alocate pentru salarii nu ajung până la sfărșitul anului, iar ministerul, prin diverse
metode – mai mult sau mai puțin legale – încearcă să facă economii jucându-se cu cariera și viața unor oameni. Nu așa se face
reformă. Federația Sindicatelor Libere din Invățământ a cerut doamnei prim-ministru Viorica Vasilica Dăncilă, să ia măsuri
urgente si să anuleze acest ordin, deoarece această „reducere” a fost făcută fără consultarea sindicatelor reprezentative pentru
învățământul preuniversitar.
Fostul ministru, vinovat de acest ordin, încearcă să ne explice că „nu este cazul să-și piardă cineva locul de muncă”,
iar Ministerul Educației a transmis că nici un post din învățământ nu este în pericol în anul școlar 2018-2019. Nu iese fum fără
foc. Probabil acest lucru se va întâmpla în anul școlar următor. Sau poate mai devreme și nimeni nu vrea să-și recunoască
greșeala. Înaintea alegerilor ați deșertat sacul cu promisiuni și în domeniul educației. Sacul este acum peticit și ați uitat ce ați
promis! Există în continuare regiuni în România în care accesul la educație este extrem de greu, școlile insalubre, puține cadre
didactice, iar accesul copiilor la educație nu trebuie să fie ignorat de nimeni, mai ales de politic. Este foarte adevărat că acești
copii din mediul rural sunt lipsiți de drepturi garantate de Constituție, iar dumneavoastră în loc să îi ajutați, desființați posturile
cadrelor didactice.
Stimați colegi,
Sunt ferm convins că nu doriți o reformă reală a învățământului românesc, ci încercați cu disperare să acoperiți atât
incompetența celor care s-au perindat la acest minister, cât și nepăsarea de care dați dovată pentru educația copiilor noștri.
Deputat
Florin Stamatian
***
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 Întrebări
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Dinamica numărului de lucrători străini
Stimată doamnă ministru,
Conform art. 29 al Ordonanței nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și
pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, Inspectoratul General pentru
Imigrări transmite trimestrial Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale situația statistică a avizelor de angajare/detașare, a
permiselor unice și a permiselor de ședere care conferă și drept de muncă, precum și situația cetățenilor Uniunii Europene care
desfășoară pe teritoriul României activități dependente.
Întrucât acelaşi act normativ stabileşte că, în funcție de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare, persoanele
străine pot fi încadrate în muncă, pe teritoriul ţării noastre, ca lucrători permanenţi, stagiari, sezonieri, transfrontalieri, înalt
calificaţi, detaşaţi şi personal cu calificare specială, vă rog să prezentaţi dinamica din primele trei trimestre ale acestui an a
numărului acestora precum şi natura activităţii pe care o prestează.
De asemenea, vă rog să prezentaţi şi evoluţia la zi a numărului cetățenilor Uniunii Europene care desfășoară activități
dependente pe teritoriul României, precum şi tipul acestor activităţi.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Lia - Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Ocupaţii deficitare pe piața autohtonă a forței de muncă
Stimată doamnă ministru,
Conform legislației în vigoare, prin străin se înțelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.
Potrivit art. 2 din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și
pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, în funcție de tipul activităţii pe
care urmează să o desfăşoare, aceste persoane pot fi încadrate în muncă, pe teritoriul ţării noastre, ca lucrători permanenţi,
stagiari, sezonieri, transfrontalieri, înalt calificaţi, detaşaţi şi personal cu calificare specială.
Întrucât, la art. 29 al aceluiaşi act normativ, se precizează că numărul de lucrători străini nou admişi se stabileşte anual,
prin Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, după elaborarea listei ocupațiilor deficitare pe
piața forței de muncă autohtonă, vă rog, Doamnă ministru, să precizaţi:
 Care sunt ocupaţiile deficitare pe piața autohtonă a forței de muncă identificate în anul 2017, pe baza cărora a fost
fundamentat contingentul din anul 2018 al lucrătorilor străini nou admişi în România?
 Câte din aceste ocupaţii şi-au ameliorat în acest an deficitul pe piața forței de muncă prin angajarea lucrătorilor străini?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Viorel Ştefan, viceprim-ministru, ministrul interimar al Cercetării și Inovării
Care sunt rezultatele acțiunilor destinate creșterii vizibilității cercetării românești?
Stimate domnule ministru,
În programul de guvernare PSD-ALDE, la capitolul Cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), este stipulat faptul că
bugetul alocat cercetării va crește cu aproximativ 30% anual. De asemenea, este stipulat faptul că se va asigura o distribuție
bugetară echilibrată pentru susținerea cercetării aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și de frontieră, cu accent pe
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domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de creștere. De asemenea, la subcapitolul Creșterea vizibilității activităților
științifice sunt enumerate mai multe măsuri printre care organizarea unor expoziții științifice „CONCEPUT ÎN ROMÂNIA“;
realizarea unui program în parteneriat cu Ministerul de Externe denumit „Diplomație prin cercetare“. Se prevede și elaborarea
unor reglementări unitare pentru crearea unor baze de date publice, în vederea creșterii impactului activităților desfășurate în
domeniul CDI, în baza acordurilor cu organismele internaționale la care România este parte. În contextul în care aceste măsuri
nu au fost atât de vizibile pe cât s-a promis, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Din ce an bugetul alocat cercetării va crește cu aproximativ 30% anual?
2. Câte expoziții „CONCEPUT ÎN ROMÂNIA“ au avut loc până în prezent, cu ce costuri și rezultate?
3. În ce stadiu se află programul „Diplomație prin cercetare“, câte proiecte românești au fost prezentate, ce impact au
avut, câte parteneriate internaționale CDI au fost încheiate?
4. Ce baze de date publice au fost create până în prezent și cum pot fi accesate?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministru interimar al Educaţiei Naţionale
Stadiul dezvoltării infrastructurii TIC în educație
Stimată doamnă ministru,
Printre măsurile stipulate în programul de guvernare al PSD-ALDE 2018-2020, la capitolul Politici în domeniul
educației sunt menționate măsuri privind tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), cum ar fi: conectarea tuturor școlilor
la Internet prin conexiuni de mare viteză, realizarea de wireless campus-uri, construirea platformei de E-learning, a
bibliotecilor virtuale și a infrastructurii digitale de conținuturi. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele
întrebări:
1. Câte școli din România sunt conectate la internet și ce tip de conexiune internet s-a utilizat? Prezentați distinct
situația școlilor din județul Iași.
2. În cât timp vor putea fi utilizate platforma de E-learning, bibliotecile virtuale și infrastructura digitală de
conținuturi?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Modificările propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri pentru ediția 2018 a programului Start-Up Nation
Modificările propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri pentru ediția 2018 a programului Start-Up Nation au
stârnit revoltă în sectorul IT. IT-istul, Robert Ioan se plânge că în noua variantă propusă pentru Start-Up Nation 2018,
antreprenorii din sectorul producției de software nu mai primesc punctajul maxim pentru domeniu, ca în 2017, fiind acum în
urma producției și a serviciilor. „Cea mai mare problemă pentru mine a fost că s-a eliminat Codul CAEN 6201 - Producție IT
si mi-am dat seama că nu mai are rost să mai aplic pentru acest program deoarece nu voi avea nicio șansă după noile reguli” a
afirmat Robert Ioan. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este motivul pentru care a fost eliminat Codul CAEN 6201 - Producție IT?
2. Ce strategie va adopta Ministerul pentru a susține mediul de afaceri din sectorul IT?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Modificările propuse pentru ediția 2018 a programului Start-Up Nation
Consultantul pentru finanțări, Andreea Szabo, afirmă că propunerea pentru programul Start-Up Nation 2018 are o serie
întreagă de probleme: „marile centre universitare, precum București, Brașov, Cluj, Timișoara nu vor mai avea acces la
finanțare, deci tinerii studenți și absolvenți nu vor mai avea posibilitatea de a beneficia de finanțare, aceste zone fiind grav
depunctate. Programul Start-up Nation ar trebui să le ofere o oportunitate de dezvoltare chiar și zonelor sau localităților care nu
au acces la alte surse de finanțare pentru firme debutante, precum București-Ilfov”; „criteriul densității IMM-urilor va avea cel
mai semnificativ impact asupra Programului întrucât va încuraja înființarea de afaceri în zone în care nu există cerere pentru
asemenea produse/servicii, aducând zero plus valoare pentru economia națională. Nu are sens, spre exemplu, să discutăm de
înființarea unor afaceri în zonele în care piața nu are suficientă putere de cumpărare sau unde nu există forță de muncă
calificată. Asta deoarece factorii locali duc la existența unui număr redus de IMM-uri în respectiva zonă și acești factori nu se
vor schimba odată cu deschiderea unei noi afaceri finanțată prin Start-up Nation.”
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Nu considerați oportun ca tocmai regiunile excluse de fondurile europene, Bucuresti-Ilfov sau
regiunea Vest, ar trebui susținute de Programul Start-Up Nation și nu excluse?
2. Cum justificați înființarea de afaceri în zone în care nu există cerere pentru asemenea
produse/servicii și care ar fi rata de succes?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale
Educația în anul Centenarului
Conform mesajului transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei a dl. Simion Hancescu, președintele Federației
Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI): „În anul 2018, statul modern a căpătat alte valenţe, iar educaţia nu doar că nu mai
reprezintă o prioritate naţională, ci este «atacată» prin seria măsurilor distructive. O simplă radiografie a sistemului de
învăţământ ne arată că «şcoala românească» a rămas doar un simbol. Investiţii scăzute, salarii complet nemotivante pentru
cadrele didactice, ceea ce face ca România să fie singura ţară din Uniunea Europeană unde există cadre didactice fără studii de
specialitate, unităţi de învăţământ din care lipsesc internetul, calculatoarele sau metodele moderne de predare, elevi direcţionaţi
greşit de programe şcolare învechite şi neadaptate cerinţelor de pe piaţa muncii, clase suprapopulate în care accentul este pus
pe cantitatea şi nu pe calitatea actului educaţional, o subfinanţare cronică menţinută an de an”. Iar cea mai recentă măsură a
unui ministru al Educaţiei a fost reducerea a peste 4.600 de posturi din unităţile de învăţământ, în condiţiile în care sistemul are
un deficit foarte mare de personal didactic auxiliar şi nedidactic.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt motivele pentru reducerea a peste 4.600 de posturi din unitățile de învățămâmt?
2. Care este strategia pe termen mediu și lung a Ministerului de a ridica sistemul educațional la nivelul Uniunii Europe?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale
Educația sexuală în școli
Consiliul Tineretului din România, prin președintele său Mihai Dragoș, propune "reluarea dezbaterilor cu toți actorii
interesați în vederea introducerii generalizate a educației sexuale și contraceptive în școli, dar și pentru adoptarea strategiei
naționale pentru educație parentală. Aceste acte normative trebuie finalizate și adoptate doar în urma analizării bunelor practici
internaționale și a implicării structurilor interesate. Negarea problemelor și respingerea discuțiilor referitoare la sexualitate nu
face decât să încurajeze epidemiile de boli cu transmitere sexuală, să întrețină numărul extrem de mare de adolescente care
rămân însărcinate în fiecare an și să expună tinerele și tinerii unor traume emoționale și fizice care ar putea, în mod normal, să
fie evitate”. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Considerați opotună reluarea dezbaterilor în vederea introducerii generalizate a educației sexuale în școli?
2. Au fost făcute analize de bune practici internaționale în vederea introducerii educației sexuale în școli?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale
Opt colegii din Timișoara devin licee
Ministerul Educației Naționale a revocat titlul de Colegiu Național sau Colegiu mai multor unități de învățământ
preuniversitar de stat din Timișoara. Este vorba de opt colegii care devin licee începând din anul școlar 2018-2019.
Schimbarea denumirilor se face în urma unor ordine emise de Ministerul Educației Nționale, pentru fiecare unitate de
învățământ în parte.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
- Care sunt motivele pentru revocarea titlului de Colegiu Național sau Colegiu celor opt unități de învățămând
preunivesitar?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministerul Transporturilor
Incapacitatea Companiei Naționale de Administrare
a Infrastructurii Rutiere de a utiliza fonduri europene
Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Incapacitatea Companiei Naționale de Administrare
a Infrastructurii Rutiere de a utiliza fonduri europene”, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 4649A în data de 18-062018, menționați: ”a fost deja identificată o listă preliminară de proiecte care au maturitatea necesară pentru promovarea în
cadrul actualei perioade de programare în cazul în care proiectele din actualul portofoliu vor fi întârziate.”
Așadar, vă rog să precizați:
1. Care sunt aceste proiecte pe care le-ați identificat?
2. Din ce motive proiectele din actualul portofoliu pot fi întârziate?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Rentabilizarea transportului pe cale ferată
Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Rentabilizarea transportului pe cale ferată”,
înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 4794A în data de 26-06-2018, menționați: ”societățile cu capital privat, și-au
orientat activitatea din ce în ce mai mult către contracte cu parteneri externi nefiind interesate pentru reparația parcului de
vagoane al CFR, situație în care în multe cazuri licitațiile organizate rămân neadjudecate.”
Așadar, vă rog să precizați:
- Aveți în vedere o strategie prin care pot fi impulsionați acești investitori?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei
Regulament privind relațiile dintre platforme și întreprinderi
Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Regulament privind relațiile dintre platforme și
întreprinderi”, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 4798A în data de 26-06-2018, menționați: ”Până în prezent au
avut loc două reuniuni, în cadrul cărora Comisia Europeană a prezentat prevederile proiectului și evaluarea de impact aferentă
proiectului. Negocierile propriu-zise pe text asupra proiectului vor fi demarate la finele lunii iulie.”
Așadar, vă rog să precizați:
- Care este stadiul actual al negocierilor? Dacă s-a ajuns la acest pas, care sunt concluziile?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Proiectul Ro-Net
La deschiderea evenimentului de tehnologie IMWorld 2019 de la Romexpo ați afirmat următoarele: ”Digitalizarea este
o prioritate pentru România şi pentru ministerul pe care îl coordonez. În momentul de faţă, avem posibilitatea de a colabora cu
unul dintre cei importanţi jucători de pe piaţa telecom, Telekom România. Prin prisma acestei colaborări, la finalul acestui an,
cel târziu la jumătatea anului viitor, proiectul Ro-Net se va finaliza. Ro-Net va acoperi 783 dintre cele 2.268 de localităţi
identificate ca 'zone albe', iar acest lucru va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane şi zonele rurale,
aducând Internetul în bandă largă mai aproape de 130.000 de gospodării, cu 400.000 de locuitori, 8.500 de întreprinderi şi
2.800 de instituţii publice”
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este starea actuală a proiectului? În câte din cele 783 de localități s-a finalizat implementarea proiectului?
2. Despre ce întreprinderi este vorba?
3. Care sunt instituțiile publice care vor beneficia de acest program?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Respectarea angajamentului privind raportul dintre punctul de pensie şi salariul mediu brut
Doamnă ministru,
Atât în anul 2016, cu ocazia promovării programului electoral PSD-ALDE, cât şi în următoarele 3 programe de
guvernare, v-aţi angajat ca prin măsurile implementate şi prin noua lege a sistemului public de pensie să asiguraţi o rată cât
mai înaltă de înlocuire a salariului prin pensie. Mai concret, în anul 2016, aţi promis că Ministerul Muncii, sub conducerea
domniei voastre, va duce raportul dintre punctul de pensie şi salariul mediu brut la 45%, în condiţiile în care, în anul 2016,
acest raport era de 32,51%.
Din păcate, însă, constatăm că în anul 2018, în loc să crească, raportul dintre punctul de pensie şi salariul mediu brut a
coborât la 24%, în primul semestru şi la 26%, în partea a doua a anului (prin raportare la valoarea de 4.162 lei a salariului
mediu brut cuprins în Legea bugetului asigurărilor sociale şi nu prin raportare la salariul mediu brut din luna iulie, care a fost
de 4.510 lei, căci altfel raportul ar fi fost tot de 24%), după ce punctul de pensie a fost majorat la 1.100 de lei. Pentru a fi fost
îndeplinită promisiune asumată de domnia voastră, valoarea punctului de pensie în acest an ar fi trebuit să fie încă de la 1
ianuarie 2018 la o valoare de 1.873 lei. Conform proiectului noii legi a pensiilor, punctul de pensie va ajunge la valoarea de
1.875 de lei abia în luna septembrie a anului 2021, astfel încât, raportul dintre punctul de pensie şi salariul mediu brut va
rămâne tot sub 30%. În aceste condiţii, vă solicit, doamnă ministru să precizaţi motivele pentru care aţi abandonat
angajamentul asigurării unui raport de 45% între valoarea punctului de pensie şi salariul mediu brut.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Ştefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Măsuri pentru echilibrarea balanţei comerciale a României
Domnule ministru,
Politicile implementate în ultimii doi ani de către cele trei Guverne PSD-ALDE, au accentuat puternic dezechilibrele
externe ale României. Unul dintre cele mai puternice dezechilibre se înregistrează în domeniul comerţului exterior al
României, unde importurile au avut un avans cu 9,6% mai mare decât exporturile. Pe lângă acest aspect, ar trebui să fiţi
îngrijorat şi de faptul că în primul semestru al acestui an, exporturile nete au avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de
minus 1.6%. În condiţiile în care politica de stimulare a consumului nu ne arată o schimbare de atitudine şi nici de echilibrare a
balanţei comerciale şi, luând în considerare uciderea a cca. 400 de mii de porci, generată de extinderea pestei porcine, este de
aşteptat ca volumul importurilor să crească şi mai puternic, degradând şi mai puternic echilibrele comerciale externe.
Personal, am apreciat existenţa, în cadrul Guvernului, a unui minister pentru comerţ şi antreprenoriat. Însă, la aproape
doi ani de la constituirea acestuia, singurle măsuri concrete luate pot fi cuantificate în vacanţe costisitoare ale funcţionarilor, pe
bani publici, sub pretextul promovării intereselor comerciale ale economiei româneşti. Nici programele de stimulare a
antreprenoriatului intern nu au înregistrat vreun succes, ci, mai degrabă, un sir întreg de eşecuri şi amânări. Având în vedere
faptul că România nu a profitat în niciun fel de avantajele proximităţii de pieţe extra-comunitare importante, în care exporturile
româneşti ar fi putut să găsescă pieţe de desfacere, vă solicit, domnule ministru, următoarele informaţii:
- Ce măsuri de stimulare a exporturilor pe pieţele extra-comunitare a implementat ministerul pe
care îl conduceţi în ultimii doi ani (măsuri permise după notificarea prealabilă a Comisiei Europene: stimulente de export,
facilităţi fiscale etc)?
- Câte situaţii de concurenţă neloială aţi sesizat către Consiliul Concurenţei din România, în condiţiile în care mai multe
sectoare de piaţă din România sunt afectate de situaţii de dumping comercial susţinute de marii importatori?
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
domnului Cătălin-Gheorghe Bologa, Directorul general al Agenției Domeniului Statului
Solicitare de informații privind înstrăinarea
terenurilor agricole și exercitarea dreptului de preemțiune de către ADS
Domnule ministru,
Domnule director general,
În anul 2014, cu ocazia adoptării Legii nr.17 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
s-au instituit procedurile prin care statul român poate exercita dreptul de preemptor, ca măsură de limitare a înstrăinării
terenurilor către cetățeni străini. Cu toate acestea, din informații și documente apărute în spațiul public, purtând semnătura
ministrului agriculturii, se pare că Agenția Domeniilor Statului nu a exercitat niciodată dreptul de preempțiune în procesul de
vânzare a terenurilor extravilane. În acest context și cu scopul de a demonstra falsa preocupare a Guvernului față de soarta
terenurilor agricole din România, vă solicit următoarele informații:
- Care a fost suprafața de teren agricol deținută de persoane fizice străine/persoane juridice de
drept privat străine la momentul adoptării Legii nr.17/2014 și care este suprafața de teren deținută de acestea la data de 1
octombrie 2018?
- Vă solicit să precizați dacă și în câte rânduri Agenția Domeniilor Statului și-a exercitat dreptul de
preemptor în procedurile de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole?
- Solicit o prezentare a creditelor bugetare/credite de angajament pe care le-a avut la dispoziție
Agenția Domeniilor Statului, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru achiziția de terenuri agricole
în perioada 2015-2018 și ce credite bugetare ați propus Ministerului Finanțelor Publice pentru bugetul pe anul 2019?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Corneliu Olar
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale
Solicitare de informații privind efectele O.M.E.N. nr.4884/2018 la nivelul Județului Dolj
Doamnă ministru,
În data de 31 august 2018, Ministrul Educației Naționale, domnul Valentin Popa, a semnat Ordinul de Ministru cu nr.
4884 privind aprobarea numărului maxim de posturi finanțat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale,
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2018/2019. Potrivit datelor cuprinse în anexa la acest
document, numărul de posturi din unitățile de învățământ se reduce cu peste 4.300. Această reducere a posturilor din sistemul
de învățământ preuniversitar survine după ce și în anul 2017, prin O.M.E.N nr.4049/2017, numărul de posturi a fost redus cu
alte peste 4 mii. În ciuda faptului că orice ordin de ministru și mai ales un ordin de o asemenea importanță ar trebui să fie un
document cu caracter public, care să fie publicat în Monitorul Oficial, atât O.M.E.N nr.4049/2017, cât și O.M.E.N
nr.4884/2018, sunt documente care par a avea caracter clasificat – secret de stat.
În vreme ce fostul ministru al educației recunoaște faptul că sistemul de învățământ preuniversitar are un deficit de personal de
peste 10.000 de profesori și personal auxiliar, tot domnia sa a semnat ordinul de reducere de posturi din învățământ,
accentuând și mai tare acest deficit. Cunoscând că la baza acestei decizii se află lipsa resurselor financiare pentru a asigura
plata salariilor, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări:
- Care este motivul pentru care ordinele de ministru amintite nu sunt publicate în Monitorul Oficial al României?
- Intenționați să anulați O.M.E.N nr.4884/2018 prin care peste 4.300 de posturi sunt desființate la nivel național?
- Vă solicit să îmi prezentați o situație detaliată a posturilor restructurate în unitățile de învățământ din Județul Dolj, ca
urmare a ordinelor O.M.E.N nr.4049/2017, respectiv O.M.E.N nr.4884/2018.
- Vă solicit, de asemenea, să îmi prezentați o situație cu privire la deficitul de personal din unitățile școlare din Județul
Dolj, înregistrat la data de 1 octombrie 2018.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Nicolae Giugea
***

34

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 26 - 2018
Săptămâna 8 – 12 octombrie 2018
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Modernizarea magistralei de cale ferată CFR 500 (Siret-București)
și generalizarea transportului de marfă de tipul Rollende-Landstrassen (RO-LA)
Domnule ministru,
În anul 2018, s-a înregistrat o premieră în ceea ce privește transportul de marfă. Astfel, din stația de cale ferată
Dornești a pornit primul tren de marfă încărcat cu autotractoare de transport marfă, în sistemul Rollende-Landstrassen (ROLA), care a traversat România, de la Nord la Sud, până în vama de la Giurgiu, cu destinația Bulgaria. Acest tip de transport
reprezintă o modalitate extrem de eficientă economic: costurile de transport sunt mult mai reduse decât în situația în care
autotractoarele de marfă ar rula pe drumurile naționale; se reduce puternic poluarea; se compensează în mare parte absența
unui drum rapid sau a unei autostrăzi care să lege Capitala de Nord-Estul țării; se descongestionează în mod semnificativ
traficul rutier pe drumurile naționale; reprezintă un stimul financiar suplimentar pentru revigorarea Companiei CFR Marfă. În
condițiile în care lucrările de infrastructură din România nu înregistrează niciun progres de ani de zile, vă asigur că am apreciat
extrem de puternic demararea acestui tip de transport. Din păcate, însă, calea de rulare feroviară de la Siret și până la Giurgiu
este extrem de învechită, nepermițând o viteză de transport a mărfurilor și călătorilor mai mare de 50Km/h. În majoritatea
statelor europene unde transportul de tipul RO-LA funcționează, trenurile au o viteză medie de deplasare de peste 100Km/h.
Astfel, distanța de la frontiera cu Ucraina și până la Giurgiu s-ar putea parcurge în maximum 6 ore.
Analizând anexele MasterPlanului General pentru Transporturi, nu mică mi-a fost surprinderea să constat că între
obiectivele prioritare de investiții pentru sistemul de transport feroviar, una dintre cele mai învechite secțiuni din Magistrala
500 (București-Suceava-Siret), cuprinsă între Pașcani și Siret, nu există nici măcar ca obiectiv prioritrar pentru reabilitarea căii
de rulare. Pentru că o acțiune favorabilă, cum este transportul de tipul RO-LA, să poată deveni principala modalitate de
transport marfă (intern și internațional), vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:
- Vă solicit să precizați dacă, pentru a dezvolta puternic acest tip de transport, anticipați un sistem
de stimulente financiare pentru transportatorii care se vor adresa transportului de tipul RO-LA și vor dirija autotractoarele către
facilitatea oferită de CFR Marfă? Un astfel de stimulent ar putea fi exceptarea de la plata taxei de utilizare a drumurilor
(vigneta) pentru transportatorii care folosesc sistemul RO-LA cel puțin o dată pe lună.
- În condițiile în care Magistrala 500 (București-Suceava-Siret) este una dintre cele mai degradate
rute de transport feroviar, iar de calitatea căii de rulare depinde succesul sistemului de transport RO-LA, vă solicit să prezentați
calendarul de investiții pe care îl propuneți, precum și sursele de finanțare pentru această magistrală de cale ferată.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***
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 Interpelare

Adresată: doamnei Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului
De către: Mihai Culeafă, deputat
Obiectul interpelării: Situația privind reabilitarea bazinului acoperit din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”;
situația Bazinului Olimpia; situația construcției bazinului din Otopeni
Stimată doamnă ministru,
Aproximativ 1.000 de copii de la peste 20 de cluburi școlare se antrenează în bazinul exterior din cadrul Complexului
Sportiv „Lia Manoliu” din Capitală, după ce bazinul acoperit a fost închis pentru reabilitare. În condițiile în care temperaturile
scad constant, utilizarea acestui bazin devine imposibilă, ceea ce îi face pe mulți copii să renunțe sau să ia în considerare
renunțarea la înotul de performanță. Ne dorim ca sportivii noștri să performeze, dar credeți le dăm vreo șansă în acest sens
dacă îi obligăm să se antreneze în condiții improprii?
Bazinul Olimpia este, la rândul său, închis din pricina problemelor serioase, care impun lucrări consistente de
reamenajare. Bazinul de la Otopeni este încă în construcție, deși termenul de finalizare a fost anul 2017.
Lipsa bazei materiale pune în pericol natația de performanță. Dacă nu se vor lua masuri urgente în vederea soluționării
problemelor care țin marile bazine închise, acest sport va fi împins spre dispariție.
Copiii și tinerii merită mai mult respect din partea autorităților și merită să primească șansa de a face performanță în
sport.
Vă adresez, așadar, următoarele întrebări, la care solicit răspuns în scris:
1. Ce măsuri se vor lua pentru rezolvarea problemelor descrise mai sus?
2. În ce stadiu se afla construcția bazinului de la Otopeni?
3. Cum vor fi sprijiniți tinerii sportivi până la momentul reabilitării principalelor bazine?
Vă mulțumesc.
***
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România

 Declarație politică

Declarație politică
Domnule președinte, stimați colegi.
Ziua de 6 Octombrie este o zi istorică pentru toți maghiarii din lume, indiferent de țara unde trăiesc.
Ziua de 6 octombrie este o moștenire eternă de-a noastră, care ne îndreaptă pașii în fiecare an la Obeliscul din
Subcetatea Aradului și la Statuia Libertății din Parcul Reconcilierii din Arad, pentru a comemora sfârșitul tragic al celor 13
generali martiri ai revoluției pașoptiste maghiare.
Este o zi în care cu mândrie declarăm întregii lumi: existăm, trăim și muncim și suntem gata să ne apărăm libertatea.
Zilele de doliu își au rostul lor și ele. Din doliu, cum a spus poetul Kolcsey Ferenc, poate rezulta autocunoaștere,
înțelepciune și determinare.
Da, ziua de 6 Octombrie este o zi în care suntem obligați să privim în urmă și să inventariem ceea ce am realizat pănă
acum. Suntem obligați, pentru că zi de zi ne confruntăm cu provocările vieții cotidiene, iar noi trebuie să răspundem acestor
provocări.
Nu putem să ne permitem să trecem peste ele, să ne purtăm de parcă nici nu ar exista.
De asemenea, nu putem permite ca cineva să pună la îndoială libertatea noastră câștigată, să pună la îndoială ceea ce
am realizat în patria noastră de-a lungul secolelor./
Dacă nu urmăm această cale, înseamnă că jertfa celor uciși în repercusiunile ce au urmat revoluția din 1848-1849 13 a
fost inutilă. Eu însă refuz să cred că acest lucru este posibil.
În cursul istoriei noi, maghiarii – chiar înfrânți fiind - am avut întotdeauna puterea să ne ridicăm și să ne continuăm
drumul. Noi, maghiarii din Arad, noi, maghiarii din România, noi, maghiarii de pretutindeni nu vom înceta niciodată să
luptăm pentru libertate! Pentru libertatea noastră și pentru libertatea tuturora!
Vă mulțumesc.
Deputat
Farago Petru
***
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 Întrebări
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Domnule ministru,
Ministerul Agriculturii deține în municipiul Satu Mare un imobil, pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, care a găzduit în
trecut mai multe instituții aflate în subordinea Guvernului. După reorganizarea instituțiilor aflate în subordinea Ministerului
Agriculturii, în spațioasa clădire mai funcționează doar câteva birouri ale Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Satu
Mare. Mai bine de jumătate din clădire stă neutilizată, mai ales spațiile de la etaj care nu au fost folosite de ani de zile. Și, după
cum bine se știe, starea clădirilor nefolosite se înrăutățește permanent. Imobilul are și o valoare arhitecturală, fiind vechi de
mai bine de 100 de ani.
Între timp și starea fațadei impozante a imobilului s-a deteriorat foarte mult, iar bucățile de tencuială care cad
reprezintă un pericol pentru trecători, motiv pentru care clădirea a fost consolidată cu o plasă specială.
În opinia mea, renovarea întregului imobil și exploatarea tuturor spațiilor acestuia ar fi soluția corespunzătoare și nu
acoperirea fațadei decorate a clădirii.
Consider că imobilul ar reprezenta o rezolvare pentru lipsa spațiilor cu care se confruntă Primăria Municipiului Satu
Mare, fiind ușor accesibil pentru populație, asigurând printre altele și multe locuri de parcare, iar dreptul de folosință al
acestuia a fost solicitat în repetate rânduri ministerului.
Primăria Satu Mare ar dispune de resurse financiare pentru reabilitarea clădirii, îmbunătățirea estetică și structurală a
stării imobilului.
Având în vedere tema semnalată vă adresez, domnule ministru, următoarele întrebări:
- Ce planuri are Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale legat de imobilul în cauză?
- Există un proiect privind reabilitarea clădirii?
- Există posibilitatea transmiterii dreptului de folosință a acestuia către Primăria Municipiului Satu Mare?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Bálint Loránd Magyar
***
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului
Vopsirea trunchiurilor copacilor cu hidroxid de calciu (var)
Stimată doamnă ministru,
Vă supun atenţiei o situaţie des întâlnită pe teritoriul României şi anume văruirea trunchiului copacilor. Nu sunt
singurul, care consideră ca acest procedeu este o practică învechită, un simbol al moştenirii comuniste, cu posibile efecte
negative asupra arborilor, care strică aspectul estetic al orașelor oferind o imagine negativă turiştilor.
Având în vedere că văruirea copacilor strică imaginea estetică în orașele civilizate din Europa s-a renunțat de mult la
această tehnică, fiind adoptate soluții moderne pentru protejarea și întreținerea spațiului verde.
În România avem deja un exemplu de bună practică respectiv orașul Timișoara unde Consiliul Local a adoptat
hotărârea cu nr. 371 din data de 30.10.2007 conform căreia văruirea copacilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă cuprinsă intre 300-500 lei pentru persoanele fizice şi între 1000-2500 lei pentru persoanele juridice.
Întrebări:
 Stimată doamnă ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este punctul de vedere de specialitate al Ministerului pe care îl
conduceţi cu privire la văruirea trunchiului copacilor?
 Cât este de necesară, sigură sau nocivă această metodă?
 Ce măsuri veţi lua pentru înlocuirea acestei metode, care influenţează în mod negativ estetica oraşelor?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Antal István-János
***
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Grupul parlamentar al
Alianței Liberalilor și Democraților
 Declarații politice
Agricultura ecologică în Uniunea Europeană
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
În luna mai a acestui an, au fost adoptate la nivelul Uniunii noile norme europene privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice.
Astfel prin acest nou regulament este încurajată dezvoltarea durabilă a producției ecologice în UE și vizează
garantarea unei concurențe echitabile pentru agricultori și operatori, prevenind astfel frauda și practicile neloiale, îmbunătățind
încrederea consumatorilor în produsele ecologice.
Statisticile la nivelul Uniunii Europene relevă faptul că sectorul agriculturii organice a crescut permanent – cu 125% în
ultimii 10 ani. Însă această creștere a fost afectată de reguli care nu se mai potrivesc.
Vechile norme care se aplicau producției ecologice nu erau uniforme. Acestea cuprindeau o gamă largă de practici
diferite și de excepții, iar principiul echivalenței aplicat alimentelor ecologice importate crease situația în care producătorilor
din aceeași țară li se aplicau standarte diferite.
A fost necesar acest nou cadru legislativ, pentru a veni în ajutorul unui sector, care este într-o creștere rapidă, cu
norme clare, pentru a le permite producătorilor ecologici să concureze loial, indiferent dacă produc în spațiul UE sau provin
din țări terțe.
Datorită noilor norme, consumatorii care cumpără un produs care poartă logoul Uniunii Europene pentru producția
ecologică pot fi siguri că dispun de aceeași calitate în întreaga Uniune.
Astfel, micii fermieri vor putea opta, conform noilor norme, pentru certificarea în grup, ce le va reduce costurile de
certificare și le va facilita aderarea la sistemul ecologic. De asemenea, se vor crea noi oportunități, prin deschiderea unei noi
piețe pentru semințele și alte materiale săditoare ecologice, ce va duce la îmbunătățirea biodiversității și la stimularea inovării.
Începând cu anul 2021, normele de producție vor fi simplificate și armonizate, sistemul de control va fi consolidat,
certificarea va fi mai ușoară pentru agricultorii de mici dimensiuni, se va extinde domeniul de aplicare al normelor ecologice la
o listă mai largă de produse, și cel mai important este faptul că producătorii din țările terțe vor trebui să respecte același set de
norme ca cei care produc în UE.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
Scăderea cu 25% a numărului beneficiarilor de venit minim garantat
în ultimii trei ani, dovada că județul Vaslui nu mai este unul al asistaților social
Stimați colegi,
Ultimele date făcute publice de Agenția Națională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială confirmă o realitate pe care am
susținut-o mereu: nu așa-zisele ajutoare sociale, mai cu seamă cele care se referă la județul Vaslui, reprezintă acea cheltuială
care sufocă bugetul de stat. Dimpotrivă, aș spune. Din peste 800 milioane lei care s-au plătit în august, alocațiile pentru copii și
indemnizațiile pentru creșterea copilului, cu peste 300 milioane lei fiecare, au cea mai mare pondere în asistența socială, iar
venitul minim garantat, pentru care cei mai săraci români sunt arătați cu degetul, reprezintă abia 6% din cheltuielile totale.
La nivelul județului Vaslui, numărul beneficiarilor de venit minim garantat a scăzut din nou, ajungând la mai puțin de
8.500. În trei ani e o scădere de 25%, uriașă, în opinia mea.
În aceste condiții, cred că este o nedreptate imensă propagarea ideii că o țară de 20 milioane locuitori nu se dezvoltă
din cauza a 8.500 de oameni care nu primesc nici 300 lei / lună și care, dacă ar avea alternative decente în județul lor, fiți
convinși că unii ar intra foarte repede în câmpul muncii.
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Așa stȃnd lucrurile, nu cred că trebuie să ne atingem de nimic din ceea ce presupune asistența socială: nici de alocațiile
pentru copii, nici de indemnizațiile pentru creșterea copilului, nici de venitul minim garantat. Ce trebuie să facem e să susținem
investițiile în aceste zone, mai ales în mari proiecte de infrastructură și în programele dedicate sectorului privat: Start-Up
Nation și ajutoarele de stat pentru crearea de locuri de muncă. Din păcate, modul în care am văzut în ultima perioadă un
adevărat lobby pentru ca fondurile pentru Start-Up Nation să ajungă în aceleași regiuni care au beneficiat de miliarde de euro,
fonduri publice, pentru autostrăzi sau pentru metrou, arată că ne lipsește solidaritatea. Mai exact, dacă vasluienii au acceptat
ca, timp de 20 ani, toate fondurile pentru marea infrastructură să ajungă în județele bogate, acum nu beneficiază de același
lobby pentru ca fondurile destinate investițiilor să susțină economia județului Vaslui.
Stimați colegi, România nu se oprește la Carpați și nici la vest de DN2. România are, deocamdată, granița de est pe
Prut. Mai mult, conform unor date oficiale, Vasluiul este un contributor net la bugetul de stat, iar taxele și impozitele pe care le
plătim sunt mai mari decât fondurile care se întorc în județ. Din aceste considerente, orice demersuri de alocare a fondurilor
pentru mari proiecte de infrastructură și pentru susținerea investițiilor private, fără a include în aceste strategii județele sărace,
precum Vasluiul, nu fac decât să alimenteze revolta, dezbinarea, chiar ura față de promotorii acestor idei.
Vă spun cu toată hotărârea că voi vota împotriva acelor inițiative de alocare a fondurilor publice pentru investiții care
nu iau în considerare faptul că România nu înseamnă doar județele bogate și zona București.
Deputat
Daniel Olteanu
***
Declarație politică
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Iată că s-a consumat şi Referendumul pe tema redefinirii familiei în Constituţia României ca „uniunea liber consimţită
între un bărbat şi o femeie”, de fapt, redefinirea termenului de „căsătorie”!! Participarea foarte slabă la consultarea populară,
de numai 21,1%, a consfinţit faptul că populaţia României nu a fost interesată de acest subiect, considerat ca fiind unul firesc,
inducând în plan secundar, inutilitatea demersului iniţiatorilor, adică Coaliţia pentru Familie (care totuşi a strâns peste 3
milioane de semnături)!!
Ţinând cont de faptul că sentimentului nulității acestui demers s-a alăturat boicotul practicat de unele partide politice și
unele organizații nonguvernamentale, dar și de personalități cu notorietate publică marcantă, trebuie să înțelegem faptul că
Referendumul organizat în 6 și 7 octombrie 2018, este un mare eșec social și moral!!
La toate acestea, aș adăuga ca o observație personală, că neasumarea politică, proasta organizare dar și formularea cel
puțin neinspirată a întrebării de pe buletinul de vot, formulare puternic atacată în mediul online și nu numai, mă fac să cred că
nici măcar nu s-a dorit ca acest Referendum să atingă pragul de 30%!! Bineînțeles, în afară de Coaliția pentru Familie,
inițiatorul strângerii celor 3 milioane de semnături necesare pentru declanșarea acestui demers. În contul cui se decontează
acest eșec, rămâne de văzut, dar am ferma convingere că decontarea acestei nereușite se va face numai cu costul imaginii
partidelor politice, deși nu partidele politice au inițiat acest Referendum. Bine, bine... vor spune unii, dar partidele politice au
decis organizarea referendumului și au asigurat componența tehnică în secțiile de votare și finanțarea acestuia. Dincolo de
toate astea, dureros este faptul că participarea cetățenilor cu drept de vot din țară, a fost lamentabilă și că nu s-a atins pragul de
30% pentru a fi validat. Remarc totuși o prezență foarte bună în diasporă, lucru mai puțin așteptat.
Am putea spune că, chiar și în aceste condiții, cetățenii care au mers la vot în cele două zile, au votat “DA” în
proporție de 92,5%, deci au fost de acord cu modificarea Constituției României în sensul cerut de inițiatori! Păcat însă că, o
prezență mult mai mare, care să depășească pragul de validare, nu a fost atinsă pentru a tranșa această temă controversată,
constatând o mare comoditate, o lipsă totală de interes, o dezamăgire colectivă... care mai târziu ar putea să genereze efecte
secundare cu impact social. Oricum, campania pe această temă a fost foarte slabă, lipsită de implicare în discuția cu oamenii,
iar gurile rele au lansat ideea că nu a fost bine ales momentul, că referendumul a fost organizat tocmai pentru abaterea atenției
opiniei publice de la principalele probleme ale societății românești. Eu sper că acest episod se poate defini ca pierderea unei
“bătălii” și nu a “războiului” pe această temă!
Timpul, care este un mare rezolvător al problemelor de orice natură, va fi fără putință de tăgadă, un aliat al celor care
cred în normalitate!
Vă mulţumesc.
Deputat
Constantin Avram
***
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Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
În ziua de 9 noiembrie 1938, conducerea nazistă a Germaniei a dat frâu liber la crimă tuturor demenţilor setoşi de
violenţă să-şi exprime frustrările prin batjocură, tâlhărie, viol şi asasinate, asmuţiţi fiind de agenţii Gestapo, împotriva
populaţiei germane de origine evreiască. Valul nenorocirilor s-a extins imediat în Austria, după anexarea acestui stat, sub
pretextul eliberării şi al unificării. Noaptea acelei zile, o noapte a minţii, cunoscută în istorie ca „Noaptea de Cristal”, a marcat
începutul Holocaustului, care a culminat cu exterminări în masă, prin gazare şi incinerare. Gropile comune ajunseseră
ineficiente pentru ritmul execuţiilor. Cele mai recente estimări arată că aproape 20 de milioane de oameni au fost asasinaţi în
perioada regimului nazist. Dezastrul care a cuprins surprinzător de repede întreaga Europă a fost posibil din cauza lipsei de
reacţie, de vigilenţă şi de clarviziune a marilor puteri europene.
Marcarea acelei zile terifiante este necesară pentru ca ororile petrecute atunci să rămână vii în memoria omenirii şi să
nu se mai repete. De atunci, societatea a cunoscut o evoluţie diferită, în special în ultimele decenii ale mileniului trecut. Unele
popoare aflate sub un regim despotic şi-au recăpătat dreptul la emancipare politică, economică, socială. În contrapondere, în
ţările sărace, stările conflictuale au proliferat, ajungându-se adesea la război civil. Una dintre consecinţele provocate de ororile
războiului este imigrarea în masă a populaţiei civile, în căutarea unor zone mai sigure şi a traiului civilizat. Acest exod
continuu duce invariabil la întâlnirea pe un spaţiu comun şi inevitabil la confruntare între civilizaţii, mentalităţi, religii sau rase
umane. Iată, aşadar, un motiv de îngrijorare cu privire la declanşarea unor fenomene de intoleranţă, de xenofobie, de incitare la
dezordine, apoi la violenţă, care, la rându-i, naşte violenţă.
"Munca te face liber". Acesta era sloganul cinic, scris cu litere de fier forjat, deasupra intrării în lagărul morţii de la
Auschwitz. Dar “câte crime n-au fost săvârşite în numele libertăţii”... după cum opina scriitorul şi politicianul francez
Lamartine. Numai că, LIBERTATEA înseamnă dreptul de a face tot ceea ce legile îngăduiesc, preciza conaţionalul său,
celebrul Montesquieu.
Epurările etnice din perioada holocaustului n-au început dintr-o dată. Greşeala a constat în lipsa de reacţie la primele
cazuri primejdioase, după care crima a devenit pentru organizaţiile naziste un modus vivendi. E bine de luat aminte şi este mult
mai uşor de intervenit pentru asigurarea unui climat de normalitate acum, când mai avem posibilitatea dialogului constructiv.
“Mulți indivizi din societatea modernă sunt ca barcagiii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la viitor”, zicea savantul
român Henry Coandă. Poate că n-ar fi rău să luăm aminte la cuvintele sale pline de miez. Facem mereu apel la unitate, la
umanism, la democraţie, dar noi, politicienii, săvârşim greşeala de a nu fi oferit poporului un ţel, o cauză comună capabilă să
catalizeze atitudinea celor mulţi. Eşecul înregistrat la recentul plebiscit trebuie să constituie un exemplu. Consider că acesta nu
poate fi atribuit poporului, ci conducătorilor săi, care n-au fost suficient de convingători. Invocata lipsă de implicare civică nu
este altceva decât rodul educaţiei deficitare, singura pârghie care poate adapta mentalitatea românilor, pentru a reuşi să
edificăm o societate civilizată, conştientă de propriile îndatoriri şi libertăţi.
Deputat
Niţă Mihai
***
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