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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 4 – 8 februarie 2019)

Ședința Camerei Deputaților de luni, 4 februarie 2019
Plenul Camerei Deputaţilor a ales, luni, 4 februarie, prin vot secret cu bile (166 voturi pentru, 1 împotrivă),
componența Biroului permanent pentru prima sesiune ordinară a anului 2019.
Astfel, au fost aleși:
- Vicepreședinți: Florin Iordache, Carmen Ileana Mihălcescu și Eugen Nicolicea (Grupul parlamentar al PSD),
Marilen Gabriel Pirtea (Grupul parlamentar al PNL);
- Secretari: Mircea Gheorghe Drăghici (Grupul parlamentar al PSD), Silviu Dehelean (Grupul parlamentar al
USR), Cristian Buican (Grupul parlamentar al PNL) și Dragoș Gabriel Zisopol (Grupul parlamentar al
minorităților naționale);
- Chestori: Ion Marcel Ciolacu și Cătălin Marian Rădulescu (Grupul parlamentar al PSD), Seres Denes (Grupul
parlamentar al UDMR) și Andrei Dominic Gerea (Grupul parlamentar al ALDE).
Au fost, de asemenea, desemnați liderii grupurilor parlamentare, după cum urmează: Daniel Vasile Suciu (Grupul
parlamentar al PSD), Raluca Turcan (Grupul parlamentar al PNL), Cristina Mădălina Prună (Grupul parlamentar al USR),
Korodi Attila (Grupul parlamentar al UDMR); Varujan Vosganian (Grupul parlamentar al ALDE), Eugen Tomac (Grupul
parlamentar al PMP) și Varujan Pambuccian (Grupul parlamentar al minorităților naționale).
Deputații aparținând Grupurilor parlamentare ale PNL, USR și PMP, deși prezenți în sală, nu au votat noua structură a
Biroului permanent, motivând schimbarea configurației politice.
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 6 februarie 2019
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 6 februarie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 1/2019) – 234 voturi pentru, 9
împotrivă, 14 abțineri;
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Principiile
subsidiarităţii şi proporţionalităţii: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE COM(2018) 703 (PHCD
90/2018). -253 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor (PL-x 561/2018) - lege ordinară – 153
voturi pentru, 99 împotrivă, 8 abțineri;
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x
593/2018) - lege ordinară – 258 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri;
5. Proiectul de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat (PL-x 688/2018) - lege ordinară – 254 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri;
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor
necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative (PL-x 266/2018) - lege ordinară – 243 voturi pentru, 4 împotrivă, 11 abțineri;
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru
prorogarea unui termen (PL-x 545/2018) - lege ordinară – 245 voturi pentru, 15 abțineri;
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi
Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la
bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (PL-x 517/2018) - lege ordinară – 222 voturi pentru, 30 împotrivă, 9
abțineri;
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PL-x 694/2018) - lege ordinară – 258 voturi pentru;
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din
Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii
Europene (PL-x 735/2018) - lege ordinară – 250 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri;
11. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de
plată cu cardul (PL-x 740/2018) - lege ordinară – 255 voturi pentru, 1 abținere.
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în
domeniile apărării şi securităţii (PL-x 505/2018) - lege ordinară;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 421/2017) - lege ordinară;
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 741/2018) - lege
ordinară;
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul
inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative
(PL-x 592/2018) - lege ordinară;
5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 208/2017) - lege ordinară;
6. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (Pl-x 691/2018) - lege ordinară.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunea februarie – iunie 2019*
(Situaţia cuprinde datele la 8 februarie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1013

din care:
– existente la sfârşitul anului 2018

988

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019

25

1) Dezbătute

11
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

9

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere

9
0
9
0
0
1

- 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

1
1008
401
579
19

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

9

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

21
21
0

Cele 9 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi
1 propunere legislativă

* În anul 2019 au fost promulgate 38 de legi, din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților

Şedinţa din ziua de miercuri, 6 februarie 2019

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

420
420

din care: - în dezbatere

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- votate
- la promulgare
Retrimise la comisii

9
9
9
9
6

▪ Cele 9 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi
1 propunere legislativă
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d

donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislat
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 4 – 8 februarie 2019

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

PL-x 561/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

2.

PL-x 593/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii

3.

PL-x 688/2018 - Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat

4.

PL-x 266/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea
măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

5.

PL-x 545/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2018 privind
compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul
restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

6.

PL-x 517/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici
români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

7.

PL-x 694/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2018 privind completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

8.

PL-x 735/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea
art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli
al Uniunii Europene

9.

PL-x 740/2018 - Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751
al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru
tranzacţiile de plată cu cardul
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 7 februarie 2019 )
I. În perioada 4 – 7 februarie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 18 avize.
Cele 20 rapoarte depuse sunt:
3
 rapoarte de adoptare
17
 rapoarte de respingere
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:

2
0
18
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 536 proiecte de legi şi propuneri legislative, din
suplimentar.

care 78 pentru raport

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1687 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte


rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul
TOTAL

În anul
2018

În anul
2019

648

751

20

115

67

0

55

31

0

818

849

20

2017
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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 4 - 8 februarie 2019
I. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.
1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.714/2010

Propunere legislativă privind producerea energiei electrice şi termice în
cogenerare

1 parlam.
respinsă de
Senat

05.02.2019

Raport de respingere
(17/R din 06.02.2019)

PLx.597/2018

Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de
iluminat public nr.230/2006

115 parlam.
adoptat de
Senat

05.02.2019

Raport de respingere
(18/R din 06.02.2019)

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind
constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse
petroliere

Guvern
respins de
Senat

05.02.2019

Raport de adoptare
(19/R din 06.02.2019)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind
constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse
petroliere

Guvern
adoptat de
Senat

05.02.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(20/R din 06.02.2019)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, republicată

10 parlam.
respinsă de
Senat

05.02.2019

Raport de respingere
(16/R din 06.02.2019)

PLx.14/2018

PLx.15/2018

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.746/2018

III. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.204/2018

Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

28 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(1/R din 05.02.2019)

2

Plx.209/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie
2010 privind sistemul unitar de pensii publice

8 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(2/R din 05.02.2019)

3

PLx.332/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

1 parlam.
adoptat de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(3/R din 05.02.2019)

Plx.362/2017

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

46 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(4/R din 05.02.2019)

Plx.466/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.159 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

24 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(5/R din 05.02.2019)

Plx.519/2017

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 şi modificarea
anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

4 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(6/R din 05.02.2019)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din
23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de
emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona
Suplacu de Barcău

6 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(7/R din 05.02.2019)

Plx.535/2017

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin.(5) al art.65
din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

3 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(8/R din 05.02.2019)

Plx.619/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

31 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(9/R din 05.02.2019)

1

4

5

6

7

8

9

Nr. iniţiativă
legislativă

Plx.526/2017

Legii

10

11

12

13

14

Plx.621/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

1 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(10/R din 05.02.2019)

Plx.627/2018

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

1 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(11/R din 05.02.2019)

Plx.628/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legii

1 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(12/R din 05.02.2019)

Plx.631/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legii

21 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(13/R din 05.02.2019)

Plx.636/2018

Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

52 parlam.
respinsă de
Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(14/R din 05.02.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

19.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(15/R din 05.02.2018)

IV. Comisia pentru politică externă
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.739/2018

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind activitatea consulară
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
România are nevoie de un buget al dezvoltării!
Bugetul este prost, nu răspunde problemelor de dezvoltare ale României. Partea cea mai nefavorabilă este că actuala
discuţie despre buget este în afara legii din partea celor de la putere. Pentru a putea să ajungem la toate condiţiile legale să
dezbatem bugetul în Parlament trebuie intrat în legalitate. PNL are următoarele cerințe:
1. Să aprobe un proiect de lege privind limitele cheltuielilor financiar-bugetare și să-l trimită spre adoptare
Parlamentului României;
2. Să aștepte cel puțin zece zile de la data publicării proiectului bugetului de stat până la adoptare, să intre în dezbatere
publică și ulterior să fie votat;
3. Să modifice legea finanțelor publice locale prin care să consacre legislativ procentul de 100% din impozitul pe venit
pentru autoritățile publice locale ca venituri proprii, precum și celelalte angajament făcute față de autoritățile publice
locale.
Cel mai grav este că am auzit o serie de declaraţii asumate pompieristic de domnul Liviu Dragnea, cum că proiectul de
buget răspunde aşteptărilor administraţiei publice locale referitoare la sumele pe care le vom avea la dispoziţie pentru
dezvoltare, însă ignoră faptul că proiectul de buget este o lege ordinară, ori legea finanţelor publice locale este o lege organică.
Pentru ca prin buget să poţi aloca mai mulţi bani administraţiei publice locale trebuie şi un proiect separat cu privire la
finanţarea autorităţilor publice locale
Deputat
Raluca Turcan
***
Pentru Guvernul PSD-ALDE, educația este prioritate națională doar în declarații
Stimați colegi,
La începutul fiecărui an, aștept cu speranță ca legea educației naționale să fie respectată prin alocarea a 6% din PIB
pentru educație. Din păcate, de fiecare dată constat cu dezamăgire că pentru PSD, educația este o prioritate doar pe hârtie,
realitatea fiind că și în acest an suntem departe de a avea o finanțare demnă pentru un stat membru UE.
Educația primește anul acesta 33 miliarde de lei, cu 9,8 miliarde de lei mai mult decât în 2018, din care 5 miliarde lei
vor merge către salarii. Asta înseamnă 3,02 % din PIB și o creștere cu 46,7 % a sumei de anul trecut, după cum declară
triumfalist PSDul. Suntem departe de a fi optimiști, pentru că în 2018, bugetul aprobat a fost de 2,98%, iar cel realizat, de 2,21
%, iar creșterea de 46,7 % se raportează la bugetul realizat. Creșterea față de bugetul prognozat anul trecut, este de doar
0,04%!
Din totalul de 33 de miliarde nu mai puțin de 21,5 miliarde sunt cheltuieli cu salariile personalului. Ne-am aștepta ca
restul banilor să fie utilizați pentru a contribui la rezolvarea celor două mari probleme ale educației din România: abandonul
școlar și analfabetismul funcțional. Nici vorbă! Dimpotrivă, 2,5 miliarde lei se folosesc pentru achiziția de tablete și table
inteligente, ca și cum nevoile de bază ale învățământului ar fi fost deja rezolvate și ne permitem să trecem la următorul nivel,
demn de secolul XXI în care trăim. Programul „Masă la școală”, susținut de PNL, a dus la reducerea abandonului școlar de la
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6,1% la 1,3% în unitățile în care s-a implementat, dar Guvernul îl tot pilotează de 3 ani în aceleași 50 de unități școlare, deși
recunoaște impactul pozitiv al acestuia. Un calcul simplu arată că, banii utilizați pentru achiziția de tablete și table, ar putea
finanța implementarea programului „Masă la școală” în aproximativ 2.500 de unități școlare.
Elevii din România au nevoie să învețe în școli în care să se simtă în siguranță, să aibă asigurate condiții igienicosanitare corespunzătoare în școlile care să primească autorizație de funcționare. Au nevoie de laboratoare și ateliere moderne,
manuale fără greșeli și livrate la timp, profesori bine pregătiți, motivați și plătiți după valoarea muncii depuse și consilieri
care să-i ajute să-și valorifice la maxim potențialul. Toate acestea nu se pot realiza cu un procent de 3% din PIB, care nici
măcar nu e gândit să acopere toate aceste nevoi menționate mai sus. Între timp, Bulgaria alocă 4,1 %, Finlanda 6,8%,
Danemarca 8,7% iar Suedia 7% din PIB. Acestea sunt țări care fac din educație cu adevărat o prioritate națională!
Stimați colegi,
Analizând propunerile bugetului educației pentru acest an, remarcăm nu doar evidenta subfinanțare, dar și risipirea
puținilor bani alocați, pe programe care nu vin în întâmpinarea problemelor reale din sistem. Remarcăm de asemenea lipsa de
viziune și lipsa oricărei intenții de a realiza corelarea dintre oferta educațională și cererea de pe piața muncii.
Vă rog să susțineți amendamentele prin care Partidul Național Liberal va cere completarea bugetului pentru a
răspunde nevoilor de bază enumerate mai sus!
Deputat
Florica Cherecheș
***
Demisia de necesitate!
Stimați colegi,
Zilele acestea presa națională a făcut o serie de dezvăluiri despre ”armata” de pile și cunoștințe care parazitează efectiv
reprezentanțele diplomatice europene, cu precăderea cea de la Bruxelles. O serie de diplomați fantomă care îngreunează munca
a zeci de profesioniști din aparatul de specialitate și pe care nimeni nu îi deranjează de ani de zile.
PSD și ALDE au lăsat rușinea deoparte și operează pe față, fără menajamente, fără perdea, semn că au ajuns la nivelul
în care nu au frică de nimeni și nimic!
Ați văzut cu toții audierile miniștrilor noștri la Bruxelles, unde de la cormoranii din piscină, până la lupta pentru
destabilizarea NATO fiecare ministru a făcut efectiv de râs România, dar mai ales zecile de funcționari și profesioniști din
ministere, care cu siguranță au pregătit cum trebuie aceste audieri. Doar că românul are o vorbă: unde nu este, nici Dumnezeu
nu cere!
Românii sunt toleranți și singurul lucru pe care îl cerem acestor pseudo miniștri este demisia! Nu de onoare, căci dacă
aveau onoare nu erau numiți în primă fază, ci demisia de necesitate!
Fiecare zi cu ei în fruntea ministerelor înseamnă rușine, pierderi economice și de imagine pentru statul român.
Societatea românească nu trebuie să rămână indiferentă în fața acestui fenomen de degradare morală ce tinde să se cronicizeze!
Aceste practici sunt specifice sistemelor oligarhice închise, în care avansarea profesională nu se face grației meritocrației, ci
exclusiv conexiunilor din politica mare. Problema de sistem nu este doar că o parte considerabilă din funcționari drenează
efectiv o parte semnificativă din bugetul instituțiilor, ci adevărata problemă este că aceștia nu prestează nimic pentru banii
încasați, iar restul angajaților sunt supraîncărcați și suprasolicitați pentru a depune efort dublu, muncă dublă, pentru a îndeplini
și sarcinile sateliților politici.
Chiar dacă sistemul public are tendința firească de autoconservare, cred că împreună putem schimba mentalități,
putem introduce noi paradigme de funcționare și promovare, putem aduce plus valoare în exercitarea atribuțiilor profesionale
și astfel să oferim exemplele necesare pentru crearea unor noi trenduri. Cu siguranță societatea nu se va schimba peste noapte,
cu siguranță vor fi multe de implementat și adaptat, dar nu ne putem permite la nesfârșit să alungăm valorile și să promovăm
pilele.
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Costel Alexe
***

12

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 1 - 2019
Săptămâna 4 – 8 februarie 2019
Socoteala din Kiseleff nu se potriveşte cu cea de la Palatul Victoria
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Este o premieră în istoria sa recentă, deşi ne aflăm în prima decadă a celei de-a doua luni a anului în curs, ca România
să nu aibă proiectele bugetelor de stat şi al asigurărilor sociale şi de sănătate supuse dezbaterii şi aprobării Parlamentului.
Pentru a doua lună în acest an, ţara funcţionează la cota de avarie, alimentată prin perfuzie cu o fracţiune din bugetul
anului precedent, deşi de la 1 ianuarie trebuia să intre în vigoare o serie de cheltuieli, inclusiv majorări salariale ale
personalului bugetar.
În urmă cu câteva zile, fariseii de la Ministerul Finanţelor Publice au postat pe site-ul propriu, în numele unei aşa zise
transparenţe decizionale, ciorna unui proiect de buget care nu are nimic de-a face cu realitatea. Principalele victime ale
amatorismului cinic al finanţiştilor PSD-ALDE vor fi administraţiile publice locale, care, deşi dezmoştenite de o parte
consistentă din impozitul pe venit care li se cuvenea, sunt condamnate să preia în regie proprie cheltuielile privind protecția
copiilor și a persoanelor cu dizabilități, plata indemnizațiilor însoțitorilor acestora precum și salarizarea unor persoane cu
activități în domeniul social.
Un fost preşedinte al ANAF, citat de mass media naţională, demonta recent mecanismul diabolic prin care Guvernul
PSD-ALDE distribuie discreţionar finanţări către ordonatorii de credite, fără să depăşească ţinta de deficit asumată faţă de
organismele internaţionale. De fapt, este vorba despre o simplă inginerie financiară, prin care, dacă în anul precedent, un
minister a cheltuit, până la ultima rectificare, doar 70% din suma alocată iniţial, restul de bani i s-au redirecţionat spre
cheltuieli sociale, iar pentru acest an i s-a repartizat doar 80% raportat la aceeaşi matrice iniţială, deci mai mult decât a cheltuit
anul trecut, dar mult mai puţin decât i s-ar fi cuvenit în acest an. Diferenţele rezultate din aceste scamatorii bugetare se
redirecţionau apoi în majorările salariale şi ale punctului de pensie, cu riscul condamnării României la o subdezvoltare cronică.
Fără finanţarea consistentă a investiţiilor publice şi fără atragerea fondurilor europene în marile proiecte de
infrastructură, ţara noastră se va înscrie într-un scenariu sumbru care ne va arunca din nou în pragul unei noi crize economicofinanciare.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Bugetul pe 2019, o simplă bifă!
Esența acestui buget rușinos pentru care Guvernul vine și ne cere votul în Parlament stă în filele lipsă, nu doar în ceea
ce cuprinde el. Adică lipsa unui plan coerent și integrat de investiții publice care să nu mai condamne regiuni întregi la sărăcie.
Un caz particular îl reprezintă Moldova, cu multe județe care sunt numite „roșii“, date fiind voturile colectate de
actuala majoritate PSD-ALDE. Pentru acestea sumele incluse în Bugetul de Stat sunt în cel mai bun caz ridicole! Iar Guvernul
face acest lucru cu premeditare criminală, cu intenția clară de a lăsa Moldova să se zbată într-o sărăcie lucie, la periferia
Uniunii Europene. Un bazin electoral ideal, o zonă geografică din care lumea fuge văzând cu ochii în lipsa oricăror perspective
reale de prosperitate. Este rețeta malefică a PSD-ALDE: „ține-i săraci ca să nu înțeleagă cine le este dușmanul“. Doar cu
ajutoare sociale, o regiune precum Moldova nu își va depăși niciodată condiția!
Dincolo de alocările dicutabile pentru investiții, bugetul reprezintă, în cele din urmă, o prognoză, dar cu toții vom fi
confruntați cu adevărata față a dezastrului administrării financiare a României la finalul acestui an. Estimările privind
veniturile sunt atât de gogonat umflate, încât probabil și acum Darius Vâlcov stă și râde de români cu gura până la urechi, în
biroul său de la Palatul Victoria. Cum întreg Guvernul a ajuns să fie condus de Comisia de Prognoză a lui Vâlcov, nu e de
mirare că tot ce va rămâne de pe urma guvernării PSD-ALDE va fi o prognoză umflată, departe de realitate.
Guvernanții ne vând un Science Fiction, cu multe luni de întârziere, fără nici o explicație pentru care au amânat atât de
mult adoptarea Bugetului de Stat pentru 2019. Atunci, de ce a fost nevoie de atâta timp pentru a scrie din cifre o operă de
ficțiune? Dispăruse vreo muză din Palatul Victoria?
Având în vedere cine se află în spatele Bugetului, știm prea bine că acesta nu se construiește pentru a fi utilizat, ci doar
pentru a fi bifat!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
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Proiectul Legii bugetului confirmă că 2019 este al treilea an ratat al guvernării PSD - ALDE
Am început o nouă sesiune parlamentară în semestrul în care România deține Președinția Consiliului Uniunii
Europene, dar parcă suntem în filmul „Ziua Cârtiței” pentru că subiectele care ocupă agenda publică au rămas, din păcate,
aceleași pentru coaliția aflată la guvernare PSD-ALDE, fără nicio legătură cu agenda cetățenilor.
În loc să vorbim de investiții mari pentru dezvoltare, de creșterea nivelului de trai a populației, de reducerea
semnificativă a numărului de români aflați în sărăcie, coaliția PSD-ALDE vorbește doar despre ordonanțe privind legile
justiției și despre cum ar putea să scape președintele PSD, Liviu Dragnea, de dosarele penale. Am folosit sintagma coalița de
guvernare și nu majoritate parlamentară de guvernare pentru că aceasta și-a pierdut deja numărul necesar pentru a avea
majoritatea voturilor în Camera Deputaților, ceea ce confirmă că tot mai mulți parlamentari care au crezut în promisiunile
președintelui PSD Liviu Dragnea și-au dat seama că niciunul dintre marile proiecte nu se va pune în practică.
Constatăm că situația devine din ce în ce mai critică și prin prezentarea proiectului Legii bugetului pentru anul 2019
unde investițiile pentru dezvoltare au alocate sume nesemnificative, iar sarcina Guvernului pentru asistența socială este
transferată, fără asigurarea finanțării necesare, autorităților locale.
De fapt, Guvernul PSD-ALDE, pentru a încerca să rămână în limitele de deficit bugetar, trimite în curtea autorităților
locale povara pentru ceea ce „nu se închide”, de unde și nemulțumirea primarilor din toate partidele, inclusiv din PSD. Situația
legată de bugetul pentru anul 2019, neadoptat nici la această dată, va duce la un blocaj în administrația locală , va limita drastic
posibilitatea continuării proiectelor investiționale locale și va duce în scurt timp la incapacitatea de plată a primăriilor, cu
efecte greu de estimat. După ce ai cheltuit nesăbuit în anii anteriori, coaliția PSD-ALDE a ajuns la fundul sacului, iar acum
populația va avea de suferit pentru că în loc să beneficieze de proiecte de dezvoltare va mai bifa un an în care nu se face nimic.
Deja putem spune că nu se face nimic pentru Autostrada Iași-Târgu Mureș pentru că are prevăzută finanțare care ar asigura
construcția a două sute de metri liniari, iar județele Moldovei nu au nicio speranță să beneficieze de infrastructură rutieră
rapidă, pentru drumurile naționale bugetul CNAIR este subdimensionat, iar șoselele deja afectate de această iarnă grea vor
rămâne cu gropi care se vor adânci și se vor înmulți, în timp ce alocările pentru drumurile județene, și acestea insuficiente, au
fost făcute după criterii de neînțeles.
Coaliția PSD-ALDE ne transmite prin proiectul de buget că și anul 2019 este un an ratat al guvernării așa cum a fost
ratat și Anul Centenarului Unirii.
Din păcate, încep să cred că Liviu Dragnea are dreptate să spună că totul se va rezolva începând din anul 2022, pentru
că minim trei ani va avea nevoie un guvern responsabil pentru a repara ceea ce au stricat Guvernele Dragnea din 2016 și până
acum.
Vă mulțumesc!
Deputat
Angelica Fădor
***
Mesajul PSD-ALDE pentru cetățeni: Români.
Voi trăiți tot mai bine, dar nu sunteți în stare să vă dați seama!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
În ultimii doi ani, toate promisiunile Guvernelor PSD-ALDE s-au dovedit a fi cadouri otrăvite pentru întreaga
populație a României, în sensul în care, ori de câte ori Guvernul a dat cu o mână, imediat a luat înapoi cu cel puțin două mâini.
S-au majorat salariile bugetarilor doar pe hârtie și, în același timp, Guvernul a luat imediat toată creșterea prin transferul
contribuțiilor sociale în sarcina angajatului. S-au majorat pensii și indemnizații sociale doar pentru jumăți sau sferturi din an
dar, în același timp, Guvernul a dat startul scumpirilor pentru toate produsele de bază și pentru toate facturile la utilități plătite
de populație. Creșterile de venituri de 3-5% anual, au fost anulate de creșterile de prețuri care au ajuns și la 25%. Cartoful sau
ceapa au ajuns produse de lux pe mesele românilor. Poate că niciun român nu ar fi fost atât de furios dacă din miliardele de
euro împrumutate de Guvern, s-ar fi construit ceva concret în țară: un drum, o autostradă, o cale ferată sau un spital nou. La
doi ani de la preluarea puterii în România, PSD nu a reușit nici măcar să realizeze proiecte pentru a schimba în bine viața
românilor, dar apoi să construiască ceva!
În anul 2019, România se află pentru al treilea an consecutiv sub asaltul unor noi măsuri economice toxice, care vor
apăsa și mai puternic pe buzunarele cetățenilor români. Lăcomia PSD-ALDE a luat forma unei ordonanțe de urgență, adoptată
în grabă în pragul Sfintelor Sărbători de Crăciun, prin care tot mediul economic din România a fost dus pe buza prăpastiei.

14

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 1 - 2019
Săptămâna 4 – 8 februarie 2019
Sectorul energetic este în pragul colapsului, băncile românești au pierdut în numai o lună aproape o trieme din capitalizare, iar
sectorul de comunicații își suspendă toate planurile de investiții pentru acest an. Gaz și curent electric mai scump, facturi mai
scumpe, rate mai mari cu peste 20% și, dacă ar fi să-i dăm crezare lui Dragnea, ”viitorul arată bine ...”.
Stimați colegi,
Viitorul României nu arată deloc bine! Suntem în luna februarie, iar România nu are încă un buget aprobat și pus în
aplicare. Și dacă s-ar aproba astăzi, el va ajunge la ordonatorii de credite abia prin martie, ceea ce înseamnă că acest an este un
alt an pierdut pentru investiții publice. Oricum, în forma în care a prezentat Guvernul acest buget, nu cred că este cineva care
să creadă că în anul 2019 s-ar construi ceva în România. Autostrăzile și drumurile rapide au primit bani doar pentru câteva sute
de metri. Spitalele regionale de la Craiova, Cluj Napoca și Iași au rămas tot pe hârtie. Bani pentru investiții în școli sunt la fel
ca anul trecut, adică mai nimic. Primăriile primesc bani mai puțini pentru drumuri și alte investiții de interes local, ceea ce
înseamnă că, pentru România condusă de Dragnea, încă mai este loc și de mai rău. Nu pot să nu remarc duplicitatea
parlamentarilor de la putere, adică PSD-ALDE-UDMR-Minorităților naționale, care s-au arătat nemulțumiți de modul antiromânesc în care este condusă țara, dar care continuă să îl susțină pe Dragnea și pe Guvernul condus de infractori dovediți.
Este păcat pentru că nu toți sunt corupți și incompetenți ca șefii lor! Este și mai păcat pentru că au câștigat puterea înșelând
populația.
Stimați colegi,
România nu merită să fie condusă atât de prost, de oameni de o asemenea calitate morală și profesională, care toată
viața lor au trăit jecmănind din banii publici. România merită să meargă pe calea europeană pe care a luat-o în urmă cu peste
10 ani și să devină acea ”țară de afară” pe care și-o doresc toți tinerii din această țară. România merită un Guvern competent,
care să-și iubească țara și interesul compatrioților și care să pună mai presus de orice interesele pe termen lung ale acestei țări.
Am toată speranța că românii vor sancționa prin vot această proastă guvernare. Votul este cea mai puternică armă pe care o are
cetățeanul și de aceea ar fi bine să o utilizeze la următoarele alegeri.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Autostrada A8 trecută cu vederea în Proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 2019
Dragi colegi,
În Proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 2019 sunt făcute, potrivit cifrelor Executivului, următoarele estimări:
PIB-ul României va depăşi 1.022.500 milioane lei; creşterea economică prevăzută este de 5,5%; Deficitul ESA (Sistemul
European de Conturi) este prognozat la 2,57% din PIB.
Inflaţia medie luată în calcul este mult scăzută faţă de 2018, 2,8%, iar deficitul bugetar de 2,55%. Principalele cheltuieli
ale bugetului sunt, anul acesta, cele cu asistența socială şi cele cu salariile - cumulat 20% din PIB. Investiţiile, repartizate în
principal între Programul National de Dezvoltare Locala, Compania de Investiţii şi Infrastructura de Transport, ajung la 4,57%
din PIB. Deși, cel puțin la nivel teoretic, cifrele arată bine, în practică lucrurile sunt vizibil diferite. De la instituții din
administrația locală până la companii private, un val de nemulțumiri a fost stârnit de când Proiectul de Lege a bugetului de stat a
fost făcut public. Alocările bugetare pentru anul 2019 sunt nesustenabile și nu țin cont chiar de unele dintre angajamentele pe care
actuala coaliție de guvernare și le-a asumat.
De pildă, pentru Autostrada A8, Ungheni-Iași-Târgu Mureș, sunt prinse în proiectul de buget credite bugetare în
valoare de 9 milioane lei și credite de angajament (pentru anii viitori, angajate în acest an) în valoare de 37 milioane de lei,
sume nesemnificative pentru un proiect stringent pentru dezvoltarea zonei de Nord-Est a țării, în contextul în care domnul
Președinte Klaus Werner Iohannis a promulgat la finele lunii noiembrie 2018, în ședință publică, legea care prevede
construirea Autostrăzii Unirii.
Cele mai mari ponderi în PIB le au: Cheltuielile cu asistenţa socială - estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7%
din PIB (se menţin la aceeaşi pondere ca şi în anul 2018); Cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din
PIB), pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referinţă
se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB; Cheltuielile cu bunuri şi servicii - estimate la 46,5
miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018; din această creştere 1,5 miliarde
de lei reprezintă bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate; Cheltuielile cu investiţiile - preconizate la
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46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creştere cu 12,5 miliarde lei faţă de 2018; Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei
publice - estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 faţă de 1,4% în anul 2018.
Putem observa cum cheltuielile cu investițiile se situează la o cotă scăzută, doar 4,57% din PIB într-un context în care
România are mare nevoie de investiții pentru dezvoltare durabilă.
Dincolo de valul sonor de critici lansat de diferitele instituții sau categorii sociale, va fi interesant de urmărit dacă
amendamentele pe care opoziția le va aduce în Parlament vor fi acceptate și vor trece de voturile celor două camere. Fără să
mai luăm în calcul perioada calendaristică pentru publicarea, dezbaterea și votul asupra Proiectului de Lege a bugetului de stat
pentru anul 2019, situația care se preconizează nu este deloc fericită, actuala coaliție de guvernare blocând intenționat anumite
proiecte pe care și le-a asumant.
În acest sens, somez Guvernul României să-și respecte angajamentele luate față de toți românii și, în special, față de cei
din zona Moldovei istorice și să rectifice alocarea bugetară actuală pentru Autostrada A8 care în forma actuală o blochează.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Buget 2019: autostrăzile Transilvaniei “păpate” de asistații sociali ai lui Dragnea și Vâlcov
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Proiectul de buget pe 2019, comunicat recent de PSD, este un buget al rușinii și dezbinării naționale. Un adevărat
dezastru croit doar după nevoile electorale ale PSD, ce ignoră total necesitățile de dezvoltare ale României.
Încercând să-și asigure loialitatea baronilor PSD și să stopeze hemoragia de parlamentari, care au început să fugă în
masă către alte partide, cuplul Dragnea-Vâlcov a croit un buget electoral, bazat doar pe plata de ajutoare și beneficii sociale.
Un buget croit pentru alocarea de ajutoare sociale care să fidelizeze electoratul iobăgit al PSD și pentru finanțarea de la centru,
în funcție de loialitate, a baronilor PSD din teritoriu. Sunt lăsate pe dinafară autostrăzile, spitalele, școlile sau investițiile în
tehnologii generatoare de creștere. Prioritare pentru PSD sunt doar plata beneficiilor sociale și asigurarea stocurilor de făină și
ulei pentru alegerile care urmează. PSD nu doar că nu mai alocă bani de la centru, dar deja a băgat mâna până dincolo de cot în
bugetul primăriilor, confiscând banii de dezvoltare ai comunităților locale pentru a plăti mita electorală. Cel mai mult au de
pierdut, iarăși, județele din Transilvania. Autostrăzile Transilvaniei, fie că vorbim de Sebeș-Turda, de Târgu Mureș sau Borș,
rămân doar niște povești fără finanțare. Ce să mai vorbim de legătura cu Moldova sau cu Bucureștiul, la care PSD n-a fost în
stare să finalizeze nici desenele. Toate aceste vor fi “păpate” de creșterile artificiale de beneficii sociale, pe care PSD le acordă
contra voturi.
PSD merge până acolo cu tupeul încât confiscă banii orașelor și municipiilor, șantajând, în acest fel, niște poli de
dezvoltare ai României, care au luat-o de mult timp înaintea Bucureștiului la capitolele mentalitate, calitate a vieții și atitudine
față de muncă. Și toate astea doar pentru a plăti fidelitatea unor baroni din municipii și orașe în care cei mai mari angajatori
sunt, în ordine: Direcțiile de asistență socială, Jandarmeria și Primăria.
Ne așteaptă, deci, încă un an fără infrastructură, fără spitale și școli, dar cu cozi la ghișee, cu creșteri de taxe și
impozite care să susțină plata nemuncii și a dependenței față de PSD.
Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Turismul nu constituie o prioritate pentru Guvernul Dragnea-Dăncilă!
Doamnă/ domnule președinte de ședință, stimați colegi,
În programul de guvernare al Guvernului Dragnea-Dăncilă, aflat pe site-ul Guvernului, se susținea necesitatea
înființării unui minister al turismului, pentru că turismul, deși reprezintă "o ramură economică ce produce milioane de Euro în
fiecare an nu era reprezentată la nivel ministerial".
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Mai mult decât atât, în același Program de guvernare se susține faptul că: "zeci de hotelieri, mii de angajaţi nu aveau
minister care să coordoneze activitatea de turism din România. Acest lucru este mai mult decât greşit în condiţiile în care
turismul ar putea să se dezvolte pentru a deveni una din principalele ramuri economice ale României".
Iată că avem în Guvernul Dăncilă înființat un minister al turismului și, cu toate acestea, în anul 2019 constatăm că turismul
este lăsat de izbeliște, fiindu-i subțiate fondurile în mod consistent în actualul proiect al Legii bugetului pentru anul 2019, față
de ceea ce se promisese anterior.
Cu alte cuvinte, Ministerul Turismului era musai să fie înființat, dar pentru PSD-ALDE turismul nu mai reprezintă
nicidecum o prioritate sau o ramură economică în care trebuie făcute investiții importante pentru a putea fi relansată și
promovată pe măsura importanței ei și a beneficiilor pe care aceasta le-ar putea aduce pentru economia României!
Doamnelor și domnilor deputați,
Oare a câta oară se demonstrează faptul că, prin politicile sale haotice și arbitrare, majoritatea PSD-ALDE nu-și
respectă nici promisiunile făcute românilor, nici nu contribuie la rezultate concrete, cu impact major asupra unor ramuri ale
economiei, așa cum este turismul, care ar putea genera zeci sau chiar sute de mii de locuri de muncă și care ar putea îmbunătăți
substanțial imaginea României în lume, măcar din punct de vedere al unei promovări inteligente?!
Guvernul Dragnea-Dăncilă și-a luat angajamentul "solemn", prin cele înscrise în Programul de guvernare, că va milita
pentru intensificarea promovării turismului pe plan intern și extern și că, în acest sens, va susține "crearea la nivel de minister
al turismului a unui buget de promovare inclusiv pentru deschiderea și eficientizarea activității birourilor de turism externe".
Păi, dacă bugetul va fi cu mult mai mic față de cât s-a promis și față de cât ar fi nevoie pentru a se face într-adevăr ceva
important pentru promovarea turismului românesc, cum ar putea fi aceste lucruri transpuse în realitate, cu puțini bani?!
Îi cer, pe această cale, ministrului Turismului să explice unde este acea "faimoasă" strategie integrată a turismului cu
care s-a lăudat Guvernul Dăncilă la învestire și când și cu ce va fi aceasta promovată și integrată, dacă turismul ajunge o nouă
Cenușăreasă în viziunea tandemului Dragnea-Dăncilă?!
Vă mulțumesc!
Deputat
Robert Boroianu
***
Prin "Win-win situation" câștigă doar domnul Dragnea!
Domnule președinte de ședință, stimați colegi,
După ce revolta primarilor din toată țara a însemnat un puternic semnal de alarmă transmis Guvernului pentru a repara,
de urgență, greșelile flagrante făcute odată cu implementarea "revoluției fiscale", marca Dragnea-Vâlcov, în maniera
caracteristică, a apărut și declarația dorită a fi una liniștitoare a domnului Dragnea cu privire la aceste aspecte. Acest semnal de
alarmă se referă la situația dramatică în care se vor regăsi bugetele localităților lor în acest an, semnal pe care PNL l-a tras încă
de la sfârșitul anului 2017 și a prezentat și soluțiile, împreună cu mai mulți primari din marile orașe ale țării.
Dar, în realitate, declarația președintelui PSD, și anume: „win-win situation” (toată lumea câștigă), (...) mai mult
pentru cei săraci, fără pierderi la cei bogați” este doar una sforăitoare, fără nicio acoperire efectivă a pierderilor suferite de
către primării, deoarece alocările bugetare care sunt destinate autorităților locale în viitoarea Lege a bugetului de stat pe anul
2019 nu vor fi nicidecum suficiente! Cu alte cuvinte, nici vorbă de win-win; dimpotrivă, primăriile și consiliile județene sunt
din nou jefuite și tâlhărite de guvernul “recidivist” PSDragnea!
Susțin acest lucru, deoarece aritmetica e simplă: rămânerea impozitului la nivel local promisă de acest Guvern
PSDragnea, în paralel cu trecerea finanțării în integralitate a sectorului social la nivelul autorităților locale, înseamnă, de fapt, o
creștere a veniturilor la primării cu DOAR 17 %, dar și o creștere a cheltuielilor cu circa 45%, adică un minus mediu în
bugetele acestora de 28%, față de anul trecut!
Doamnelor și domnilor deputați,
Mai mult decât atât," generosul" PSDragnea, prin propunerea de buget pe anul 2019, nu generează mai multă
dezvoltare pentru comunitățile locale, ci împovărează în mod excesiv bugetele de cheltuieli ale autorităților locale, aruncând în
spinarea județelor și plata salariilor personalului neclerical sau noi cheltuieli către primării pe partea socială (persoane adulte
cu handicap, copii cu handicap, salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap din municipii, orașe și comune).
Toate acestea echivalează, în realitate, cu oprirea oricărei investiții majore pe plan local, adică, în traducere mai exactă,
Guvernul Dragnea-Dăncilă dă cu o mână autorităților locale și ia cu tot ce are la îndemână!
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Astfel de politici mincinoase și discreționare arată adevăratele intenții ale domnului Dragnea, care nu vrea altceva
decât să arunce cu cel puțin 15 ani în urmă situația în care se vor regăsi autoritățile locale. Înseamnă, de asemenea, că marea
majoritate a primăriilor din România nu vor mai avea bugete de dezvoltare, ci doar bugete de funcționare, în cel mai fericit
caz, înseamnă supraviețuire pentru unele localități, sărăcie pentru foarte multe dintre acestea sau stagnare pentru cele mai
dezvoltate.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Ministerul Finanțelor a uitat să spună cum se implementează salariul minim din construcții
pentru proiectele aflate în execuție
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Prin Ordonanța nr.114/2018, Guvernul a luat decizia ca de la 1 ianuarie 2019 salariul minim brut din sectorul
construcțiilor să fie mai mare decât pentru alte sectoare de activitate, adică de 3.000 de lei, față de 2.080 de lei cât este pentru
celelalte domenii. Chiar dacă s-a urmărit să creeze o mai mare atractivitate pentru lucrătorii din acest sector și pentru reducerea
deficitului de forță de muncă, Guvernul a uitat complet că această măsură va creea mari dificultăți pentru lucrările de investiții
aflate în derulare. Ordonanța nu a prevăzut nicio măsură tranzitorie sau vreo cale de urmat pentru constructori sau pentru
administrațiile publice locale care au încheiat deja contracte în anii 2016-2018, la costuri estimate pe un alt nivel al salariilor,
adică atunci când salariul minim era de 1.050 de lei, de 1.250 de lei sau 1.450 de lei.
Stimați colegi.
După majorarea salariului minim din construcții la 3.000 de lei, cele mai multe investiții sunt în impas, pentru că nici
autoritățile publice contractante – primării, consilii județene sau beneficiari de fonduri europene – și nici firmele de construcții
nu știu ce să facă pentru a acoperi aceste costuri suplimentare. Este cu totul neclar dacă se modifică sau nu contractele, dacă
rămân la același nivel sau Guvernul suplimentează valoarea lor. Mai pe românește, s-au acordat contracte la un anumit nivel a
prețurilor pentru materiale de construcții și la un alt nivel al costurilor cu forța de muncă, iar astăzi nu există o bază legală clară
pentru a modifica aceste costuri. Nimeni nu știe cine și cum va acoperi creștere salariului minim din construcții. Așadar, o altă
măsură implementară pe repede înainte, fără să se ia în calcul toate consecințele pe care le generează și fără să se prevadă clar
ce trebuie să facă autoritățile publice.
Stimați colegi,
Solicit Ministerului Finanțelor Publice, autorul principal al Ordonanței nr.117/2018, să adopte o bază legală foarte
clară pentru implementarea salariului minim de 3.000 de lei pentru contractele aflate în derulare, fie că sunt finanțate de la
buget, fie că sunt susținute din fonduri europene nerambursabile. Să emită instrucțiuni către administrația locală și beneficiarii
de fonduri europene, pentru ca toți să știe și să poată implementa noile măsuri. Până la adoptarea acestor noi reglementări,
toate lucrările bat pasul pe loc, pentru nimeni nu știe cum să acopere noile costuri și cum să facă ca să respecte legea.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
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 Întrebări

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției
Măsurile adoptate de către Guvernul României
pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție
Domnule ministru,
La începutul anului 2018, Guvernul României a aprobat Calendarul de măsuri 2018 - 2024 pentru soluționarea supraaglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată
de CEDO la 25 aprilie 2017.
Măsurile identificate la nivelul Grupului de lucru format din reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului
Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru CEDO, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne,
Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune, se referă, printre altele, la: îmbunătățirea
condițiilor de detenție, investiții în infrastructura fizică a penitenciarelor care vizează extinderea numărului de locuri de
detenție și modernizarea celor existente, funcționarea eficientă a sistemului de probațiune pentru facilitarea aplicării
sancțiunilor și măsurilor comunitare care să conducă la reducerea populației penitenciare, implementarea programelor și
strategiilor de inserție a persoanelor provenite din sistemul penitenciar, introducerea supravegherii electronice (prin brățara
electronică), etc.
Totodată, conform documentului adoptat la nivelul Guvernului României, mecanismul stabilit de către Grupul de lucru
în vederea monitorizării și evaluării Calendarului de măsuri, presupune organizarea semestrială a evaluării planurilor de acțiuni
asumate de către fiecare instituție, în cadrul unor întâlniri formale.
Față de cele prezentate mai sus, precum și având în vedere faptul că Ministerului Justiției îi revine, potrivit acestul
document, sarcina asigurării Secretariatului Grupului de lucru, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați următoarele:
1. Dacă, la nivelul Grupului de lucru, s-au organizat întâlnirile formale necesare evaluării stadiului de implementare a
măsurilor stabilite prin Calendarul de măsuri? Care este data stabilită pentru următoarea ședință a Grupului de lucru?
2. Care este stadiul implementării măsurilor pentru care Calendarul a prevăzut termen de finalizare sfârșitul anului 2018?
3. În măsura nerealizării/realizării parțiale a acestor măsuri, care sunt motivele care au generat imposibilitatea
implementării măsurilor preconizate pentru anul 2018, precum și care sunt autoritățile/instituțile cărora le revenea
responsabilitatea implementării? Ce măsuri au fost întreprinse la nivelul Ministerului Justiției în vederea sprijinirii
acestor instituții în implementarea măsurilor aferente anului 2018, cu respectarea termenul menționat în Calendar?
4. Care este resursa financiară alocată de la nivelul bugetului de stat în legătură cu implementarea măsurilor pentru care
Calendarul a prevăzut termen de finalizare sfârșitul anului 2018? Ce alte surse alternative de finanțare (fonduri
europene, împrumuturi, etc.) au fost folosite de către Guvenul României în vederea implementării acestor măsuri?
5. Care este necesarul estimat de către Ministerul Justiției în vederea implementării măsurilor pentru care Calendarul a
prevăzut termen de finalizare sfârșitul anului 2019? Care va fi alocarea bugetară pentru implementarea măsurilor
pentru care Calendarul a prevăzut termen de finalizare sfârșitul anului 2019?
6. Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Justiției în vederea respectării, de către toate instituțiile implicate, a
termenelor de implementare a măsurilor prevăzute în Calendarul de măsuri 2018-2024?
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.
Deputat
Valeria Diana Schelean Șomfelean
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Măsurile dispuse de către Ministerul Sănătății în vederea prevenirii
răspândirii virusului gripal
Doamnă ministru,
Conform informațiilor apărute în spațiul public, la data formulării prezentei întrebări, virusul gripal a generat la nivel
național peste 72 de decese. Având în vedere numărul în creștere al cazurilor confirmate de decese din cauza virusului gripal,
vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicați următoarele:
1. Ce campanii de informare publică a demarat ministerul pe care îl coordonați, cu privire la necesitatea vaccinării
populației împotriva virusului gripal, precum și care au fost fondurile alocate de la bugetul de stat în vederea
susținerii/derulării acestor campanii de informare?
2. Ce măsuri au fost dispuse la nivelul ministerului de resort cu privire la asigurarea dozelor necesare de vaccin contra
virusului gripal, precum și care a fost criteriul de stabilire a necesarului de doze de vaccin și de distribuire a acestora
pe regiuni/județe/localități? Ce măsuri au fost dispuse de către minister în vederea suplimentării dozelor de vaccin
antigripal, precum și care este timpul estimativ pentru asigurarea acestui necesar în fiecare regiune/județ/localitate?
3. Ce măsuri (altele decât informarea publică cu privire la necesitatea vaccinării și asigurarea dozelor de vaccin) a
întreprins ministerul de resort în vederea prevenirii răspândirii acestui fenomen?
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.
Deputat
Valeria Diana Schelean Șomfelean
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim- ministru al României
De ce autostrada A8 nu este în bugetul pe 2019?
Stimată doamnă prim-ministru,
După ce alianța PSD-ALDE a obținut multe voturi în zona Moldovei promițând alegătorilor, printre altele, realizarea
Autostrăzii est-vest (Montana). Chiar au fost avansate sume și termene, asumate prin programul de guvernare. Astfel, pentru
tronsonul Tg. Mureş – Tg. Neamţ, valoare estimată a fost de 2942 mil. euro, perioada de realizare a studiului de fezabilitate si
proiectului tehnic 2018-2019. Tronsonul Tg. Neamţ – Iaşi – Ungheni a fost estimat la 1.129 mil. euro, iar studiul de
fezabilitate si proiectul tehnic prevăzute pentru 2018-2019. În anul 2018, singurul demers privind această autostradă a fost
realizat, din exasperare, de câțiva parlamentari din zona Moldovei, care au reușit să treacă prin Parlament Proiectul Autostrăzii
Unirii. Chiar și așa, în total dispreț față de lege și cetățeni, guvernarea PSD-ALDE nu a alocat, în bugetul pe 2019, nici un leu
pentru studiile de fezabilitate necesare demarării lucrărilor la Autostrada A8.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare:
 De ce coaliția PSD-ALDE a decis să nu aloce nici un leu pentru Autostrada A8?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
Riscurile acordului dintre ANAF și CNSP
Stimate domnule președinte,
Pentru atingerea obiectivelor din Programul de guvernare privind îmbunătăţirea semnificativă a gradului de colectare a
veniturilor la bugetul de stat, pe 22 ianuarie 2019, a fost încheiat un acord de cooperare și risc, între ANAF și Comisia
Națională de Strategie și Prognoză(CNSP). Chiar de la primul punct, acordul prevede că, începând cu luna ianuarie 2019,
Comisia Națională de Strategie și Prognoză va selecta contribuabilii care vor fi propuşi pentru a fi cuprinşi în controalele
întreprinse de ANAF, în funcţie de domeniul de activitate, fluctuaţia cifrei de afaceri şi a altor indicatori stabiliţi de comun
acord între ANAF şi CNSP.
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De asemenea, la punctul 9, este stipulat că ANAF se angajează să transmită CNSP informaţii cu privire la efectele
obţinute în privinţa reducerii evaziunii fiscale, în urma acţiunilor de control la societăţile comerciale propuse în analizele de
risc ale CNSP. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Având în vedere motivația acestui acord, în funcție de ce agendă politică vor fi ordonate controalele?
 Cum este posibil ca într-o țară democratică să decidă o persoană fizică politica de control a ANAF-ului, ce ar
trebui să fie independentă de ingerințele politicului?
 Cum puteți asigura contribuabilii din România că astfel de controale nu se vor îndrepta împotriva celor care nu
sunt întotdeauna de acord cu actuala guvernare și că acest instrument periculos nu va fi utilizat în favoarea
grupurilor de interese obediente puterii?
 Care este riscul ca informații privind controalele fiscale să ajungă, în baza acordului, la persoane neautorizate?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Clarificări cu privire la numărul deceselor cauzate de epidemia de gripă
Stimată doamnă ministru,
Situaţia prezentată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată o răspândire îngrijorătoare a virusului gripal în această
perioadă. Gripa se extinde rapid în toată Europa, iar cele mai afectate sunt țările din sud-estul Europei. Ungaria, Bulgaria și
Croația au declarat epidemia de gripă.
În ultima lună, circulația virusului gripal în România a avut un caracter epidemic, în care numărul cazurilor de
îmbolnăvire prin viroze respiratorii este mai mare față de cel așteptat. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății a declarat
epidemie de gripă abia în data de 30 ianuarie când numărul de victime era mai mare comparativ cu numărul de victime din
Bulgaria și Croația când virusul gripal era la apogeu.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele:
1. De ce a necesitat o perioadă atât de mare de timp și, implicit, creșterea numărului de victime pentru a fi declarată
epidemie de gripă în contextul răspândirii îngrijorătoare a virusului în Europa?
2. Care sunt obiectivele Ministerului Sănătății în perioada următoare pentru prevenirea răspândirii și a stopării numărului
de victime?
3. Are Ministerul Sănătății elaborate programe/strategii pentru prevenirea răspândirii și a stopării numărului de victime?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor
Situația alocărilor bugetare
pentru Autostrada A8 Ungheni-Iași-Târgu Mureș pentru anul 2019
Stimată doamnă ministru,
În Proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 2019 sunt făcute, potrivit cifrelor Executivului, următoarele estimări:
PIB-ul României va depăşi 1.022.500 milioane lei; creşterea economică prevăzută este de 5,5%; Deficitul ESA (Sistemul
European de Conturi) este prognozat la 2,57% din PIB.
Cele mai mari ponderi în PIB le au: Cheltuielile cu asistenţa socială - estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7%
din PIB (se menţin la aceeaşi pondere ca şi în anul 2018); Cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din
PIB), pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referinţă
se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB; Cheltuielile cu bunuri şi servicii - estimate la 46,5
miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018; din această creştere 1,5 miliarde
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de lei reprezintă bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate; Cheltuielile cu investiţiile - preconizate la
46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creştere cu 12,5 miliarde lei faţă de 2018; Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei
publice - estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 faţă de 1,4% în anul 2018.
Pentru Autostrada A8, Ungheni-Iași-Târgu Mureș, sunt prinse în proiectul de buget credite bugetare în valoare de 9
milioane lei și credite de angajament (pentru anii viitori, angajate în acest an) în valoare de 37 milioane de lei, sume
nesemnificative pentru un proiect stringent pentru dezvoltarea zonei de Nord-Est a țării, în contextul în care domnul Președinte
Klaus Werner Iohannis a promulgat la finele lunii noiembrie 2018, în ședință publică, legea care prevede construirea
Autostrăzii Unirii. Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele:
1. Ia în calcul Ministerul Transporturilor o modificare bugetară astfel încât pentru Autostrada A8 Ungheni-Iași-Târgu
Mureș să fie alocate sumele necesare demarării lucrării?
2. Conform promisiunilor și angajamentelor luate de Guvernul României față de toți românii și, în special, față de cei din
zona Moldovei istorice care au fost raționamentele și calculele pe baza cărora Autostrada A8 Ungheni-Iași-Târgu
Mureș a primit, conform Proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 2019, sumele respective?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Precizări cu privire la data, ora și documentele legale ale persoanelor însoțitoare
ale minorului Prodan Mario Cezar, fiul domnului Prodan Ioan, în momentul în care a avut loc
trecerea frontierei de stat a României de către minor și însoțitorii săi
Stimată doamnă ministru,
Prin prezenta, vă solicit să îmi precizați, în scris, la solicitarea domnului Prodan Ioan, domiciliat în România, în
localitatea Petroșani, strada Slătinioara nr.99/A, județul Hunedoara, detaliile referitoare la data, ora și documentele legale ale
persoanelor însoțitoare ale minorului Prodan Mario Cezar, fiul domnului Prodan Ioan, cu privire la momentul în care a avut loc
trecerea frontierei de stat a României de către aceștia, împreună cu minorul mai sus menționat, în luna decembrie a anului
2018.
Precizez că domnul Prodan Ioan a trimis, prin avocatul său, o solicitare în acest sens către Poliția de Frontieră, dar nu a
primit până în prezent lămuririle necesare. Atașez prezentei solicitarea transmisă Poliției de Frontieră de către avocatul
domnului Prodan Ioan.
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Timpul îndelungat necesar eliberării unui permis de conducere
Stimată doamnă ministru,
Dobândirea unui permis de conducere continuă să fie o adevărată corvoadă pentru mulți dintre români, timpul necesar
pentru eliberarea unui astfel de document fiind nejustificat de îndelungat. Lăsând la o parte tradiționalele cozi de la ghișeele
MAI, intrarea în posesia documentului durează între câteva zile și până la două săptămâni. În acest timp, solicitanții primesc o
fițuică, ce le conferă dreptul de circulație în România, dar care nu este recunoscută de nimeni în Uniunea Europeană sau în
oricare din țările vecine. Pentru mulți dintre românii care călătoresc frecvent, lucrează sau trăiesc în afara granițelor țării, acest
lucru înseamnă un concediu forțat, sinonim cu o îngrădire temporară a dreptului la liberă circulație și la muncă.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care sunt motivele pentru care permisul de conducere nu
poate fi eliberat pe loc. Totodată, vă rog să-mi transmiteți dacă aveți în vedere implementarea unui sistem care să permită
eliberarea pe loc a permisului de conducere și când va fi funcțional un astfel de sistem. Menționez că doresc răspuns scris.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Măsurile luate pentru corecta informare a cetățenilor asupra importanței vaccinării
Stimată doamnă ministru,
În plină epidemie de gripă, mai multe panouri publicitare au apărut, în diverse zone din țară, promovând informații
false sau incomplete referitoare la utilizarea vaccinurilor.
Vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul Sănătății a analizat această situație, ce capată aspectul unei campanii bine
puse la punct, precum și ce măsuri s-au dispus în acest caz. De asemenea, vă rog să-mi transmiteți ce măsuri aveți în vedere,
pentru anul 2019, în vederea creșterii gradului de informare al cetățenilor asupra utilizării vaccinurilor?
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei
Modernizarea reactoarelor 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă
Stimate domnule ministru,
Criza energetică este o problemă ce tinde să se acutizeze în România, adoptarea OUG 114/2018 devenind un veritabil
catalizator în această direcție.
Având în vedere că a fost demarat, la societatea Nuclearelectrica, un proces de modernizare al reactoarelor 1 și 2, ce ar
urma să culmineze cu oprirea totală, pentru lucrări, a acestor unități, în perioada 2026-2028, vă rog să-mi comunicați în ce
măsură afectează taxa de 2% impusă prin OUG 114/2018 calendarul pregătirii și executării acestor lucrări. Totodată, ținând
cont de faptul că profiturile societății sunt scoase din firmă, sub formă de dividende, în loc să fie alocate investițiilor, vă rog
să-mi comunicați care sunt sursele bugetare din care se finanțează aceste lucrări. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei
Construirea reactoarelor 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă
Stimate domnule ministru,
Negocierile cu investitorul selectat de Guvernul României pentru construirea reactoarelor 3 și 4 ale centralei atomoelectrice de la Cernavodă trenează de câțiva ani, ultima măsură luată de Guvern fiind înființarea a încă unei comisii care să se
ocupe de acest subiect.
Având în vedere importanța acestui obiectiv pentru economia națională și pentru independența energetică a României,
dar și ultimele evoluții de pe piața energiei, vă rog să-mi comunicați dacă au apărut modificări în calendarul de acțiunii asumat
anterior, precum și dacă termenul prevăzut anterior pentru înființarea societății mixte de proiect - respectiv anul 2019 - rămâne
neschimbat. Totodată, vă rog să-mi comunicați care este data preconizată a începerii efective a lucrărilor la acest obiectiv de
investiții. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Bogdan Stan, președinte al Agenției Naționale de Integritate
Precizări privind numărul demnitarilor români împotriva cărora ANI
a dispus sancțiuni, începând din anul 2016 și până în prezent
Stimate domnule președinte,
Vă adresez solicitarea de a mă informa în legătură cu numărul membrilor Parlamentului, al Guvernului, dar și
al altor demnitari români, care au fost sancționați de către Agenția Națională de Integritate, începând din anul 2016 și
până în prezent. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Precizări privind posibilitatea cetățenilor români de a putea utiliza și pașaportul ca act de identitate
Stimată doamnă ministru,
Prin prezenta întrebare, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne există în
lucru un proiect de act normativ care să permită cetățenilor români să folosească ca act de identitate, pe lângă CRDS, și
pașaportul, care este în prezent doar un act de călătorie?
De asemenea, vă rog să-mi precizați care este numărul beneficiarilor de CRDS și dacă aceștia pot accesa Start Up
Diaspora în lipsa unui buletin de identitate?
Va mulțumesc!
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Precizări privind data la care vor fi făcute plățile pentru sinistrații din județul Alba
afectați de inundațiile care au avut loc în cursul anului trecut
Stimată doamnă prim-ministru,
În vara anului trecut, inundațiile devastatoare au produs pagube însemnate în gospodăriile locuitorilor comunelor
Ighiu, Cricău, Șona și Pianu din județul Alba. Acești oameni au pierdut agoniseala lor de-o viață, și vorbim aici de imobile și
terenuri afectate, mobilier, aparatură electrocasnică, precum și materiale de construcții sau alte bunuri.
Ați afirmat public, de mai multe ori, faptul că acești sinistrați vor fi sprijiniți financiar de către guvern. Însă, până în prezent,
niciuna dintre cele circa 500 de familii afectate nu a primit nici măcar un leu ca despăgubire din partea guvernului. În acest
sens, vă solicit să îmi precizați când vor fi făcute aceste plăți pentru sinistrații din județul Alba?
Menționez că solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, viceprim-ministru, ministrul Interimar al Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice
Precizări privind intenția Guvernului de a modifica
legislația referitoare la românii care muncesc în afara granițelor țării
Stimate domnule ministru,
În calitate de deputat, am primit mai multe solicitări de la cetățeni români rezidenți în țări ale Uniunii Europene prin
care cereau clarificări privind unele dintre afirmațiile dumneavoastră publice care au generat confuzie. În acest sens, vă solicit
să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:
1. există un proiect în curs de legiferare sau dezbatere publică la nivelul Guvernului, care presupune
impozitarea/confiscarea/imobilizarea sumelor mai mari de 2000 de euro trimiși acasă de către cei din diaspora?
2. există în curs de legiferare sau în dezbatere publică un proiect de lege referitor la impozitarea sumelor trimise acasă
de către cei din diasporă, indiferent de plafon?
3. există în dezbatere publică sau în curs de legiferare un proiect de lege referitor la obligativitatea ca, după 5 ani, un
român care muncește legal în țări membre ale UE să fie obligat să revină sau să se mute cu locul de muncă?
Va mulțumesc!
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Finanțarea lucrărilor de refacere a drumului forestier care leagă localitatea Cricău de Piatra Craivei din județul Alba
și soluționarea problemei celor 200 de familii din localitatea Cricău afectate de viitura care a avut loc anul trecut
Stimată doamnă prim-ministru,
Prin prezenta întrebare, vă solicit să faceți, de urgență, toate demersurile necesare pentru găsirea unei soluții cu privire
la finanțarea lucrărilor de refacere a drumului forestier care leagă localitatea Cricău de Piatra Craivei din județul Alba. Vă
solicit acest lucru având în vedere faptul că acest drum a devenit impracticabil ca urmare a unei viituri, care a avut loc în cursul
anului trecut, neluându-se însă nicio măsură de reabilitare a lui până în prezent, deși drumul respectiv are o importanță
deosebită pentru accesul turiștilor la obiectivele turistice emblematice ale zonei.
De asemenea, vă rog, doamnă prim-ministru, să soluționați și problema celor 200 de familii din localitatea Cricău,
cărora le-au fost afectate gospodăriile de acea viitură și care nu au beneficiat de niciun fel de ajutor sau despăgubiri nici până
azi, din partea Guvernului României. Menționez că solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Precizări referitoare la Programul "gROwth - investim în copii, investim în viitor"
Doamnă prim-ministru,
Guvernul a stabilit printr-un Memorandum, instituirea schemei de minimis de 500 de milioane de euro privind
Programul "gROwth - investim în copii, investim în viitor", prin care va susține construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de
grădinițe cu profil sportiv.
Potrivit Guvernului, schema de ajutor, cu un buget total de 500 de milioane de euro, are caracter multianual şi se
derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în raport cu reglementările europene.
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Finanțarea va începe în acest an, cu posibilitatea emiterii acordurilor pentru finanţare până la sfârșitul anului viitor, în
limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program, iar plata ajutorului de stat se
efectuează în perioada 2019-2022.
În acest context mă adresez dumneavoastră, doamnă Prim-ministru, și vă rog să-mi spuneți ce sumă va fi alocată
județului Constanța pentru derularea acestui program guvernamental, precum și câte grădinițe vor fi construite, dotate și
amenajate în acest sens în județul menționat?
Menționez că solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, viceprim-ministru, ministrul Interimar al Dezvoltăii Regionale și
Administrației Publice
Precizări privind intenția Guvernului referitoare
la elaborarea unui proiect de lege cu privire la impozitarea bunurilor bisericii
Stimate domnule ministru,
Având în vedere declarațiile dumneavoastră publice, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți, în scris, la
următoarea întrebare: există în dezbatere publică sau în curs de legiferare un proiect de lege al Guvernului privind impozitarea
bunurilor bisericii?
Vă mulțumesc!
Deputat
Cu stimă,
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Teodor- Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Precizări privind numărul de mașini ridicate și al amenzilor primite de către cetățenii români
din Italia ca urmare a noii legislații care obligă cetățenii români să-și înmatriculeze autovehiculele în această țară
Stimate domnule ministru,
Având în vedere intrarea în vigoare, în Italia, a legii care obligă cetățenii români să-și înmatriculeze autovehiculele în
această țară, vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați, în scris, câte mașini au fost ridicate și câte amenzi au fost aplicate
cetățenilor români, respectiv care este cuantumul acestora.
Totodată, vă solicit să îmi răspundeți dacă MAE consideră că această lege respectă tratatele europene, la care România
este parte.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Maria Monica Gubernat, vicepreședinte interimar al CNA
Precizări privind numărul de sancțiuni și de amenzi aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2017
și până în prezent pentru posturile de televiziune din România și clarificări legislative
Stimată doamnă vicepreședinte interimar,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:
1. Care este numărul de sancțiuni aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până în prezent pentru posturile de
televiziune din România?;
2. Care este cuantumul amenzilor aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până în prezent, pentru fiecare
televiziune în parte?;
3. Câte dintre sancțiunile aplicate de CNA atacate în instanță au rămas definitive conform deciziilor inițiale ale
CNA?;
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4. Câte sancțiuni au fost aplicate postului Realitatea TV și câte au fost aplicate postului Antena 3, în același interval de
timp menționat?;
5. Care este articolul din legea CNA de funcționare care interzice unui cetățean român să ia cuvântul într-o ședință
publică?
Va mulțumesc!
Deputat
Cu stimă,
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Augustin Lazăr, procurorul general al României
Precizări privind numărul demnitarilor români
împotriva cărora s-a dispus urmărirea penală, trimiterea în judecată sau condamnarea
la pedeapsa cu închisoarea, începând din anul 2016 și până în prezent
Stimate domnule procuror general al României,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarea întrebare:
- Care este numărul demnitarilor români, membri ai Guvernului și ai Parlamentului, împotriva cărora a început
urmărirea penală, a fost dispusă trimiterea în judecată sau condamnarea la pedeapsa cu închisoarea, începând din
anul 2016 și până în prezent?
Vă mulțumesc!
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției
Stadiul de soluționare a plângerilor penale formulate de domnul profesor Moldovan Cristian
Stimate domnule ministru,
În calitate de deputat, am primit, la biroul meu parlamentar, cu rugămintea de a vă adresa o întrebare, următoarea
speță: dl profesor Moldovan Cristian, domiciliat în Turda, a formulat o plângere penală împotriva directoarei Școlii
Profesionale Poiana Turda, dna Pîrlea Daniela, a doamnei Gheța Anamaria, membru în Comisia de evaluare, și a domnilor
profesori Jimba Margareta, Ciotlăuș Monica, Cristea Ana-Maria, Moldovan Pavel Ciprian, Gheorghiu Florin Vladimir,
membri în comisia de reevaluare, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fals și uz de fals
prevăzute și pedepsite de art. 297, 298, respectiv 323 din Noul Cod Penal și o altă plângere penală tot împotriva directoarei
Școlii Profesionale Poiana Turda, dna Pârlea Daniela, a dlui profesor Moldovan Ciprian și a inspectorului școlar Kerekeș
Adelhaida, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu, fals și uz de fals, constituire de
grup infracțional, prevăzute și pedepsite de art. 297, 323, 367 din Noul Cod Penal
În aceste plângeri penale sunt descrise mai multe ilegalități, abuzuri, falsuri și neglijențe în serviciu înfăptuite de
conducerea Școlii Profesionale Poiana Turda. Prejudiciul creat domnului profesor Moldovan Cristian prin săvârșirea acestor
infracțiuni este acela că i s-a luat șansa de a se titulariza, este, de asemenea, împiedicat să obțină continuitate (fiind angajat în
trei școli trebuie să obțină de la fiecare punctaj în vederea obținerii calificativului) și, nu în ultimul rând, umilința și hărțuirea
permanentă, discreditarea în fața colegilor.
Vă solicit să demarați, domnule ministru, verificări cu privire la acest caz și să-mi comunicați concluziile la care ați
ajuns. Menționez că doresc răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
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Adresată D-lui Geantă Florian-Daniel, președinte, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Tergiversare dosar despăgubire depus la
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Stimate domnule președinte,
În calitate de deputat, am primit, la biroul meu parlamentar, cu rugămintea de a vă adresa o întrebare, următoarea
speță: în luna ianuarie 2016, domnul profesor Alexe Vinceller a depus la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
documentația pentru a primi despăgubire – conform Legii 10/2001 - pentru un teren intravilan de 5852 m.p., situat în Blaj, pe
locul actual al fabricii de mobilă (STRATUSMOB SA), teren de care a fost expropriat. Documentația a fost depusă cu dosarul
nr. 7437/ian.2016 și nici până în prezent nu a primit vreun răspuns la solicitarea sa. Având în vedere această tergiversare, vă
întreb, domnule președinte, care este stadiul soluționării acestui dosar?
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Măsuri pentru readucerea în țară a românilor plecați să lucreze în străinatate
Stimate domnule ministru,
Exodul românilor din ţară a atins cote alarmante!
În cel mai recent raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) este evidențiat faptul că ţara noastră, într-un top
mondial al migraţiei, este a doua după Siria, ţară lovită, însă de un război civil.
Sunt deja plecaţi la muncă în străinătate ori stabiliţi definitiv împreună cu familiile lor, peste 3,4 milioane de români.
Cei mai mulţi dintre cei care au plecat se află în Italia şi în Spania, unde numărul românilor înregistrați oficial depășește 2
milioane. Potrivit wired.it, numărul românilor din Italia se ridica în 2017 la 1.168.552, sursa citată menționând că nicio altă
comunitate de imigranți nu atinge astfel de cifre.
În Spania trăiesc, în prezent, 1.000.030 de români cu rezidență. Aceasta reprezintă cifra oficială, conform
Observatorului Permanent al Imigrației din Spania.
Neoficial, cifra se poate ridica la 1,4 milioane de români.
În Germania sunt peste 600.000 de români, iar în Regatul Unit şi peste Ocean, în Statele Unite, sunt câte 500.000 de
români.
În luna mai, BBC News anunța că persoanele cu cetățenie română au devenit a doua cea mai mare comunitate fără
cetățenie britanică din Regatul Unit. Specialiştii afirmă că, în câţiva ani, în acest ritm, țara noastră ar putea rămâne practic fără
forţă de muncă.
Românii consideră că sunt forţaţi să plece la muncă în străinătate, fie pentru că şi-au pierdut locurile de muncă avute
aici, în țară, fie pentru că ei cred că şanse reale pentru un trai decent ar putea avea doar în străinătate.
Având în vedere cele expuse mai sus, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, și vă rog să-mi răspundeți, în
scris, ce măsuri aveți în vedere pentru readucerea în țară a românilor plecați să lucreze în străinatate, în contextul accentuării
crizei forței de muncă din țară noastră.
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
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 Interpelări
Adresată: domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale
De către: Mugur Cozmanciuc, deputat
Obiectul interpelării: Eventuale modificări în concepția de înzestrare a Forțelor Navale
Stimate domnule ministru,
Programul ,,Corvetă multifunținală”, considerat program esențial de înzestrare de către MApN, a fost din nou amânat
ca urmare a deciziei luate în data de 11 ianuarie a.c. pentru sesizarea Parchetului Militar ca urmare a existenței unor suspiciuni
privind respectarea legalității în procedurile de achiziție. Acest proces poate fi unul cronofag și care plasează sub semnul
incertitudinii fie procesul de reluare al întregii proceduri, fie de definitivare al celei existente, opțiuni determinate de rezultatul
anchetei procurorilor militari. Prima amânare a avut loc la începutul anului 2017, când Guvernul instalat atunci a considerat că
HG 906/2016, prin care se aproba procedura pentru înzestrarea cu cele 4 corvete multifunționale, trebuie anulată. După aceea,
Parchetul General a deschis un dosar penal, sesizând inclusiv Biroul Permanent al Senatului, în iunie 2017, pentru obținerea de
informații privind corespondența purtată de MApN pentru desfășurarea procedurilor de aprobare a Hotărârii de Guvern
menționate.
Personal nu cunosc deznodământul anchetei în cauză, dar este cert că în spațiul public nu a mai apărut vreo informație
privind soluționarea în orice fel a anchetei, ceea ce ne facem să credem că aceasta ar putea continua. Ținând cont de
complexitatea speței, iese în evidența timpul îndelungat necesar acestei noi anchete care va fi derulată de Parchetul Militar,
demarată ca urmare a solicitarii MApN din 11 ianuarie.
Pe de altă parte, situația de securitate în zonă Mării Negre cunoaște evoluții negative, ultimul episod fiind incidentul
din apropierea strâmtorii Kerci, când Federația Rusă a deschis focul și a arestat nave ale Ucrainei.
Lipsa de apetit a Bulgariei și Turciei de a susține o prezență navală întărită aliată în Marea Neagră a fost constată de
mai multe ori, la nivel politic și militar, inclusiv cu ocazia vizitei Președintelui României în Bulgaria in iunie 2016, când
premierul bulgar s-a expimat împotriva unor asemenea inițiative. Specificitatea Mării Negre, de mare închisă care comunică
doar prin strâmtori, rigorile Convenției de la Montreux care împiedică prezența mai mult de 21 de zile a unor nave militare
aparținând statelor neriverane Mării Negre, fac mult mai costisitor și dificil sistemul rotațional de prezență navală aliată în
Marea Neagră. Tocmai de aceea România are nevoie de capacități robuste de descurajare pentru protejarea litoralului și a zonei
economice exclusive. În răspunsul formulat de MApN în mai 2018, ca urmare a unei întrebări formulate de domnul senator
Dorin Bădulescu, ministrul Apărării de atunci, domnul Mihai Fifor, preciza că ,,dezvoltarea capacităților de luptă la Marea
Neagră au fost prioritizate, urgența fiind realizarea a 4 corvete multifunționale, modernizarea celor 2 fregate și realizarea
sistemului de instalație mobilă de lansare rachete antinavă”1.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1) Luați în calcul o reprioritizare a capacităților de luptă la Marea Neagră pentru a mări totuși capacitatea de descurajare
și ripostă? Dacă da, care sunt noile programe de înzestrare pe care le doriți să le demarați?
2) Care este stadiul procesului de achiziție a sistemului de instalație mobilă de lansare rachete antinavă? Când estimați că
va fi încheiat procesul de achiziție și când va fi operaționalizat sistemul în cauză?
3) Care este stadiul procedurilor interne la nivelul MApN, privind programul de înzestrare cu submarine, tinând cont că
în 2018 se afirma de către MApN că ,,instituția militară urmează să inițieze demersurile necesare pentru a fi declarat
program de înzestrare esențial de către CSAT” (răspunsul MApN la întrebare menționată anterior)?
4) Ținând cont de alocările bugetare pentru 2019, de fondurile necesare plății pentru achizițiile de echipament militar
contractate deja, care este suma estimată a fi disponibilă pentru MApN pentru a demarate noi progame de înzestrare?
Solicit răspunsul în scris
Cu deosebită stimă.
***

1

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/2%2005%20BADULESCU%201542%20A.pdf.
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Adresată: domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale
De către: Mugur Cozmanciuc, deputat
Obiectul interpelării: Gradul de implicare a companiilor din România în procesul de achiziții derulat de MapN
Stimate domnule ministru,
Implicarea companiilor din România în proiecte de cooperare industrială cu mari companii din străinătate, ca urmare a
demarării programelor de înzestrare ale Armatei României, reprezintă un obiectiv asumat ferm de toate guvernele instalate din
ianuarie 2017. Odată cu creșterea sumelor alocate pentru înzestrarea Armatei și pentru activitățile de mentenanță, s-a majorat
și posibilitatea MApN de a apela mai des la serviciile companiilor autohtone, contribuind astfel la apariția unor noi locuri de
muncă și la dezvoltarea unor asemenea companii. În anul 2017 cheltuielile pentru înzestrare au fost de 4.907.012 mii lei –
38% din total buget MApN și au fost achiziționate bunuri și servicii de la producătorii din România în valoare de 441.367 mii
lei2.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1) Pentru a avea posibilitatea unei mai bune comparații a evoluției acestui indicator pe o perioadă de 3 ani vă rog,
domnule Ministru, să-mi precizați care au fost cheltuielile pentru înzestrare și ponderea din total buget MApN în
2016, respectiv 2018, precum și suma alocată de MApN în 2016 și 2018 pentru achiziționarea de bunuri și servicii de
la producătorii din România?
2) Care este stadiul programelor de înzestrare pentru armată ale căror proceduri de achiziție au fost demarate în anul
2018. La o întrebare pe care am adresat-o MApN în toamna anului trecut și la care ministrul Apărării de atunci mi-a
răspuns în data de 10 octombrie (http://cdep.ro/interpel/2018/r5241A.pdf), au fost enumerate următoarele programe:
corvete multifuncționale; sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR și echipamente ISR; sistem de instalații
mobile de lansare rachete antinavă; modernizarea avionelor IAR-99, platforme de transport multifuncționale?
3) Care este stadiul programului de achiziție de vehicule blindate și neblindate 4X4, unele dintre acestea trebuind a fi
folosite pentru instalarea rachetelor antitanc Spyke achiziționate în 2015 și 2016?
4) Ce programe de înzestrare vor fi pregătite pentru a fi demarate în 2019, respectiv 2020, și în care dintre aceste
programe evaluați o implicare a companiilor din România?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă.
***
Adresată: domnului Gabriel Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale
De către: Mugur Cozmanciuc, deputat
Obiectul interpelării: Stadiul îndeplinirii unor parametri din bugetul destinat MApN în anii 2017 și 2018
Stimate domnule ministru,
Urmare a Acordului politic privind finanțarea multianuală a bugetului apărării pentru perioada 2017-2027, încheiat în
ianuarie 2015 de Președintele României și partidele parlamentare de la acea dată, în anii 2017 și 2018 au fost alocate MApN
fondurile care să reprezinte 2% din PIB. A fost un efort consistent făcut de România pentru a-și demonstra seriozitatea la
nivelul NATO și față de partenerii strategici.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1) Care fost execuția bugetară în 2017, respectiv în 2018 (dacă nu sunt finalizate datele pentru tot anul 2018, atunci
execuția bugetară la 30 noiembrie 2018)?
2) Care au fost sumele alocate pentru înzestrare Armatei în 2017 respectiv în 2018 și care a fost execuția bugetară pentru
aceste sume în 2017, respectiv 2018 (dacă nu sunt finalizat datele pentru tot anul 2018, atunci execuția bugetară la 30
noiembrie 2018)? Vă rog să-mi precizați care au fost cauzele care au dus la execuția bugetară în ceea ce privește
înzestrarea Armatei în anul 2017, respectiv 2018, așa cum a rezultat din analizele interne efectuate.
2

Citat din răspunsul formulat de MApN în data de 26.03.2018 la întrebarea adresată de dl deputat
http://www.cdep.ro/interpel/2018/2r3114A.pdf.

Claudiu Vasile – Răcuci:
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3) Care sunt fondurile prevăzute a fi obținute prin venituri proprii așa cum au fost menționate în bugetele din 2017,
respectiv 2018 și care a fost execuția bugetară pentru sumele din venituri proprii în 2017, respectiv în 2018 (dacă nu
sunt finalizat datele pentru tot anul 2018, atunci execuția bugetară la 30 noiembrie 2018)? În cazul în care execuția
bugetară pentru acest indicator s-a cifrat sub valoarea estimată, vă rog să-mi precizați care au fost cauzele care au dus
la execuția bugetară în ce privește realizarea sumelor prevăzute a fi obținute din venituri proprii, atât în anul 2017,
respectiv în 2018, așa cum a rezultat din analizele interne efectuate?
Solicit răspunsul în scris
Cu deosebită stimă.
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Întrebare

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor
Acordarea despăgubirilor pentru terenurile expropriate
pe șoseaua de ocolire a Municipiului Satu Mare
Stimată doamnă ministru,
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere derulează în prezent investiția ”Varianta de ocolire a
municipiului Satu Mare”. Pentru realizarea acestei investiții, a fost realizată exproprierea a 950.645 mp de teren intravilan şi
extravilan, în urma căreia CNAIR ar fi trebuit să despăgubească 436 de persoane fizice și juridice.
Deși a trecut mai bine de un an de la începerea lucrărilor și realizarea exproprierilor, nici unul dintre foștii proprietari
nu a primit despăgubirile cuvenite. Motivul invocat de CNAIR este nerealizarea licitației pentru documentațiile cadastrale.
Întrebări:
În aceste condiții, vă rog doamnă ministru, să îmi comunicați următoarele:
- Când va fi organizată licitația pentru documentațiile cadastrale?
- Când vor fi despăgubiți foștii proprietari?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Loránd-Bálint Magyar
***
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Grupul parlamentar al Alianței
Liberalilor și Democraților

 Declarații politice
Nevoia de ordine, dreptate, adevăr și speranță
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
La o simplă radiografie a societății românești, radiografie pe care o fac foarte des instituțiile de presă și nu numai,
orice român de bună credință, sesizează fără prea mare efort, că noi românii, în an centenar, suntem mai dezbinați ca oricând
în istorie, mai lipsiți ca oricând de unitatea atât de necesară unei națiuni, mai lipsiți ca oricând de șansele unui viitor mai
bun, mai sigur!! Eu, asemenea multor români care încă mai credem în renașterea națiunii române, nutresc totuși convingerea
că toate cele amintite mai sus se pot vindeca numai prin ordine, adevăr, dreptate și speranță, ca unic medicament-balsam al
acestui tip de cancer social care conduce inevitabil spre pierderea statutului de națiune liberă și independentă!!
Nevoia de ORDINE – rezultă din contextul social, economic, politic și instituțional degradat (lipsit de funcționalitate,
coerență și stabilitate), plin de ură, plin de murdărie, inechități, aranjamente, denunțuri mincinoase, șantaj politic și blocaje în
relațiile instituționale.
Evident că este nevoie de ordine liber consimțită, adică de acceptul social al acesteia, fără a fi nevoie de ordinea
impusă prin instituțiile de forță
Nevoia de DREPTATE – rezultă din miile sau sutele de mii de dosare aflate pe rol în instanțele din România (foarte
multe fabricate la comandă, conform unor relatări din presa scrisă, video sau online), dreptate care să întrerupă suferința,
umilința românilor care sunt târâți în aceste dosare, care să întrerupă scoaterea din piață a firmelor cu capital românesc, care să
întrerupă o dată pentru totdeauna lacrimile și permanenta stare de nesiguranță a românilor plătitori de taxe și impozite, care să
întrerupă plecarea tinerilor în străinătate după un loc de muncă, care să întrerupă marile abuzuri din sistemul judiciar, care să
întrerupă și să elimine definitiv supremația sistemului ocult de putere paralelă bazată pe un sistem informațional decadent,
corupt și lipsit de capacitatea (de voința) de a sluji apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români!
Ea, nevoia de dreptate, rezultă și din necesitatea coordonării acțiunii comune a instituțiilor de forță ale statului, nu spre
distrugerea de vieți și cariere profesionale ale unor oameni, nu spre satisfacerea unor orgolii cu ținta răzbunărilor personale.
Nevoia de ADEVĂR – rezultă nemijlocit din dorința oamenilor de stabilitate economică, stabilitate politică și
stabilitate socială, care este cea mai importantă în echilibrul necesar societății românești.
Câtă vreme în spațiul public se operează cu minciuna ca “virtute socială” și cu manipularea prin presa partizană ca
bâtă politică, adevărul ca și antidot la cele două metode de dezinformare a publicului, rămâne din nefericire cantonat într-un
spațiu restrâns al societății, fără nicio șansă de a ieși la lumină…!!
Nevoia de SPERANȚĂ – a românilor este cea mai invocată în ultimele măsurători sociologice, care au arătat că peste
70% din românii plecați la muncă peste hotarele României, nutresc o puternică speranță de a se întoarce în țara natală..., dar
unde și la ce!!?... este întrebarea pe care și-o pun acești cetățeni români.
Și apoi, până la urma urmei, cum spune românul, ce ne-am face fără speranță și credință în Dumnezeu...?!!
Vă mulţumesc!
Deputat
Constantin Avram
***
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Agricultura anului 2018
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Agricultura românească a înregistrat în acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu producţii record la grâu,
porumb şi floarea soarelui. Recolta totală de cereale obţinută în 2018 - aproximativ 31 de milioane de tone - clasează
România pe locul trei în Uniunea Europeană (UE). Susţin că acordarea subvenţiilor la timp, tehnologiile aplicate de
fermieri, mărirea suprafeţelor irigate şi protecţia antigrindină au determinat obţinerea acestor producţii, în pofida
condiţiilor climatice extrem de capricioase din acest an.
Agricultura şi dezvoltarea rurală au atras şi în anul ce a trecut cele mai multe fonduri europene, fiind de altfel
sectorul cu cea mai bună rată de absorbţie la nivel naţional.
Din păcate, pesta porcină africană, care s-a amplificat în partea a doua a anului, a zdruncinat serios sectorul
zootehnic şi programele din acest domeniu, iar măsurile luate de autorităţi pentru limitarea extinderii virusului, deşi au
fost apreciate de unii, în aceeaşi măsură au fost dezaprobate de mulţi alţii.
Datele Institutului European de Statistică - Eurostat - arată că România ocupă anul acesta locul 3 în UE, după
Franţa şi Germania, la producţia de cereale, cu 31,89 milioane de tone. Cifrele Ministerului Agriculturii sunt însă uşor
mai ponderate şi indică doar 30 de milioane de tone, din care producţia de cereale păioase din vară reprezintă 12 milioane
de tone.
Anul 2018 a fost un an bun şi la cultura de viţă de vie. Anul 2018 este unul de referinţă pentru producţia de struguri,
atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitiativ. Condiţiile meteorologice din lunile august şi septembrie
au salvat recolta.
Alocarea prin PNDR 2020 este de 9,46 miliarde de euro, din care 8,12 miliarde de euro contribuţia fondului
european agricol pentru dezvoltare rurală şi 1,34 miliarde de euro din contribuţie naţională.
În cursul anului 2018, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit 12.197 de solicitări de
finanţare pe PNDR 2020. Astfel, contractele de finanţare încheiate în acest an sunt în valoare de aproximativ 1,17
miliarde de euro.
În ceea ce priveşte schemele de sprijin gestionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
acordate fermierilor din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Comisia Europeană a rambursat deja României
suma de 1,76 miliarde de euro.
Şi prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM), un alt program aflat în portofoliul
MADR, s-au atras fonduri europene, însă acestea sunt mult mai modeste. Datele furnizate de minister arată că plăţile
către beneficiari au fost de 31,835 milioane de euro
Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate cu o alocare de 3.000 euro pe legumicultor/an a
debutat în anul 2017, dar a continuat şi în 2018.
Acest program a prezentat un real interes în rândul fermierilor, în condiţiile în care numărul acestora a crescut în
anul 2018 cu 7.688 faţă de anul 2017.
Potrivit unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul MADR, resursele financiare alocate în 2019 pentru
continuarea programului de susţinere a tomatelor româneşti se ridică la 233,19 milioane de lei, reprezentând echivalentul
sumei de 50 de milioane de euro.
În ceea ce priveşte programul de susţinere a crescătorilor de ovine cu un leu pe kilogramul de lână pentru
comercializarea acestui produs, program început de asemenea în 2017, acesta a suscitat interesul a 32.328 de fermieri.
Suma totală care va fi plătită până la finele anului se ridică la 14,4 milioane de lei pentru o cantitate de aproape 15.000 de
tone de lână livrată în centrele de colectare.
În concluzie, agricultura României poate reprezenta un etalon pentru economia națională.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
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4 februarie – Ziua Mondială contra Cancerului
Începând din anul 2000, Ziua Mondială contra Cancerului este marcată la 4 februarie, pentru a crește gradul de
conștientizare asupra cancerului și pentru a încuraja prevenirea, detectarea și tratamentul. Scopul principal al acestei zile este
de a reduce în mod semnificativ boala și decesul cauzate de cancer. Această zi este parte a campaniei mondiale în lupta cu
cancerul, potrivit Cartei de la Paris, adoptate la summit-ul mondial împotriva cancerului, desfășurat la 4 februarie 2000. Din
anul 2015, Ziua mondiala a luptei împotriva cancerului este marcata și în România.
Cancerul este una dintre principalele cauze de deces în întreaga lume, provocând aproximativ 13% din totalul
deceselor pe plan mondial. În prezent, 8,8 milioane de persoane mor în fiecare an din cauza cumplitei afecțiuni, dintre care 4
milioane mor prematur. Se estimează că, în următorii zece ani, numărul victimelor cancerului va ajunge, anual, la 14 milioane.
Dar boala cea mai periculoasă de care suferă lumea azi este cancerul puterii, manifestat sub forma setei neostoite de
putere, ceea ce-i face pe unii potentați ai zilei să uite de poporul care le-a oferit puterea prin votul democratic. Boala lăcomiei
îi face la fel de neoameni pe unii indivizi care au prins gustul puterii. Aceste două afecțiuni ale caracterului uman sunt la fel de
periculoase ca boala contra căreia se acționează la 4 februarie, pe mapamond. Dacă am eradica mai întâi cancerul puterii,
profilaxia celorlalte forme de cancer ar fi mult mai eficientă, iar boala cancerului mai ușor și mai ieftin de tratat. Cum ar fi,
oare, dacă sumele enorme de bani cheltuite de oamenii puternici ai lumii pentru înarmare ar fi transferate în educație și în
sănătate? Ar mai fi oamenii săraci atât de vulnerabili la boli? Pe glob, majoritatea covârșitoare populației supraviețuiește în
sărăcie, în mizerie, copleșită de boli.
Sistemul de sănătate al României se află, încă, într-o situație gravă. Lipsa medicamentelor din spitale, condițiile de
igienă precare, frigul și insuficiența cadrelor medicale sunt prezentate cotidian de presă. Vorbim despre un sistem de sănătate
bolnav, la fel de bolnav precum societatea contemporană. Cum ar putea să fie sănătoși copiii din satele izolate ale României,
pentru care hrana de bază o reprezintă fasolea și cartofii? Cât de sănătoși ar putea să fie copiii care merg la școală prin frig și
zăpadă, îmbrăcați sumar și încălțați cu niște teniși cârpiți? Cât de viguroși pot fi acei copii care locuiesc în frig și în mizeria
ignoranței, abandonând școala? Nici la nivel mondial, factorii de răspundere n-au avut capacitatea să asigure resursele
necesare de hrană pentru toți locuitorii planetei. În prezent, pe planeta noastră, la fiecare 5 secunde un copil moare de foame.
Situația este mult mai dificilă și mai complexă decât apare în statistici. Măcar acum, cu ocazia Zilei Mondiale
împotriva Cancerului, am putea să ne străduim a desluși mai bine ce se petrece în sistemul sanitar, ce nu merge și din ce cauză,
iar mai apoi să ne consultăm asupra demersurilor necesare. Situația este gravă, dar nu iremediabilă, iar urgenţa se impune,
considerând că este o problemă de securitate naţională, fiind vorba despre viaţa şi viitorul poporului român.
Deputat
Niță Mihai
***
Declarație politică
Stimați colegi,
Importanța Drumului de mare viteză Tișița – Albița, pentru județul Vaslui și pentru Moldova, este una uriașă, iar
argumentele pentru finanțarea acestui obiectiv prin bugetul din 2019, după mii de pagini de documente, adrese, interpelări și
studii realizate și consultate, sunt imposibil de rezumat într-o declarație de trei minute. Voi încerca, totuși, imposibilul.
Înainte de toate, însă, vreau să vă întreb꞉ "De ce mai facem legi dacă nu le respectăm?" Autostrada Albiţa - Huşi Tişiţa - Buzău - Bucureşti - Giurgiu figura la poziția 11 în „LISTA proiectelor prioritare, identificate de România împreună cu
Uniunea Europeană", proiecte care urmau să fie realizate până în anul 2015. Așa scrie în Legea nr. 203/2003 privind
realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european. Ce s-a întȃmplat cu această lege, de
ce nu s-a aplicat și cum de a dispărut o autostradă din strategia națională de transport? Atenție, vorbim despre o parte a unui
unui coridor rutier european de transport și de un tronson, Tişiţa (Focşani) - Albiţa, care are Studiu de Prefezabilitate realizat
încă din anul 1998!
Arc peste timp, la 20 de ani distanță de acest studiu, Comisia Europeană îmi răspunde în mod oficial, în scris, că
secțiunea Tișița (Focșani) - Albița, aflată pe rețeaua TEN-T globală din România, "este eligibilă în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020". Prin urmare, nu doar execuția lucrărilor, ci și costurile Studiului de fezabilitate și
Proiectului Tehnic sunt eligibile pentru finanțare cu fonduri europene.
În condițiile în care toate celelalte tronsoane care au legătură cu Moldova sunt prioritare la finanțarea cu fonduri
europene, singura opţiune reală pentru o autostradă în Moldova, cu fonduri de la bugetul de stat, este Tişiţa - Albiţa. În acest
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moment, România are 215 km de autostradă cu fonduri de la bugetul de stat, ZERO în Moldova. Este un abuz la adresa celei
mai sărace regiuni a Uniunii Europene, cea din stânga Siretului, să fie un contributor net în ceea ce priveşte resursele naţionale
şi alocarea lor pentru construcţia de autostrăzi, fără a fi beneficiar, cȃnd abordarea ar trebui să fie exact invers.
Ce alte argumente justifică finanțarea în 2019 a autostrăzii Tișița - Albița? Ultimele date de la Direcția Generală a
Vămilor sunt absolut concludente꞉ în nouă ani, traficul rutier de la punctul de trecere a frontierei Albița s-a triplat, ajungând la
peste 800.000 vehicule în 2017. În plus, numărul camioanelor care au tranzitat vama Albița este mai mare decât în cazul
tuturor celorlalte puncte de trecere a frontierei de pe granița de Est, luate împreună! Concluzia e una singură꞉ tronsonul Albița
– Tișița este, de departe, principala rută de transport auto a mărfurilor spre și dinspre frontiera estică a României, cu mare
potențial de accelerare.
În altă ordine de idei, vă reamintesc Principiul dezvoltării echilibrate a infrastructurii de transport, pe baza căruia
dezvoltarea reţelei de transport naţionale se face echilibrat pe teritoriul fiecărei regiuni de dezvoltare a României, astfel încât
să se asigure o dezvoltare sustenabilă, pe termen lung, a tuturor regiunilor. Cum se aplică acest principiu? Doar 1% din
fondurile pentru marile proiecte în infrastructură ale Ministerului Transporturilor au fost cheltuite în Moldova, în 2017, ZERO
în Vaslui.
37 miliarde lei reprezintă valoarea marilor proiecte de infrastructură finanțate prin POIM 2014 - 2020, niciun proiect
nu este în Moldova, niciun leu nu este alocat Moldovei. În schimb, Transilvania și Regiunea București primesc 97% din cei 37
miliarde lei. Moldova are nevoie urgentă nu de unul, ci de cinci mari proiecte, pentru a recupera decalejele de dezvoltare, iar
unul trebuie să fie Autostrada spre Albița, Autostrada Vasluienilor.
Dincolo de potențialul de creștere economică a regiunii și de beneficiile sociale, Drumul de mare viteză Tișița – Albița
are și o consistentă valoare simbolică, pentru că înseamnă Unirea celor două capitale românești, București și Chișinău, pe
traseul cel mai scurt. Asta, dacă frații noștri de peste Prut nu ne sunt frați doar la nivel declarativ. Construcția acestui tronson
este o prioritate absolută și la nivelul Comisiei Europene, conform declarațiilor doamnei comisar Corina Crețu, care susține
„nevoia de a completa proiectele de infrastructură care conectează Europa, mai ales Republica Moldova”.
Nu în ultimul rând, din punct de vedere al securității regionale, consider că este foarte important, în anul în care
România deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, să arătăm responsabilitate față de zona aflată la periferia geografică
și economică a Uniunii Europene, și nu să o vulnerabilizăm suplimentar, prin politici de excluziune. În acest context,
demararea finanțării acestui obiectiv ar reprezenta un semnal de unitate la nivelul Uniunii Europene, o dovadă a atenției
acordate fiecărui cetățean european, indiferent cât de izolat geografic și vulnerabil social ar fi.
Din toate aceste motive, la care se adaugă și altele, la fel de importante, Autostrada Tișița – Albița trebuie să fie
inclusă în bugetul de stat pe 2019. Pentru județul Vaslui acesta e ultimul tren spre dezvoltare.
___________________________________________________
Poate fi luată în discuţie inclusiv integrarea unor investiţii în viitoarea autostradă şi realizarea acestora într-o fază inițială, în
puncte-cheie, spre exemplu Varianta ocolitoare Huși, inclusiv conexiunea cu Republica Moldova la standard de autostradă.
Consider că un calendar realist ar putea fi demararea procedurilor pentru SF + PT Autostrada Tișița – Albița în 2019, derularea
contractelor aferente până la finalul anului 2020 și scoaterea la licitație a execuției obiectivului în 2020 - 2021, traficul urmând
să se „verse” în viitoarele autostrăzi care vor face legătura, tot pe coridoare europene, cu București, pe de o parte, și cu Brașov
– Sibiu - Nădlac și vestul Europei, pe de altă parte.
Deputat
Daniel Olteanu
***
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 Interpelări
Adresată: domnului Dumitru Chiriţă, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Înlocuirea reţelelor CEZ în zona Transalpina Ski Resort trebuie discutată cu CEZ şi prinsă în noua
strategie energetică a României
Domnule preşedinte,
După cum probabil cunoaşteţi, la Vâlcea, în comuna Voineasa, s-a construit unul dintre cele mai frumoase şi
promiţătoare domenii schiabile din România – Transalpina Ski Resort. Până acum, nu a fost valorificat nici 10 % din
potenţialul incredibil al acestei pitoreşti zone, suprafeţe impresionante, propice pentru sporturile de iarnă aşteptând în
continuare să fie transformate în baze de agrement, spaţii de cazare şi utilităţi. La ora actuală, nici staţiunea deja amenajată nu
funcţionează la capacitate, iar una dintre cauze este starea reţelelor CEZ. Acestea necesită îmbunătăţiri, cablurile fiind mult
prea subţiri. Desele fluctuaţii şi căderi de curent pot afecta serios instalaţiile şi echipamentele realizate cu multă trudă, cu
finanţare guvernamentală. Acest lucru s-a întâmplat în trecut, dar din fericire pagubele nu au fost foarte mari. În opinia
specialiştilor, reţelele trebuie să fie în buclă şi se pare că există şi un proiect în acest sens. În aceste condiţii, vă rog să aveţi în
vedere pentru perioada imediat următoare discuţii cu reprezentanţii CEZ pe acest subiect ce poate fi încadrat în noua strategie
energetică a României.
În concluzie, domnule preşedinte, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi,
cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral. Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***
Adresată: domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Reabilitarea Conacului Săndulescu, comuna Alunu, judeţul Vâlcea
Domnule ministru,
În comuna vâlceană Alunu, există nouă edificii înscrise în Lista monumentelor istorice de patrimoniu: Biserica din
lemn Sfinţii Mihail şi Gavril, Biserica din lemn cu hramurile Sfânta Paraschiva şi Sf. Dumitru, Crucea de piatră, din satul
Bodeşti, Crucea vătafului Moldoveanu, din Colteşti, Crucea de piatră din Igoiu, Crucea de piatră din Laz, situl arheologic –
aşezare romană, din Roşia, şi Conacul „Săndulescu” (fosta primărie).
Acesta din urmă, mai mult ca oricare, necesită lucrări de reabilitare, consolidare şi restaurare, iar o soluţie în acest sens
ar putea fi OUG 76/2018. De altfel, în toamna anului trecut, reprezentanţii administraţiei publice locale au şi depus la
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale o documentaţie cu scopul de a atrage fondurile necesare - aproape un milion de
euro, fără TVA.
Conacul a fost construit la finalul secolului XIX şi are o arhitectură deosebită. Ctitorul clădirii a fost Şerban
Săndulescu, cercetător, inventator şi om politic. Reabilitarea şi punerea în valoare a edificiului ar oferi un plus extrem de
important turismului din zona în care, pe de-o parte, regăsim Horezu, Slătioara şi alte localităţi cu potenţial incredibil, dar şi
intrarea sudică a celei mai înalte şosele din România – Transalpina.
În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi în ce stadiu se
află solicitarea Primăriei Alunu, ce buget are alocat programul amintit mai sus (OUG 76/2018), ce fonduri s-au cheltuit până
acum, care au fost beneficiarii şi ce sumă mai este disponibilă în prezent pentru astfel de proiecte. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***

37

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 1 - 2019
Săptămâna 4 – 8 februarie 2019
Adresată: domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Soluţionare litigii CEO - Comuna Alunu şi deblocarea conturilor primăriei
Domnule ministru,
La ora actuală, Primăria Alunu, din judeţul Vâlcea, are conturile blocate, iar acest lucru are repercusiuni dramatice
asupra comunităţii locale. Această situaţie are o rezolvare foarte simplă, dacă se doreşte.
În urmă cu câţiva ani, primăria a perceput Complexului Energetic Oltenia, care funcţionează sub autoritatea
Ministerului Economiei, o taxă de excavare de 3,7 milioane de lei. CEO a achitat-o, iar ulterior a contestat-o. Pe fond, două
instanţe, respectiv Tribunalul Vâlcea şi Curtea de Apel Piteşti, au dat câştig de cauză Primăriei Alunu. Mai târziu, însă, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a dat o soluţie în favoarea CEO. În aceste condiţii, Complexul Energetic Oltenia s-a îndreptat
împotriva Primăriei Alunu şi s-a ajuns la o executare silită. Numai că administraţia publică locală folosise o mare parte din
bani pentru investiţii şi nu i-a putut returna integral. Până în prezent, cu eforturi colosale, a reuşit să achite 1,2 milioane lei, iar
pentru restul a ajuns la o înţelegere cu CEO - plata să se facă eşalonat. Complexul Energetic Oltenia s-a răzgândit acum şi vrea
toţi banii o dată, aşa că a blocat conturile primăriei. Este limpede că primăria nu are de unde să achite 25 de milioane de lei
dintr-o dată şi trebuie găsite soluţii raţionale.
În aceste condiţii, stimate domn ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai
sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***
Adresată: domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Remedierea unor distrugeri generate comunităţii din Ocnele Mari de activitatea Salinei din localitate
Domnule ministru,
În fiecare an, în sezonul rece, pe Strada Alexandru Ioan Cuza, care asigură accesul către Salina Ocnele Mari, se
creează cozi de câţiva kilometri cu maşini de tonaj greu care vin, încarcă şi transportă cantităţi uriaşe de sare, materie primă
necesară în diferite zone ale ţării pentru deszăpezirea drumurilor.
Din cauza acestei activităţi, care aduce venituri importante Societăţii Naţionale a Sării S.A., instituţie ce funcţionează
sub autoritatea Ministerului Economiei, comunitatea din Ocnele Mari are enorm de suferit, în sensul că drumul de la intrarea în
localitate este distrus periodic şi trebuie consumate resurse importante pentru refacerea acestuia.
Conform estimărilor specialiştilor, refacerea Străzii Alexandru Ioan Cuza costă anual cel puţin un milion de lei. Poate
părea o sumă mică, însă pentru un orăşel ca Ocnele Mari este greu de suportat, mai ales în condiţiile în care, de ceva vreme,
Guvernul nu-i alocă fonduri.
În aceste condiţii, chiar şi în colaborare cu alte ministere, poate gândiţi o măsură reparatorie pentru prejudiciul suferit
de această localitate, care nu doar că alimentează Societatea Naţională a Sării S.A. cu resurse, dar mai şi plăteşte pentru asta, în
loc să aibă beneficii.
Stimate domn ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***
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Adresată: domnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul Tineretului şi Sportului
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Transferarea Salii Sporturilor „Traian” în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea
Domnule ministru,
Nu de puţine ori, în ultimul an, reprezentanţii administraţiei publice locale de la Râmnicu Vâlcea şi-au manifestat
public dorinţa de a prelua de la Ministerul Tineretului şi Sporturilor Sala „Traian”, situată pe Bulevardul Nicolae Bălcescu.
La ora actuală, clădirea şi spaţiile din jurul acesteia nu sunt întreţinute şi nu arată aşa cum ar trebui, iar dacă
municipalitatea consideră că, luându-le în proprietate, le poate da un aspect plăcut, nu văd de ce ministerul n-ar fi de acord cu
transferul proprietăţii.
După cum probabil cunoaşteţi, la Rm. Vâlcea, este deja în derulare şi un proiect de modernizare a Arenelor Traian,
care se află în imediata vecinătate a Sălii Sporturilor. Astfel, în condiţiile în care Sala „Traian” ar intra în proprietatea
municipalităţii, în zonă, s-ar putea realiza un modern complex de agrement.
În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Reabilitarea gărilor şi a staţiilor CFR din judeţul Vâlcea, multe lăsate în paragină
Doamnă ministru,
În ultima vreme, foarte mulţi vâlceni care folosesc trenul ca mijloc de transport mi-au semnalat faptul că un număr
mare de gări şi staţii CFR de pe raza judeţului se află în paragină şi că, în majoritatea cazurilor, nu s-au mai executat lucrări de
întreţinere a acestor spaţii de peste un deceniu.
Multe dintre aceste clădiri au devenit focare de infecţie, adăposturi pentru persoane fără locuinţe sau pentru câini fără
stăpân. V-aş da ca exemplu gara Govora, din comuna vâlceană Mihăeşti, dar şi alte gări / staţii / spaţii CFR din zonă se află în
situaţii similare, poate chiar mai grave.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi dacă se poate face ceva pentru remedierea situaţiei şi cum vă gândiţi să
interveniţi concret pentru rezolvarea acestei probleme. De asemenea, vă solicit să îmi transmiteţi o situaţie a acestor spaţii,
având în vedere că unităţile CFR (companii şi societăţi naţionale) care le administrează funcţionează sub autoritatea
Ministerului Transporturilor. Nu în ultimul rând, vă rog să îmi comunicaţi dacă unele dintre aceste spaţii pot fi date în
administrare Unităţilor Administrativ Teritoriale pe raza cărora funcţionează, pentru a fi reabilitate şi a primi o destinaţie de
utilitate publică.
În concluzie, doamna ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Amenajarea unui sens giratoriu în zona Buleta, comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea, la intersecţia cu DN
67
Doamna ministru,
În ultimii ani, în zona Buleta, comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea, la intersecţia cu DN 67 Rm. Vâlcea – Tg. Jiu, din
cauza creşterii valorilor de trafic şi a neamenajării unui sens giratoriu, numărul de accidente a crescut alarmant.
O investiţie de aproximativ 100.000 de euro, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere,
instituţie care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, ar rezolva această problemă.
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Efortul financiar ar putea fi chiar mai mic, deoarece administraţia publică locală este dispusă şi doreşte să contribuie la
realizarea acestui sens giratoriu. De altfel, se pare că Primăria Mihăeşti ar fi cerut un aviz în acest sens, dar acest demers a
rămas cumva fără finalitate.
În concluzie, doamna ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***
Adresată: domnului viceprim-ministru Eugen-Orlando Teodorovici, ministrul interimar al Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Drumuri calamitate, fonduri încă aşteptate
Domnule viceprim-ministru,
În 2017, foarte mulţi primari din ţară şi-au pus mari speranţe în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, considerând
că ar fi singura lor şansă reală să reabiliteze şi să modernizeze drumurile afectate de calamităţile naturale. Unii au avut noroc şi
au primit fonduri, alţii încă le aşteaptă.
Este şi cazul administaţiei comunei vâlcene Valea Mare, care a solicitat de la Ministerul Dezvoltării Regionale
finanţare pentru refacerea a 10,5 kilometri de drumuri săteşti şi uliţe afectate de viituri şi alunecări de teren. Există informaţii
potrivit cărora, în prima parte a acestui an (având în vedere economiile făcute din 2017 până în prezent în cadrul PNDL),
dintre proiectele deja depuse, vor fi selectate şi finanţate cele considerate prioritare, adică mai ales cele care vizează
reabilitarea drumurilor.
Vă rog să îmi comunicaţi dacă aceste informaţii sunt adevărate, câte proiecte de reabilitare a drumurilor depuse în
2017 n-au primit finanţare şi câte dintre acestea ar avea şanse să beneficieze de fonduri în continuare.
În concluzie, domnule viceprim-ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai
sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***
Adresată: doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Urgentarea prezentării şi lansarea dezbaterilor pe Legea bugetului de stat pe anul 2019
Doamnă prim-ministru,
Faptul că am intrat în Noul An fără să avem adoptat sau măcar creionat proiectul Legii bugetului de stat afectează deja
activitatea administraţiilor publice locale din Vâlcea, dar şi din celelalte judeţe. Un impact negativ deloc de neglijat se resimte
şi în companii, care încep 2019 cu foarte multe incertitudini, neştiind ce taxe şi impozite vor creşte sau vor mai apărea. Temeri
au şi bugetarii, pensionarii, dar şi alte categorii sociale, având în vedere îngrijorările exprimate de specialişti.
În aceste condiţii, vă rog să urgentaţi procedurile privind elaborarea, prezentarea, lansarea în dezbatere publică şi
aprobarea proiectului Legii bugetului de stat pe 2019. De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi principalele puncte care privesc
judeţul Vâlcea şi ce ţinte care vizează această zonă, cuprinse în Legea bugetului pe 2018, au fost atinse anul trecut.
Stimată doamnă prim-ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
***
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