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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 4 – 8 martie 2019)
Ședința Camerei Deputaților de luni, 4 martie
Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a participat luni, 4 martie, în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterile
politice cu tema “Opriți Ordonanța lăcomiei, ordonanța care bagă România în faliment”.
Dezbaterea a fost solicitată de Grupul parlamentar al PNL și aprobată de Biroul permanet al Camerei Deputaților.
Liderul Grupului parlamentar al PNL, Raluca Turcan, a prezentat tema dezbaterii, iar punctul de vedere al
Executivului a fost expus de premierul Viorica Dăncilă.
La dezbarteri au participat deputații: Florin Roman și Virgil Popescu (Grupul parlamentar al PNL), Dan Barna și
Cristina Mădălina Prună (Grupul parlamentar al USR), Benedek Zakarias (Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Vosganian
(Grupul parlamentar al ALDE), Mihăiță Adrian Todoran și Ionuț Simionca (Grupul parlamentar al PMP) și Mihai Tudose
reprezentând deputații neafiliați.
Doamna deputat Lia Olguța Vasilescu (Grupul parlamentar al PSD) a fost desemnată în funcția de secretar al Biroului
permanent al Camerei Deputaților (vot secret cu bile, 155 voturi pentru, 9 împotrivă, 10 abțineri), în locul domnului deputat
Mircea Gheorghe Drăghici care a și-a prezentat demisia din această funcție la data de 1 martie 2019.
Doamna deputat Cristina Iurișniți (Grupul parlamentar al USR) a prezentat în fața plenului Camerei Deputaților un
mesaj cu prilejul Zilei internaționale a femeii.

***
Ședința Camerei Deputaților de marți, 5 martie
Moțiunea simplă intitulată “Tudorel Toader și PSD-ALDE, luați mâinile murdare de pe justiție”, inițiată de 91 de
deputați PNL și USR, a fost analizată marți, 5 martie, în plenul Camerei Deputaților.
La dezbateri au participat deputații: Gabriel Andronache și Ioan Cupșa (Grupul parlamentar al PNL), Ion Stelian
(Grupul parlamentar al USR), Marton Arpad (Grupul parlamentar al UDMR), Steluța Cătăniciu (Grupul parlamentar al
ALDE), Emil Marius Pașcan (Grupul parlamentar al PMP) și Florin Iordache (Grupul parlamentar al PSD).
Moțiunea simplă pe justiție a fost depusă în plenul Camerei Deputaților în data de 20 februarie și, potrivit deciziei
Biroului permanent, va fi supusă procedurii votului final în ședința plenară de miercuri, 6 martie.
***
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Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 6 martie
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Camera Deputaţilor a dezbătut pe articole, miercuri, 6 martie, următoarele acte normative:
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea
de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea
utilizării lor terapeutice (PL-x 595/2018) - lege ordinară;
Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea
Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al
oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele (PL-x 63/2019) - lege organică;
Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor
ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea
consiliilor locale ale acestora (PL-x 16/2019) - lege organică;
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 15/2019) - lege organică;
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 741/2018) - lege
ordinară;
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.5/2019 pentru constituirea unei
comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de
angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de
Televiziune (PH CD 10/2019);
Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor (PL-x 496/2018) - lege ordinară;
Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător
privind perturbatorii endocrini COM(2018)734 (PH CD 6/2019);
Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în
schimbare
Un
atu
unic
ce
necesită
un
angajament
politic
reînnoit
COM(2018)772 (PH CD 7/2019);
Sesiunea de vot final, programată să aibă loc în aceeaşi zi, nu s-a desfăşurat, din lipsă de cvorum.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2019
(Situaţia cuprinde datele la 8 martie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1093

din care:
– existente la sfârşitul anului 2018

986

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019

107

1) Dezbătute

28
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

14

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
- la vot final
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
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern
3) Desesizări
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

20
6
8
6
0
1
1
6
1073
447
603
19
4
3
14
14
0

Cele 20 iniţiative legislative votate privesc:
13 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
7 proiecte de legi
7 propuneri legislative
* În anul 2019 au fost promulgate 44 de legi, dintre care 8 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune,
iar 36 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
Săptămâna 4 – 8 martie 2019

I. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

Pl-x 707/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 8 martie 2019 )
I. În perioada 4 – 8 martie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 73 avize.
Cele 20 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

12
8

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:

1
1
18
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
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La comisii se află în prezent 574 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 73 pentru raport suplimentar.

II. De la începutul actualei legislaturi

Comisiile parlamentare au întocmit 1744 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

60

115

67

10

55

31

7

818

849

77

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 martie 2019
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx.228/2016
/2017

Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plăţile
beneficiarilor Sit Natura 2000 – raport comun cu comisiile pentru
agricultură și juridică

8 parlam.
respinsă
de Senat

30.10.2018

Raport de respingere
(49/R din 6.03.2019)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental
"gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"

Guvern
adoptat de
Senat

05.03.2019

Raport de adoptare
(56/R din 06.03.2019)

1 parlam.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
adoptat de
privind Codul Fiscal
Senat

05.03.2019

Raport de respingere
(57/R din 06.03.2019)

05.03.2019

Raport de adoptare
(635/RS din
06.03.2019)

05.03.2019

Raport de respingere
(510/RS din
06.03.2019)

2

3

4

PLx.49/2019

PLx.572/2017

PLx.592/2018

PLx.289/2017
5

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018
Guvern
privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economicoadoptat de
financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru
Guvern
completarea unor acte normative
Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a
Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva 26 parlam.
practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă adoptat de
asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al
Senat
Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016

7

II. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.63/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul
public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi
21 parlam.
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în
adoptat de
domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei
Senat
Călăţele – raport comun cu comisiile pentru administrație și
juridică

Data
dezbaterii

Observaţii

05.03.2019

Raport de adoptare
(48/R din 06.03.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx.228/2016
/2017

Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plăţile
beneficiarilor Sit Natura 2000 – raport comun cu comisiile pentru
buget și juridică

8 parlam.
respinsă
de Senat

20.01.2019

Raport de respingere
(49/R din 6.03.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

05.03.2019

Raport de adoptare
(48/R din 06.03.2019)

19.02.2019

Raport de adoptare
(54/R din 06.03.2019)

IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx.63/2019

2

PLx.1/2019

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul
public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi 21 parlam.
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în adoptat de
domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei
Senat
Călăţele – raport comun cu comisiile pentru transporturi și juridică
Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom)
2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a
Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot
Guvern
universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a
Consiliului din 20 septembrie 1976 – raport comun cu comisia

8

juridică

3

4

Plx.569/2017/
2019
PLx.590/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali – raport comun cu comisia juridică

41 parlam.
adoptat de
Senat

19.02.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(55/R din 06.03.2019)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice

Guvern
adoptat de
Senat

05.03.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(581/RS din
06.03.2019)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din
Legea apelor nr.107/1996

4 parlam.
respinsă
de Senat

05.03.2019

Raport de respingere
(51/R din 06.03.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind
31 parlam.
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi
adoptat de
componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi
Senat
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

26.02.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(44/R din 04.03.2019)

8 parlam.
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua
adoptat de
pacientului cu arsuri"
Senat

26.02.2019

Raport de adoptare
(45/R din 04.03.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.622/2018

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.595/2018

PLx.754/2018

Denumirea proiectului

9

3

PLx.69/2019

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind
externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile
sanitare

1 parlam.
adoptat de
Senat

05.03.2019

Raport de adoptare
(46/R din 04.03.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

Plx.316/2018/
2019

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

39 parlam.
adoptat de
Senat

05.03.2019

Raport de adoptare
(52/R din 06.03.2019)

Proiectul Legii manualului şcolar – raport comun cu comisia juridică

Guvern
respinsă
de Senat

20.11.2018

Raport de respingere
(53/R din 6.03.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

05.03.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(47/R din 06.03.2019)

05.03.2019

Raport de adoptare
(48/R din 06.03.2019)

2

PLx.86/2018

VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx.242/2018
/2019

2

PLx.63/2019

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003
107
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
parlam.
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, adoptat de
prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Senat
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul
public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi 21 parlam.
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în adoptat de
domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei
Senat
Călăţele – raport comun cu comisiile pentru administrație și

10

transporturi

3

4

5

6

7

8

9

PLx.228/2016
/2017
Plx.684/2013

PLx.86/2018

PLx.1/2019

Plx.569/2017/
2019
Plx.499/2017

Plx.196/2016

Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plăţile
beneficiarilor Sit Natura 2000 – raport comun cu comisiile pentru
agricultură și buget

8 parlam.
respinsă
de Senat

27.02.2019

Raport de respingere
(49/R din 6.03.2019)

Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice

1 parlam.
respinsă
de Senat

05.03.2019

Raport de respingere
(50/R din 6.03.2019)

Proiectul Legii manualului şcolar – raport comun cu comisia pentru
învățământ

Guvern
respinsă
de Senat

05.03.2019

Raport de respingere
(53/R din 6.03.2019)

Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom)
2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a
Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot
universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a
Consiliului din 20 septembrie 1976 – raport comun cu comisia
pentru administrație

Guvern

26.02.2019

Raport de adoptare
(54/R din 06.03.2019)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind 41 parlam.
Statutul aleşilor locali – raport comun cu comisia pentru adoptat de
Senat
administrație

19.02.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(55/R din 06.03.2019)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

40 parlam.
respinsă
de Senat

05.03.2019

Raport de respingere
(58/R din07.03.2019)

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea
nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European

1 parlam.
respinsă
de Senat

05.03.2019

Raport de respingere
(59/R din 07.03.2019)

11

10

PLx.615/2018

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Guvern
Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi adoptat de
Senat
finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice
europene

05.03.2019

Raport de adoptare
(60/R din 07.03.2019)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN CAMERA
DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Doamnelor și domnilor parlamentari,
Vin astăzi cu o veste bună: în județul Suceava a fost construit primul metru de autostradă!
Din păcate, acest prim metru de autostradă a fost făcut împotriva voinței Guvernului PSD-ALDE, care nu a reușit să
construiască un centimetru de autostradă în Moldova.
Primul metru de autostradă a fost făcut în șapte ore de un antreprenor, împreună cu o echipă de 17 lucrători în
construcții, pentru că a dorit să arate că și în România se pot face autostrăzi, dacă există voință.
Acest protest arată că sucevenii, că moldovenii nu mai suportă nicio zi un guvern care să îi desconsidere și care
încearcă să îi țină în continuare în sărăcie, în subdezvoltare.
Am constatat că președintele partidului de guvernare, Liviu Dragnea, a găsit și cauza lipsei drumurilor moderne:
creșterea economică a fost prea mare și nu a ținut ritmul cu ineficiența Guvernului PSD.
De fapt, Liviu Dragnea a spus cu gura lui că Guvernul pe care îl conduce din umbră este incapabil, iar mediul privat,
cel care generează creșterea economică, face performanță cu toate piedicile pe care guvernul le pune.
Ceea ce trebuie să vedem cu toții este că exact un antreprenor, cel care generează această creșterea economică pe care
guvernul PSD nu o poate gestiona, a găsit și fondurile și timpul necesar pentru a construi primul metru de autostradă în
Moldova.
Situația în care se află regiunea de nord-est, județul Suceava în particular, în ceea ce privește infrastructura de
transport, nu este doar jalnică și împotriva dezvoltării, ci poate reprezenta un factor care să afecteze pe o perioadă lungă o mare
parte din țară.
În județul Suceava, Guvernul PSD nu a reușit în trei ani să finalizeze 13 la sută din lucrările la șoseaua de centură a
Sucevei, de trei ani de zile nu a reușit să finanțeze lucrările de modernizare a DN 18 care trebuiau finalizate cu doi ani în urmă.
Nu mai spun că pe toate drumurile naționale situația este gravă și că măsurile de siguranță a circulației sunt minime.
Singurele care se dezvoltă sunt aeroporturile pentru că sunt coordonate de administrațiile județene.
Dacă rămâneau în subordinea Ministerului Transporturilor, aeroporturile din această zonă ar fi fost și ele la pământ.
Guvernarea PSD-ALDE ajunge la finalul exercițiului financiar 2014-2020 fără să atragă niciun euro din proiecte cu
fonduri europene pentru autostrăzile din zona Moldovei.
Anul viitor, potrivit Masterplanului General de Transport, ar fi trebuit dat în folosință tronsonul de autostradă
Ungheni-Iași-Tg.Neamț și să înceapă lucrările pentru drumul expres Siret-Suceava-Pașcani și finalizat studiul de fezabilitate
pentru Autostrada Suceava-Satu Mare. Cu toate acestea, ministrul Transporturilor anunță că începe drumul expres Piatra
Neamț-Bacău, pentru că a fost plasat în funcție de liderul PSD Neamț.
Într-o țară în care se fac investiții virtuale pentru prietenii politici, iar cele care ar trebui realizate în baza studiilor reale
sunt blocate, nu se va putea realiza niciun proiect, ceea ce îmi întărește convingerea că Guvernul PSD-ALDE are un singur
scop: menținerea țării în sărăcie și subdezvoltare!
Deputat
Angelica Fădor
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Abrogați Ordonanța Lăcomiei până nu este prea târziu!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Niciodată un guvern al României nu a reușit să bulverseze economia atât de grav cum a făcut-o Guvernul Dragnea 3
prin adoptarea Ordonanței de urgență nr. 114/2018. Niciodată un guvern al României nu a aprobat o ordonanță atât de
importantă cu numai 3 zile înainte de începutul anului, fără dezbateri, fără consultări, fără studii de impact, luând prin
surprindere toate părțile afectate: companii, investitori, bănci și cetățeni. OUG nr. 114/2018 a fost denumită, pe bună dreptate,
Ordonanța Lăcomiei, deoarece prin toate prevederile sale demonstrează lăcomia unui Guvern incompetent și incapabil să
gestioneze corect țara și dă o lovitură dură veniturilor întregii populații.
În continuare, voi enumera numai câteva dintre efectele toxice pe care acest act normativ le-a produs deja în numai
două luni de la intrarea în vigoare sau le va produce în perioada imediat următoare.
Ordonanța Lăcomiei scumpește viața tuturor cetățenilor români. Deși, în mod mincinos, guvernanții au tot declarat că
aceasta va avea drept consecință stoparea creșterii prețurilor și tarifelor, taxele noi care au fost impuse companiilor din
domeniile energiei și comunicațiilor și sistemului bancar au scumpit deja totul! Facturile pentru energia electrică și gaze au
crescut considerabil, cele pentru televiziune, telefonie și internet s-au majorat de asemenea, iar prețurile benzinei și motorinei,
dar și cele ale tuturor produselor de bază, alimentare și nealimentare, au explodat încă din luna ianuarie, România înregistrând
în această perioadă cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană.
Ordonanța Lăcomiei scumpește creditele și lovește în băncile românești. În numai o lună de la implementarea noilor
taxe, cursul de schimb leu/euro a atins maximele istorice, dobânzile la credite au crescut, iar băncile au început să acorde
credite cu mult mai multă reținere, spulberând speranțele tinerilor care își doresc să cumpere o casă sau o mașină în rate.
Restrângerea creditării va avea efecte dezastruoase și asupra sectorului construcțiilor, în care lucrează sute de mii de oameni,
domeniu care și așa a intrat într-un declin sever încă din anul 2018. Ce se va întâmpla anul acesta este greu de estimat, pentru
că nimeni nu va mai construi apartamente și case dacă nu va avea cui să le vândă.
Ordonanța Lăcomiei desființează practic Pilonul 2 de pensii. Se mai îndoiește oare cineva de faptul că Liviu Dragnea
și falșii economiști care îl sfătuiesc și-au propus să naționalizeze cele 48 miliarde de lei pe care peste 7,2 milioane de angajați
le-au economisit pentru a-și asigura o pensie mai bună la bătrânețe? Guvernul lovește cu Ordonanța Lăcomiei în viitorii
pensionari, impunând administratorilor fondurilor private de pensii condiții imposibil de îndeplinit, pentru a-i determina să
plece din România și păcălindu-i pe români pentru a-i convinge să renunțe de bună voie la banii pe care i-au acumulat în
conturile individuale. Niciun alt guvern al României nu a îndrăznit să deturneze banii strânși în contul pensiilor viitoare pentru
a acoperi cheltuielile curente pe care le-a angajat cu atâta inconștiență. Totodată, prin Ordonanța Lăcomiei, Liviu Dragnea și
Darius Vâlcov au amânat majorarea punctului de pensie cu 8 luni și i-au condamnat pe foștii deținuți politici la o viață de
mizerie.
Ordonanța Lăcomiei mărește impozitele și taxele locale. De doi ani primăriile primesc bani tot mai puțini și sarcini tot
mai multe. În acest fel, Guvernul pedepsește cetățenii obligând administrațiile publice locale să majoreze substanțial
impozitele și taxele.
Stimați colegi,
Este greu de realizat o sinteză a măsurilor toxice pentru cele mai competitive domenii ale economiei României și
pentru nivelul de trai al cetățenilor care se regăsesc în cele 96 de pagini ale Ordonanței Lăcomiei. De asemenea, este imposibil
de înțeles de ce Guvernul PSD-ALDE a adoptat un act normativ atât de nociv, care dăunează crunt tuturor părților implicate.
Într-o astfel de situație, nu există decât un singur lucru de făcut pentru a preîntâmpina intrarea țării într-o criză profundă:
abrogarea de urgență a Ordonanței Lăcomiei, Ordonanța care bagă România în faliment. Din păcate, Premierul și Ministrul
Finanţelor Publice au demonstrat, prin declarațiile făcute în ultimele zile de la microfonul Camerei Deputaților, că nu sunt
conștienți de necesitatea stringentă a adoptării unei astfel de decizii, domnul Eugen Orlando Teodorovici afirmând chiar, cu
nonșalanță, că ,,OUG 114 este actul normativ cel mai curajos de la Revoluție încoace”. Din acest motiv, fac apel la
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parlamentarii PSD, ALDE, UDMR și la cei din Grupul minorităților naționale solicitându-le să pună interesele cetățenilor
înaintea obligațiilor de partid și să acționeze cu toată fermitatea, până nu este prea târziu, pentru anularea acestui act normativ.
Deputat
Dănuț Bica
***
Sistemul medical românesc rămâne în moarte clinică!
Domnule președinte,
Stimați colegi,
Aduc astăzi în discuție, de la acest microfon, problemele sistemului medical din România și doresc să pun din nou “pe
tapet” doar câteva dintre motivele pentru care acest sistem este tot mai bolnav. Chiar dacă sumele alocate sănătății au crescut
în ultimii 10 ani de 20 de ori, vorbim în continuare despre corupție, despre managementul slab și aparatura medicală
neperformantă, dar și despre numărul mic de plătitori la sistemul de asigurări de sănătate.
Avem medici buni, specialiști care fac tot ce este omenește posibil pentru a salva vieți, dar avem cele mai mici
cheltuieli cu sănătatea din Uniunea Europeană.
Personalul medical continuă să se confrunte cu multe probleme, de la aparatura veche și lipsa materialelor sanitare, la
lipsa de resursă umană, care îi obligă pe unii dintre aceștia să muncească multe ore peste program.
In România secolului XXI, cele mai multe femei mor din cauza cancerului de col uterin și a cancerului mamar. La
fiecare 5 ore un copil mai mic de 1 an moare, avem cea mai mare rată de mortalitate infantilă din Europa, iar lista poate
continua ...
In orice analiză europeană privind sistemul medical, țara noastră continuă să fie tot în coada clasamentului, iar toți
miniștrii care s-au perindat în ultimii 29 de ani la conducerea Ministerului Sănătății, nu au reușit să îmbunătățească și să aducă
la standarde europene acest sistem.
Vrem servicii medicale de calitate, dar, de multe ori, intervențiile sunt extrem de costisitoare, nu sunt decontate de
către stat și mulți dintre pacienți renunță la internare.
Nu mai vorbim de spitalele mici și din mediul rural în care aparatura medicală performantă lipsește cu desăvârșire, iar
bolnavii sunt nevoiți să meargă sute de kilometri pentru a beneficia de asistența medicală corespunzătoare.
Cel puțin 5% dintre persoanele care se internează într-un spital din România contractează infecții nosocomiale. Dacă
ținem cont de ultimele evenimente prezentate de mass-media, lupta de a reduce aceste infecții pare o luptă pierdută.
Cazul pacienților Institutului ”Marius Nasta” este recent, dar nu putem uita scandalul dezinfectanților HexiPharma, al
bebelușilor infectați cu stafilococ auriu, dar nici victimele incendiului de la Colectiv, care au murit din cauza acestor infecții
intraspitalicești.
Stimați colegi,
Este obligatoriu ca toate politicile elaborate de acest guvern, dar și de viitoarele guverne, să fie în interesul pacientului.
Chiar dacă dezvoltarea sistemului medical din România continuă să se deruleze cu încetinitorul, este necesară o
schimbare conceptuală a modului în care este abordată sănătatea, pentru că statul are datoria să garanteze cetățenilor săi
servicii medicale de calitate.
Deputat
Florin Stamatian
***
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Românii bolnavi, condamnați de Guvern să practice turismul medical
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Am urmărit declarațiile recente ale doamnei ministru Sorina Pintea, declarații pline de optimism cu privire la sumele
alocate sănătății, domeniu despre care chiar și premierul Viorica Dăncilă susține că este prioritatea zero a guvernului. Numai
că, dincolo de aceste declarații se ascunde o cruntă realitate: sistemul sanitar este la pământ, cu spitale dotate necorespunzător,
cu saloane și secții întregi nemodernizate, cu infecții nosocomiale, cu paturi mult prea puține raportate la mia de locuitori, iar
puținele investiții care se realizează nu acoperă nici pe departe nevoile românilor.
Cu excepția unor centre universitare puternice, cu tradiție în servicii medicale, realitatea din restul țării arată faptul că
situația este dezastruoasă, iar intenția Guvernului Dăncilă de a închide spitale din Regiunea Nord Est, printre cele mai sărace
regiuni ale Europei, a stârnit indignare printre pacienți, personalul medical și edilii care au depus eforturi serioase și vizibile în
modernizarea spitalelor.
Urmare a acestei politici discreționare de alocare a fondurilor fără o bază reală, fără a ține cont de aglomerările urbane,
de gradul de îmbolnăvire a populației, de criterii de vârstă, de incidența unor boli specifice anumitor zone, ați reușit,
doamnelor și domnilor colegi din arcul guvernamental, să dezvoltați un nou tip de turism: turismul medical. Numai că, pentru
acest tip de turism, nu se acordă vouchere.
Imaginați-vă un bolnav care rebuie să se deplaseze, să spunem, de la Brăila, județ pe care-l reprezint, la București, Iași
sau Cluj. Mai imaginați-vă că un bolnav are nevoie de cele mai multe ori, de un însoțitor. Poate nu toți dintre dumneavoastră
știți ce se întâmplă în realitate. Acești oameni își închiriază o garsonieră sau un apartament. Mai nou, există clinici private care
au încheiat chiar contracte cu hotelurile din zonă, pentru pacienții veniți din alte județe. Ce înseamnă toate acestea pentru un
om și așa bolnav? Bani cheltuiți pe transport, bani cheltuiți pe cazare, bani cheltuiți pe mâncare, zile lipsă de la serviciu. Bani
pe care nu îi decontează nimeni, nici măcar Casa de Asigurări de Sănătate!
Statisticile oficiale arată că, numai în ultimul an, turismul medical spre București, Cluj sau Iași a crescut cu peste 10
procente, cifră care este în creștere de la an la an. Aceleași statistici mai spun că un pacient cheltuie cu o cazare, transportul și
mâncarea aproximativ 250-300 de lei pentru fiecare zi în care se află departe de casă, sumă care se dublează dacă acesta are și
un însoțitor. În marea majoritate a cazurilor, nu este însă suficientă doar o singură zi, ci este nevoie de mult mai multe.
Adăugați că pacientul mai trebuie să revină la control, ceea ce atrage după sine alte costuri. Sunt chestiuni care ar trebui să vă
îngrijoreze.
Stimați colegi de la guvernare,
Sintagma atât de des invocată, ”Sănătatea, prioritate zero”, ar trebui să aibă și acoperire în fapte. Ne-ați fluturat trei
spitale regionale și alte cinci aflate în a doua etapă. Poate că pe hârtiile cu antetul guvernului, lucrurile arată bine, dar adevărul
este că nu ați vrut nici măcar să atrageți banii europeni pentru cele trei spitale regionale. Ar trebui să le cereți colegilor miniștri
să se apuce de treabă, pentru că banii europeni nu vin în pungă, așa cum sunt obișnuiți unii dintre colegii dumneavoastră. Este
nevoie de viziune, de pragmatism, de proiecte scrise. Mă întreb ce le spuneți oamenilor atunci când mergeți acasă și vă
întreabă de ce este nevoie să plece sute de kilometri pentru a se trata? Ce le spuneți când vă întreabă de ce nu construiți spitale
și preferați să le închideți? Ce le spuneți când vă întreabă toate acestea și sunteți obligați să-i priviți în ochi, nu din spatele unui
ecran de televizor?
Acestea sunt întrebări care ar trebui să vă frământe, iar dacă vreți ca într-adevăr să-i reprezentați eficient pe românii
care v-au dat votul și v-au trimis în Parlament, cereți-le miniștrilor să se apuce de treabă!
Deputat
Antoneta Ioniță
***
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Din flacăra democraţiei abia mai fumegă fitilul..
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
O simplă interogare a oricărui motor de căutare pe internet plasează România pe ultimul loc între statele europene,
indiferent dacă este vorba despre ponderea cheltuielilor alocate pentru cercetare și dezvoltare, bugetul pentru sănătate,
utilizarea fondurilor europene pentru combaterea șomajului la tineri, reciclarea bateriilor, capacitatea de a atrage şi menţine în
ţară personalul calificat, ponderea în PIB a creditelor acordate de bănci populaţiei şi companiilor, proporţia persoanelor cu
studii superioare, volumul cumpărăturilor online şi exemplele ar putea continua.
Ca şi cum nu ar fi fost şi aşa suficient de încărcat cu atâtea pietre de moară, acestui palmares negativ i s-a mai adăugat
recent un trist record, ţara noastră fiind desemnată pe ultimul loc în UE în ceea ce piveşte starea democraţiei, într-un clasament
realizat şi diseminat de The Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare şi analiză a grupului de presă britanic The
Economist.
Chiar dacă această cercetare relevă, pentru al treilea an consecutiv, o stare generală de erodare a democraţiei la nivelul
întregului continent, fenomenul marcând chiar unele state din Europa Occidentală, deteriorări majore s-au înregistrat mai ales
în Europa de Est, în rândul ţărilor cu cele mai tinere democraţii instaurate la sfârşitul anilor ’80, dar în special în România,
care, paradoxal, a plătit şi cel mai mare preţ pentru răsturnarea vechiului regim.
Raportul citat reţine retrogradări notabile pe scala democraţiei, care a depunctat state ca Austria, Georgia, Ungaria,
Rusia, Turcia şi, mai ales, Italia. Fenomenul s-a manifestat, în special, prin proliferarea unui discurs politic antisistem, ceea ce
relevă, după cum semnalează raportorii, incapacitatea principalelor formaţiuni politice de a răspunde unor îngrijorări şi
insecurităţii unei părţi importante a populaţiei.
În acelaşi timp, sfidând trendul negativ manifestat chiar printre statele europene cu vechi tradiţii democratice,
Finlanda, Germania şi Malta au fost bonificate pentru progresele realizate, în vreme ce Armenia, Estonia şi Macedonia au
înregistrat ameliorări remarcabile la indicatorii specifici.
Dacă, între ţările membre UE, Suedia şi-a consolidat prima poziţie, ultimul loc în acest clasament este atribuit
României, chiar în semestrul în care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Sau poate tocmai de aceea...
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Guvernul Dăncilă nu poate, nu știe sau nu vrea să guverneze responsabil!
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Raportul de țară publicat recent de Comisia Europeană confirmă îngrijorările în legătură cu evoluțiile economiei
românești din ultimii ani.
De altfel, în repetate rânduri au fost semnalate diverse riscuri și vulnerabilități la adresa politicilor economice actuale.
Din păcate, pentru viitorul României, actualul program de guvernare al majorității PSD-ALDE, este pe contrasensul
evoluțiilor economice regionale și internaționale. Politicile prociclice experimentate în mod populist de guvernările controlate
de Dragnea și Tăriceanu din ultimii 3 ani, încep să scoată la suprafață dezechilibre tot mai adânci, care afectează stabilitatea și
sustenabilitatea economică a României.
În absența reformelor structurale, creșterile de salarii și pensii s-au dus, previzibil în inflație și importuri. Astfel,
scăderea puterii de cumpărare a banilor a afectat tocmai persoanele și sectoarele ale căror venituri au crescut mai puțin. Aceste
evoluții mai degrabă subminează decât să consolideze coeziunea socială.
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România a ajuns, sub guvernarea Dăncilă, să fie singura țară din regiune care cumulează în ultimii doi ani consecutivi
deficite comerciale majore! Celelalte țări evoluează pe excedente comerciale, ceea ce indică faptul că, pentru România este
insuficientă valorificarea competitivității exporturilor. Creșterea puternică a importurilor de bunuri de consum a culminat, în
2018, cu acumularea unui deficit comercial de peste 15 miliarde de euro, nivel record pentru România! Spre exemplu, în
trimestrul 4 din 2018, deficitul comercial a fost cu 1 miliard de euro peste cel al perioadei aferente din 2017.
Mai simplu spus, politica economică și fiscal bugetară nepricepută și iresponsabilă a actualului guvern, a creat locuri
de muncă, afaceri și venituri în străinătate, multe dintre ele în economiile partenere din regiune.
În loc să construim noi autostrăzi și spitale, au construit ei, căci pe deficitul nostru comercial ei și-au creat excedente!
Au fost neglijate, din necunoaștere sau rea intenție, complet însă, politicile axate pe creșterea ofertei producției românești și a
stimulării ei, care puteau susține mai mult exporturile, mediul de afaceri și investițiile!
Desele modificări fiscale, cu sutele anual, introducerea unor taxe suplimentare, vezi supraaciza la carburanți, sau
ultima nebunie a O.U.G. 114- așa zisa „taxă pe lăcomie” – au fost motivul real pentru care sectorul productiv autohton a fost
frânat și încetinit, bulversat și incapabil de a se opune importurilor masive de bunuri!
Aceste deficite, de balanță comercială și cel de cont curent împreună cu încetinirea investițiilor străine și lipsa cronică
a marilor investiții publice, vor guverna presiuni tot mai mari asupra deprecierii monedei naționale, cu repercursiuni în
creșterea prețurilor și pe cale de consecință scăderea puterii de cumpărare!
Și cei mai afectați rămân pensionarii, persoanele cu probleme de sănătate, în mod deosebit cu dizabilități, tinerii și
peste 90% dintre cei care muncesc pentru o viață decentă, dacă nu mai bună!
În acest moment este clar ca lumina zilei, date fiind și măsurile hazardate ale
O.U.G. 114, care au erodat puternic încrederea în economie, faptul că actualul guvern PSD-ALDE nu poate, nu știe sau nu
vrea să ia decizii politice economice și fiscal-bugetare care să oprească dezechilibrele cu care România se confruntă în prezent!
Guvernul Dăncilă, deputații și senatorii PSD-ALDE, ce susțin cuplul Dragnea – Tăriceanu ar putea, dacă și-ar dori, să
fie mai preocupați de soarta românilor și a României și nu de soarta liderilor lor sau mai nou de frica că, ce să vezi doamna
Codruța Kovesi pe care ei, PSD –iști o înlocuiau de la șefia DNA, va fi Procuror șef al UE!
De ce ți-e frică, nu scapi!
Deputat
Neagu Nicolae
***
Stimaţi colegi,
Minciuna și ascunderea permanentă a efectelor reale ale procesului decizional sunt practici care se accentuează
continuu în guvernarea PSD-ALDE. Atât din partea opoziției, cât și a societății civile, se primesc semnale cu privire la modul
flagrant de nerespectare a promisiunilor mincinoase cu care cei de la putere și-au câștigat voturile, sau în care încalcă principii
fundamentale exprimate în legi. Ca răspuns, puterea proliferează agresiv informaţii false pentru a deruta opinia publică. Mă
văd datoare, în acest context, să subliniez câteva adevăruri, cunoscute de cei apropiaţi sistemului de învăţământ, fie ei
profesori, părinţi sau alţi actori implicaţi.
Stimați colegi din PSD-ALDE, vorbiţi în permanenţă de măriri salariale în sistem, dar toate pe fondul plafonării
sporurilor, fie la nivelul lui decembrie 2016, fie prin OUG 114, la nivelul lui decembrie 2018. Ba mai mult, nu încurajaţi
performanţa cadrelor didactice, prin simplul fapt că nu plătiţi gradaţia de merit ori sporul de doctorat la plata cu ora. Şi toate
acestea în condiţiile semnării cu tupeu a recentului acord între Guvern şi Sindicate care prevedea calculul sporurilor raportat la
salariul în plată.
Doamna ministru a vorbit mereu de importanţa activităţii profesorilor consilieri şcolari, dar iată că nici în acest an nu
aţi binevoit să suplimentaţi numărul acestora, ori bugetul alocat lor, așa cum am cerut noi, cei din opoziție. Nu intenţionaţi nici
să le scoateţi obligaţia de predare şi, aţi considerat dumneavoastră normal, să nu le acordaţi nici sporul neuropsihic la fel ca
celorlalţi dascăli. Motivul halucinant invocat pentru acest refuz este că profesorii consilieri școlari nu pot fi încadrați în
categoria personalului didactic de predare „pentru că nu au clase”.
Deşi aţi postat în luna decembrie 2018 pe toate reţele de socializare informaţia conform căreia veţi achita personalului
didactic hotărârile judecătoreşti restante, nici până acum nu s-au plătit. Astfel, nu aţi respectat angajamentele făcute în faţa
sindicatelor.
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Pentru a reduce numărul de posturi şi implicit bugetul alocat salariilor, intenţionaţi diminuarea prin modificarea Legii
educației, a numărului de ore în învăţământul primar şi gimnazial, dar și reducerea numărului de săptămâni de cursuri inclusiv
în învăţământul liceal tehnologic.
Am enumerat câteva acţiuni ale guvernării care au ca temă gestionarea banilor . Dar uitaţi cu desăvârşire copilul, care
ar trebui să fie în centrul sistemului de educaţie şi care, de fapt, are cel mai mult de suferit din cauza unei guvernări lipsite de
viziune. Toate acestea în contextul în care, cel puţin la modul declarativ, educaţia este prioritate naţională.
Stimaţi colegi ai coaliţiei de guvernare, spunea un coleg de-al dumneavoastră, citându-ul pe scriitorul american
Frederick Douglass, că ”Este mai uşor să construieşti un copil puternic decât să repari un adult stricat”. Din păcate, prin
modul în care guvernaţi educaţia, dumneavoastră nu faceţi nici una, nici cealaltă!
Deputat
Florica Cherecheş
***
Politicile energetice ale României,
nesustenabile pentru dezvoltarea durabilă a României
Dragi colegi,
În contextul geopolitic şi geostrategic actual, sectorul energetic joacă un rol de bază în dezvoltarea economică și socială
a țării. Calitatea vieții, creșterea economică și competitivitatea economiei românești necesită energie stabilă, la prețuri
accesibile, cu impact minim asupra mediului înconjurător.
Politicile energetice sunt rezultatul colaborării interinstituţionale şi interacţiunii mai multor medii: economice, politice,
sociale, culturale, militare, tehnologice etc. Percepţiile statelor asupra modului cum trebuie construite politicile energetice sunt
diferite şi, de aici, abordările nu pot fi decât diferite.
Până în prezent, România a fost notificată cu privire la un număr de 26 documentele redactate la nivelul UE, pentru
perioada 2011-2019 relevante pentru domeniul energiei, necorelate cu politicile energetice naţionale.
De pildă, România nu abordează politicile energetice din prisma parteneriatelor strategice. Sistemul parteneriatelor
strategice a început să fie prezent în sistemul relaţiilor internaţionale de mai mult timp. Parteneriatele strategice au fost create
cu scopul de a aprofunda relaţiile dintre actorii politici internaţionali într-o plajă mai largă de domenii: politice, economice,
sociale, culturale, militare, informaţionale, etc. România are câteva parteneriate strategice care fac referire la acţiuni concrete
în domeniul energetic.
De asemenea, ţara noastră poate iniţia demersuri pentru semnarea unor parteneriate strategice care să cuprindă
problema energetică cu alte state aflate în proximitatea graniţelor, având ca posibil punct de plecare pentru iniţierea
demersurilor schimburile de experinţă dintre institutele de cercetare din România şi ţările respective.
În concluzie, nu lipsa strategiilor sau a altor programe, în calitate de documente programatice, este problema noastră,
ci lipsa finalităţii practice a acestora. În acest sens, cred că o posibilă rezolvare poate veni prin prisma fermităţii unor politici
bine articulate în domeniul energetic care să vizeze îmbunătăţirea calităţii vieții, creșterea economică și competitivitatea
economiei românești şi care să fie puse în practică.
Deputat
Mugurel Corneliu Cozmanciuc
***
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Nu ne vindem țara, dar ne-o iau străinii fără să știm!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Au trecut mai mult de cinci ani de când PSD, pe vremea aceea condus de Victor Ponta, promitea românilor că va pune
capăt înstrăinării terenurilor agricole, chiar cu riscul de a supăra Comisia Europeană. Guvernul Ponta a trecut, cel condus de
Cioloș a devenit și el istorie, iar Dragnea, cu nu mai puțin de 3 guverne pe care le-a condus, nu au făcut nimic pentru a stopa
procesul de înstrăinare a terenurilor agricole roditoare din România.
Străinii care vin și cumpără plantații de vie, de pomi fructiferi, pășuni sau teren arabil pentru cereale, au tot dreptul să
o facă atâta vreme cât Guvernul României nu este în stare să-i sprijine pe români să păstreze aceste terenuri și să le cultive.
Străinii care cumpără știu bine că pământul roditor din România nu-l găsești oriunde și că grâul crește chiar și atunci când
sămânța cade din căruță pe marginea drumului.
Stimați colegi,
Nu știu cum se face că atât Guvernul, cât și majoritatea parlamentară se trezesc și descoperă adevăratele probleme ale
României exact atunci când este mult prea târziu. Guvernul s-a trezit prea târziu atunci când pesta porcină a nimicit peste
jumătate de milion de porci la nivel național. Guvernul s-a trezit prea târziu atunci când sistemele de irigații s-au distrus și
țevile au ajuns la depozitele de fier vechi. Guvernul și Parlamentul s-au trezit mult prea târziu și când a fost vorba despre peste
5 milioane de tineri care au părăsit România, iar acum nu au nicio soluție la criza forței de muncă din fabrici și nici la criza
forței de muncă din agricultură.
Nici în problema terenurilor agricole sau a pășunilor Guvernul sau Parlamentul nu par că s-ar fi trezit la timp. Astăzi,
când vă vorbesc, peste 40% din suprafața cu destinație agricolă este deja în proprietatea străinilor, pentru că nu avem nici la
această oră niște legi bune care să protejeze aceste terenuri. Săptămâna trecută, s-a constituit un grup de lucru care va analiza,
evalua și probabil va elabora o legislație care să răspundă acestei probleme. Știm cu toții cât timp trece de la vorbe și până la
fapte sau, altfel spus, de la demararea unui proiect legislativ și până acesta devine lege, publicată în Monitorul Oficial.
Ce vreau eu să vă spun astăzi este că avem nevoie de consens, de la toate partidele politice parlamentare cât mai urgent
în această problemă, dacă nu vrem să întârziem iarăși nepermis de mult! Altfel, vom avea legi bune, însă nu vom mai avea ce
pământ să apărăm cu ele.
Deputat
Corneliu Olar
***
PSD și ALDE au promis spitale regionale noi,
iar acum vor să le închidă și pe cele construite sau renovate de alții
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
În anul 2016, atunci când PSD și ALDE au păcălit populația cu un program de guvernare mincinos, cetățenilor li se
promitea construirea a nu mai puțin de 8 spitale regionale de urgență și un spital metropolitan la București. Despre sutele de
km de autostrăzi mâzgălite de Liviu Dragnea pe harta României nici nu mai amintesc, căci am fi încojurat toată planeta cu
toate promisiunile lor.
Văzând cât de mare nevoie are România de o infrastructură modernă de servicii de sănătate, cu aparatură de ultimă
generație, în care să lucreze medici bine calificați, oamenii chiar au crezut că aceste lucruri chiar se vor întâmpla. Încă din
primul an de guvernare, Guvernele lui Dragnea au tăiat din promisiune și din 9 spitale de mare capacitate promise, pentru care
există bani gratuiți la Comisia Europeană, nu au mai rămas decât trei. Acestea ar fi trebuit să se construiască la Iași, pentru
Regiunea de Nord-Est, Cluj-Napoca în Transilvania și Craiova pentru Oltenia, adică acolo unde autoritățile locale au întreprins
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toate demersurile necesare pentru ca să poată începe lucrările de construire: s-au alocat suprafețele de teren, s-au rectificat
planurile de urbanism și au fost emise toate avizele și autorizările de care ar fi fost nevoie.
Cu toții am trăit speranța ca măcar aceste 3 spitale să se construiască, însă, nici nu am intrat bine în anul 2019 și am
aflat de la Guvern că nici măcar aceste nu se vor mai construi, cu siguranță nu până în anul 2021. Dacă PSD și ALDE nu au
fost în stare să construiască nimic din 2012, de când guvernează România, atunci ar fi fost bine ca măcar să nu-și bată joc de
infrastructura spitalicească deja existentă. Din păcate, incompetența lor ne-a surprins din nou și am aflat că au prevăzut, într-un
document intitulat pompos ”Masterplan pentru servicii de sănătate” să închidă spitale și să reducă paturile din spitalele care
vor scăpa de închidere sau comasare.
Stimați colegi,
Ministrul Sănătății, dacă a semnat un asemenea document, ar fi trebuit să facă un minim gest de demnitate și ar fi
trebuit să-și înainteze demisia! Dacă a semnat pentru închiderea a 3 spitale în județul Suceava, adică a Spitalului Orăşenesc
Gura Humorului, a celui de Psihiatrie Cronici din Siret și a celui de Boli Cronice tot din Siret, înseamnă că ori nu știe ce se
întâmplă în țară, ori dă dovadă de cinism și vrea să închidă spitale chiar în cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană. Aș
vrea să mai adaug că același document, care am înțeles cu toții că trebuie să facă economii la buget pe seama sănătății
oamenilor, propune și reducerea numărului de paturi la cel puțin 4 spitale din județ, inclusiv la Spitalul Județean de urgență
„Sfântul Ioan cel Nou” din municipiul Suceava, unde Consiliul Județean a făcut eforturi uriașe și a cheltuit zeci de milioane de
lei pentru a-l moderniza și pentru a atrage medici tineri și bine pregătiți.
Închiderea spitalelor și reducerea numărului de paturi finanțate de la buget nu au figurat niciodată între promisiunile cu
care Dragnea și Tăriceanu au păcălit populația în anul 2016. Lovitura dată sistemului de sănătate din județul Suceava și din
toată țara nu a figurat nici măcar în prezentarea bugetului pentru anul 2019, atunci când PSD-ALDE se lăudau că alocă bani
mai mulți pentru sănătate. Minciunile lor au avut picioare extrem de scurte și constatăm acum pe pielea a milioane de pacienți
că PSD-ALDE una spune și alta face.
Să închizi spitale și să reduci accesul la sănătate în cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană este dovada
supremă că cele două partide care conduc astăzi România, PSD și ALDE, nu au avut niciodată ca obiectiv să îmbunătățească
viața românilor, ci doar să îi păcălească și să-i amăgească cu promisiuni mincinoase. La nivelul județului Suceava,
parlamentarii PNL, primari PNL, precum și președintele Consiliului Județean se vor lupta și nu vor lăsa acest guvern
incompetent să-și bată joc de munca autorităților locale și să-i priveze pe cetățeni de accesul la servicii medicale.
Deputat
Ioan Balan
***
Cu PSD-ALDE la guvernare, vom ajunge iarăși milionari în lei,
iar pâinea va costa o sută de mii de lei!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Nu cred că ar exista vreun om care să nu-și dorească să fie milionar, însă nimeni nu își propune să dețină milioane
dintr-o monedă care nu are niciun fel de valoare! Să sperăm că noi românii nu avem memoria atât de scurtă și nu am uitat că,
în anul 2005, România a procedat la denominarea monedei naționale, adică la tăierea a 4 zerouri din valoarea devalorizată a
bancnotelor naționale. Să sperăm că nu am uitat că în urmă cu 14 ani, cu toții eram milionari. Să nu uităm că în aceeași
perioadă o pâine costa 10.000 de lei, o sticlă de ulei 60.000 de lei și un kg de carne peste 100.000 de mii de lei. Așadar,
milionarii români de odinioară nu puteau să-și plătească nici măcar facturile la utilități, nici să-și umple frigiderul și nici să își
ducă copiii în bune condiții la școală. Cel mai mare dușman al veniturilor angajaților și pensionarilor este creșterea prețurilor.
Inflația lovește ca o ghilotină nemiloasă în salarii, în pensii, în alocațiile copiilor și în indemnizațiile persoanelor cu handicap,
ale veteranilor sau foștilor deținuți politici.
Stimați colegi,
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De doi ani de zile, prin politicile păguboase promovate de Guvernul PSD-ALDE, toate prețurile de consum au pornit
precum o avalanșă și golesc tot mai puternic buzunarele populației. Modul în care PSD-ALDE au reușit să majoreze în mod
artificial veniturile s-a bazat pe sterilizarea lor prin inflație. Mai pe românește, ceea ce s-a dat cu o mână, s-a luat imediat cu
două-trei mâini. Alimente, facturi, rate bancare sunt toate aproape duble față de anul 2016, atunci când pe fondul
implementării unor măsuri de relaxare fiscală prețurile stagnau sau chiar scăzuseră pentru multe sortimente de bunuri. Din anul
2017 și până astăzi am ajuns să vorbim despre cartofi, despre ceapă sau fasole ca despre niște bunuri de lux, pentru că prețul
lor din România bate cu succes prețurile din alte state europene, deși salariile și pensiile din Occident sunt mult mai mari decât
în țara noastră.
Știmați colegi,
În anii 2017 și 2018, România a devenit campioană europeană la creșterea prețurilor, având cea mai mare inflație din
Uniune. Dacă cineva a crezut că această creștere se va opri în anul 2019, s-a înșelat amarnic! Datele furnizate de Institutul
Național de Statistică și cele prezentate de Eurostat ne arată că din nou România a avut în luna ianuarie cea mai mare creștere a
prețurilor și tendința se menține. Cine-i vinovat pentru această lovitură sub centură aplicată celor 19 milioane de români din
țară? Știm cu toții! Guvernul. Ca să mai păcălească populația încă o dată, Guvernul Dragnea-Dăncilă a adoptat o ordonanță de
urgență criminală pentru economie, pentru întreprinzători, pentru prețuri și pentru puterea de cumpărare a populației. Prin
Ordonanța de urgență 114, Guvernul, asemeni Croitorașului cel viteaz, a aplicat o serie de lovituri celor mai dinamice sectoare
din economia României: comunicațiilor și IT, sectorului energetic, sectorului financiar-bancar și sectorului pensiilor
administrate privat. Prin taxe noi și impozite majorate, prețurile pe care populația trebuie să le plătească au luat-o razna din
nou! Curentul electric se va scumpi iarăși, facturile la gaze naturale, telefonie, televiziune vor crește din nou, iar toate taxele
noi introduse prin cea mai toxică ordonanță vor fi plătite tot de către cetățeanul de rând.
Să fie clar pentru toată lumea. Creșterea prețurilor de consum pentru toate bunurile și serviciile este o acțiune
premeditată a PSD și ALDE!! Prin creșterea prețurilor, PSD-ALDE dau cu o mână și iau cu 2-3 mâini. Nu au urmărit niciodată
să crească cu adevărat bunăstarea românilor, ci doar să se laude că au crescut pensii și salarii, deși prețurile au crescut și de
două ori mai repede decât creșterea veniturilor.
Deputat
Nicolae Giugea
***
Guvernul mi-a preluat proiectul privind evaluarea persoanelor cu handicap!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Unul dintre primele proiecte legislative pe care le-am semnat în calitate de parlamentar se referă la evaluarea
persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat. Am propus, în urmă cu aproape doi ani, ca persoanele care
suferă de un handicap grav sau accentuat să nu mai fie umilite și să nu mai stea la cozi ca să demonstreze că sunt bolnave. Am
propus ca evaluarea periodică să fie făcută în alt mod, în special prin deplasarea comisiei de specialitate la domiciliul persoanei
care suferă. Parlamentarii PSD și ALDE, deși au recunoscut că este un lucru bun, au votat cu toții împotriva proiectului, fără să
le pese că oameni vulnerabili și bolnavi vor trebui să se deplaseze, în continuare, anual sau din doi în doi ani zeci și sute de
Km, să stea la cozi și să aștepte ca să demonstreze, culmea, că sunt în continuare suferinți de o boală gravă. Când Ministerul
muncii era condus de Olguța Vasilescu, reprezentații acestuia minister mi-au spus că proiectul e un lucru bun, dar că dă bătăi
de cap funcționarilor care ar trebui să se deplaseze și ar trebui să fie în slujba cetățenilor. Am rămas mut de uimire atunci și am
înțeles că PSD și ALDE sunt două partide politice incapabile să ușureze viața românilor.
Stimați colegi,
În urmă cu numai câteva zile, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a pus în dezbatere publică un ordin comun privind
modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Șanse şi al ministrului Sănătăţii
Publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de
handicap. Să știți că acest demers este în mare parte ceea ce eu propusesem inițial prin modificarea Legii nr. 448/2006 privind

22

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 5 - 2019
Săptămâna 4 – 8 martie 2019
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Nu mă supără deloc faptul că Guvernul mi-a preluat proiectul, ci,
dimpotrivă, mă bucur că a avut curajul să recunoască faptul că persoanele cu handicap au nevoie de asemenea măsuri și că nu
mai trebuie umilite și plimbate pe drumuri, inutil!
Nu m-am supărat niciodată când Guvernul PSD-ALDE s-a inspirat din proiectele mele. O situație similară a fost și
luna trecută, atunci când Autoritatea de Supraveghere Financiară a recunoscut că propunerea mea de verificare a polițelor RCA
prin camerele care citesc rovinetele este o măsură foarte bună. Dimpotrivă, mă bucur că utilitatea proiectelor inițiate de mine
este recunoscută chiar și de cei din PSD-ALDE și le sugerez, pe viitor, că ar fi mult mai onest să recunoască acest lucru direct
în Parlament, votând pentru. Faptul că în Parlament votează împotriva proiectelor inițiate de mine, iar apoi PSD și ALDE
preiau în integralitate aceste proiecte nu le face cinste!
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Creșterea economică a guvernării PSD-ALDE dispare spectaculos
Pe zi ce trece, toate minciunile vândute drept mari realizări economice ale guvernării PSD-ALDE încep să își arate
adevărata față. Celebra OUG 114 riscă să transforme România într-o țară vulnerabilă din punct de vedere al investițiilor. O
retrogradare a ratingului de țară ar putea determina imposibilitatea guvernanților de a se mai împrumuta de pe piețele externe,
cu efecte grave asupra costurilor de finanțare a bugetului de stat.
Filosofia economică a actualei guvernări se rezumă la creșterea pe bază de consum, una care nu a funcționat în nici o
țară civilizată. Se știe foarte bine că experimentele economice care nu au avut la bază o dezvoltare sustenabilă, bazată pe
producție, exporturi sau investiții publice, au sfârșit prin falimentarea țărilor și generarea unor crize sociale incredibil de
dureroase.
De aceea, PNL s-a poziționat deschis în Parlament împotriva prevederilor Ordonanței 114, populist numită „a
lăcomiei“, și se va lupta pentru anularea tuturor prevederilor sale. Chiar guvernanții, speriați de înrăutățirea rating-ului de țară,
încearcă să o „îndulcească“. Din păcate, răul a fost făcut! Bursa a înregistrat deja pierderi substanțiale, cea mai mare bancă din
România, cu capital autohton, și-a sistat toate investițiile pentru acest an, iar mediul de afaceri, în ansamblul său, se așteaptă la
o contractare a economiei. Aceste efecte, cumulate cu haosul din domeniul fiscal și al legislației muncii, au creat un adevărat
cocktail Molotov pe cale să explodeze.
Încă doi ani de guvernare PSD-ALDE ar putea să ducă la slăbirea totală a capacității statului român de a face față unei
posibile crize economice, la destabilizarea statului de drept și deturnarea justiției! Din acest motiv, pe lângă votul pe care îl
avem la alegerile europarlamentare, suntem datori să uzăm, ca opoziție parlamentară, de toate căile democratice și
constituționale, alături de președintele Klaus Iohannis, pentru a înlătura coaliția PSD-ALDE de la guvernare, astfel încât să mai
poată fi reparat răul făcut acestei națiuni!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Unde sunt efectele benefice ale OUG 114/2018,
Ordonanța Lăcomiei, domnilor guvernanți?!
Doamnă/ domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Sute de mii de agenți economici din România i-au solicitat domnului Orlando Teodorovici, chiar în prima zi în care a
fost învestit în funcția de ministru al Finanțelor, un lucru simplu de realizat și extrem de important pentru economie, și anume
ca Guvernul să nu mai modifice măcar 3-4 ani Codul fiscal! Cu alte cuvinte, antreprenorii NU au cerut bani, NU au cerut
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avantaje, NU au cerut milă. Au cerut un singur lucru: un cadru fiscal sigur, ca să știe cum să-și organizeze afacerile, măcar pe
termen mediu. Iar un cadru fiscal sigur înseamnă stabilitate și predictibilitate!
Prin măsurile de distrugere a predictibilității, domnul Teodorovici și acest Guvern nu fac altceva decât să distrugă și
ultima fărâmă de încredere a investitorilor în România! O astfel de modalitate de guvernare haotică, prin care se modifică de
sute de ori pe an Codul fiscal, conduce la sufocarea din start a tuturor proiectelor care ar putea crea locuri de muncă sau care ar
putea stimula românii să se întoarcă în țară.
Așa-zisa poveste a ministrului de Finanțe și a colegilor săi PSD-ALDE de guvernare cu privire la faptul că nu găsesc
sau nu pot da explicații asupra derapajelor bugetare, vrea să ascundă de fapt neperformanța politicilor lor, care nu au absolut
nicio logică economică și care au doar consecințe negative: anularea a mii de investiții private, generarea de pierderi
importante de resurse bugetare, care ar fi putut finanța spitale, școli sau autostrăzi.
Doamnelor și domnilor guvernanți,
Cea mai legitimă întrebare a mediului de afaceri din țară este: ”Cum să faci business în România și pentru România
dacă Guvernul dumneavoastră schimbă regulile în timpul jocului?”
De ce a dat domnul Teodorovici o Ordonanță a Lăcomiei care afectează din start mediul privat?! Cum îi poate ajuta
această ordonanță pe români, când aceștia constată pe propriul buzunar că se confruntă cu rate mai mari la bănci, cu un curs de
schimb aflat la maxime istorice, cu prețuri mai mari la toate produsele și, bineînțeles, cu prețuri mai mari la toate serviciile,
lucruri care le afectează traiul de zi cu zi?!
Mai mult decât atât, acum este și mai clar faptul că acest Guvern vrea să-i lase pe români și fără Pilonul II de pensii!
Dacă până de curând vă mai mascați intențiile, domnilor guvernanți ai PSD-ALDE, acum este evident pentru toată lumea că ați
luat toate măsurile pentru a pune administratorii de fonduri să se retragă din România și a transfera la dispoziția visteriei
Guvernului economiile oamenilor. Adică vorbim de o naționalizare forțată a 7,2 milioane de pensii, adică a 48 de miliarde de
lei!
Închei prin a aminti faptul că doamna Dăncilă ne-a îndemnat pe noi, cei din Opoziție, să gândim românește, însă cei
care au elaborat și adoptat această OUG 114/2018 nu au gândit deloc, pentru că prin acest demers a lovit cu ea în capitalurile
românești și în buzunarele românilor!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
OUG 114 pune în pericol stabilitatea economică și credibilitatea internațională a României!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
La solicitarea PNL, prim-ministrul României, doamna Viorica Dăncilă, a trebuit să vină la începutul acestei săptămâni,
în Parlament, pentru a da explicații cu privire la ordonanța de urgență care bagă România în faliment, și anume OUG
114/2018!
Știm cu toții că artizanii acestei ordonanțe care aruncă economia în aer sunt domnii Vâlcov și Teodorovici, dar
doamna Dăncilă și-a pus semnătura pe acest act normativ, validându-l, deși i s-a atras atenția atât de către PNL, cât și de către
mediul privat, că efectele acesteia vor fi devastatoare!
Din păcate, consecințele nefaste ale Ordonanței Lăcomiei își produc deja efectele, însă este limpede că doamna
Dăncilă ocupă degeaba scaunul de premier, neavând, în realitate, curajul de a spune NU când se iau decizii nocive - și dictate
de alții - la Palatul Victoria!
Este și cazul OUG 114/2018, o ordonanță care împinge România spre panta falimentului, dovadă în acest sens fiind
intenția Standard & Poor's de a modifica în sens negativ ratingul de țară al României, din cauza controversatelor prevederi pe
care "inventatorii" de carton, Vâlcov și Teodorovici, le-au strecurat în OUG/114 și pe care acum promit să le elimine! Și mă
refer, evident, la recunoașterea clară a prostiei și incompetenței, de către domnii Vâlcov și Teodorovici, prin scrisoarea de
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răspuns a Guvernului trimisă către Standard & Poor's, care demonstrează, cu prisosință, faptul că Guvernul Dăncilă, prin
interpuși, recunoaște implicit catastrofa pe care o provoacă prin intermediul OUG 114.
Doamnelor și domnilor deputați,
Toate argumentele campaniei pe care PNL a inițiat-o public împotriva OUG 114 se adeveresc prin aceste fapte, mai
sus prezentate! Aceste argumente nu sunt susținute numai de noi, liberalii, ci ele se regăsesc în toate luările de poziție care au
fost exprimate, în ultima perioadă, de către mediul de afaceri, de societatea civilă, de organisme internaționale, de Comisia
Europeană, precum și de agenția de rating Standard & Poor's.
Aceste atenționări și luări de poziție unanime arată clar și limpede că Guvernul este obligat să abroge OUG 114,
pentru că altfel va distruge economia românească, va crește ratele la bănci, va înrăutății condițiile de creditare, va determina,
practic, o reducere a creșterii economice, va alunga firmele private, companiile private care administrează Pilonul 2 de pensii
și asta va duce la naționalizarea în prima fază și la distrugererea Pilonului 2 de pensii!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Ajuns la fundul sacului,
PSD vrea să pună mâna pe rezerva de aur a României
Speriați de cotele explozive ale deficitului bugetar și de lipsa banilor pentru contractele ce alimentau pușculița de
partid, greii PSD au imaginat un alt mecanism prin care să producă bani pentru gașca de baroni din fruntea partidului.
Miercuri, Liviu Dragnea și Șerban Nicolae au depus un proiect de lege la Senat prin care doresc repatrierea rezervei naționale
de aur a României și depozitarea ei în țară, la îndemâna băieților deștepți de la partid.
Măsura, de un populism deșănțat, este una extrem de toxică pentru economia României dacă va fi pusă în practică. În
România administrată de PSD, cu instituții captive, subordonate partidului, totul se rătăcește - de la dosare, la întreprinderi și
chiar insule. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu rezerva de aur dacă ar fi la dispoziția PSDragnea și prin ce cavouri ar ajunge să
fie păstrată...
Dincolo de aceste aspecte, aducerea aurului în țară înseamnă decredibilizarea financiară a României. Numeroase țări
își păstrează rezerva de aur în străinătate, la instituții cu tradiție și credibilitate, pentru că aceste rezerve reprezintă garanții
internaționale ale solidității economice ale unei țări în raport cu economia mondială, conferind predictibilitate și soliditate,
inclusiv monedelor naționale, în fața atacurilor speculatorilor de pe burse. Aducerea aurului în țară ar duce la o creștere
astronomică a dobânzilor creditelor pe care PSD le ia masiv din străinătate, pentru a acoperi deficitul bugetar, și ar expune
periculos moneda națională și așa ajunsă la un minim istoric în raport cu valutele internaționale.
Dacă tot este atât de interesat de aurul României, nu înțeleg de ce nu începe PSD să facă demersuri serioase pentru
repatrierea aurului aflat la mentorii săi de la Moscova. Aducerea acasă a tezaurului de la Moscova ar ajuta România și ar crește
semnificativ bogăția națională. Sau dacă tot sunt așa de patrioți, de ce nu încep cei de la PSD niște demersuri pentru repatrierea
milioanelor de euro dosiți prin Brazilia sau prin Madagascar? Ar ajuta la fel de mult România și economia națională!
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Pacienții, în pericol ca spitalele să se dărâme peste ei!
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
S-au împlinit 42 de ani de la cel mai mare cutremur care a zguduit România și care a lăsat în urma sa mii de drame.
Viețile pierdute în urma lui 4 martie 1977, familiile distruse, clădirile dărâmate ca după bombardamente par să nu fi fost
argumente suficient de puternice pentru ca starea clădirilor cu structura de rezistență afectată de trecerea timpului sau de alte
mișcări seismice să reprezinte o prioritate pentru autorități. Primul exercițiu serios, în care a fost testată capacitatea de reacție
în cazul unui seism major, ”SEISM 2018”, a dus la concluzii zguduitoare: ”Spitalele din București, și nu numai, dar și clădirile
ISU, sunt la pământ!” Iar diagnosticul nu l-am pus noi, parlamentarii, ci chiar cel care a coordonat întreaga operațiune, domnul
Raed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.
În spatele acestei declarații se ascunde realitatea cifrelor. În cadrul exercițiului, potențialele victime au fost
transportate către spitale de renume din București. Așa am aflat că Spitalul Universitar de Urgență, Spitalul ”Bagdasar Arseni”,
Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalele ”Elias”, ”Sfântul Pantelimon”, sau Spitalul pentru copii ”Grigore
Alexandrescu” nu au nici măcar expertizate corpurile lor de clădiri, pentru a se vedea în care clasă de risc seismic se
încadrează. Cine va garanta că, în cazul unui seism major, acestea vor mai putea fi utilizabile, ținând cont de vechimea unora
dintre ele? Cine garantează că acestea nu se vor transforma, de fapt, în adevărate capcane pentru bolnavii deja internați, peste
care clădirile șubrede s-ar putea prăbuși?
Cum exercițiul a presupus ca, în cazul în care spitalele bucureștene sunt în incapacitatea de a primi pacienți, să se
apeleze la Spitalel Clinice de la Iași, Cluj, Timișoara sau Craiova, dar și la alte unități sanitare cu acoperire județeană, unde ar
trebui internate și victimele locale, dimensiunea dezastrului din spitalele românești a căpătat un contur și mai accentuat. 18
corpuri din cele pe care autoritățile ar miza pentru tratarea celor afectați de seisme sunt încadrate în clasa de risc seismic I,
adică au risc ridicat de prăbușire. 45 sunt în clasa de risc seismic doi, cu probabilitate redusă de prăbușire, dar cu degradări
structurale majore, iar 38 de corpuri de clădire sunt cu risc seismic III, cu degradări importante. În total, peste 100 de clădiri
spitalicești care nu știm cum se vor comporta în cazul unui real seism major, iar 32 dintre acestea, adică mai bine de o treime,
se află în București.
Să ne mai mire, dragi colegi, că specialiștii, experți tehnici autorizați de inspectoratele de stat în construcții, au
constatat că activitatea medicală a spitalelor din Argeș, Brăila, Botoșani, Buzău, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Iași,
Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Vrancea, Vaslui și București se desfășoară în clădiri incerte din punct de vedere al
rezistenței lor, încadrate în diferite grade de risc seismic, în timp ce pentru spitalele din Bacău, Dâmbovița, Galați, Gorj, Ilfov,
Prahova, Suceava, Tulcea sau Vâlcea, autoritățile nu au la dispoziție nicio informație pe această temă, pentru că unitățile
medicale nici măcar nu au fost expertizate. Și asta nu este tot, pentru că exercițiul ”SEISM 2018” a luat în calcul doar o parte
dintre spitalele românești, nicidecum pe toate.
Dragi colegi,
La fel ca mulți dintre dumneavoastră, dar și ca milioane de alți români, am sperat că accidentul dramatic din Clubul
”Colectiv”, unde 64 de tineri și-au pierdut viața, va reprezenta un punct de cotitură în abordarea autorităților față de tot ceea ce
pune în pericol viața semenilor noștri. M-am înșelat! Asistăm la aceeași lipsă de responsabilitate, la aceeași lipsă a măsurilor
care să prevină situațiile catastrofale. Oare câți români trebuie să moară pentru ca starea de siguranță a spitalelor românești să
devină o prioritate, oare la câte drame trebuie să asistăm pentru ca autoritățile locale și centrale să aloce fondurile necesare
expertizării, dar și consolidării clădirilor cu risc seismic? Oare chiar nu ne-am săturat să moară oameni din cauza lipsei de
implicare a celor care încasează lună de lună salarii deloc mici, indiferent că vorbim despre simpli funcționari, directori,
primari, președinți de consilii județene sau miniștri? Oare chiar nimeni să nu gândească că printre victime s-ar putea afla o
fiică, un frate, un părinte sau un prieten?
Mă tem, dragi colegi, că dacă nu va exista o strategie privind reabilitarea structurii de rezistență a spitalelor românești,
într-o situație limită, acestea ar putea produce mai multe victime decât pacienți tratați. Iar responsabilitatea pentru asta va
aparține tuturor celor care au preferat să găsească tot felul de justificări, în loc să intervină eficient și la timp!
Deputat
Tudorița Lungu
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De ce în România nu se construiește atunci când economia crește?
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Zilele trecute PSD a făcut public un raport prin care și-a propus să se laude cu progresele deosebite ale economiei
României, progrese care s-ar datora, chipurile, priceperii lor de a guverna țara. Acel material care a circulat în spațiul public a
avut și câteva lucruri adevărate în el, puține, ce-i drept. De pildă, un lucru adevărat este că PSD a recunoscut, pentru prima
dată, că se află la conducerea țării din aprilie 2012, de la căderea Guvernului Ungureanu, după ce lipsise de la guvernare numai
doi ani. Un alt lucru adevărat este acela prin care PSD recunoaște că a guvernat extrem de profitabil pentru clientela de partid
și în anul 2016, atunci când, deși Cioloș era premier, la conducerea tuturor structurilor statului român s-au aflat membri de
partid ai PSD. Trebuie apreciată sinceritatea PSD-iștilor atunci când vorbesc despre creșterea spectaculoasă a veniturilor, care
a fost mai mică decât creșterea prețurilor, dar și atunci când recunosc că în 7 ani țara a fost îndatorată cu peste 110 miliarde de
lei, care nu știm pe ce s-au cheltuit.
Stimați colegi,
Oricine ar inventaria anii petrecuți de PSD la guvernarea țării s-ar îngrozi! Din cei 29 de ani care au trecut de la
căderea comunismului, PSD s-a aflat la putere 22 de ani, iar din unele structuri ale statului ei nu au ieșit niciodată. Paradoxal
este faptul că un partid care a guvernat atât de mult timp România nu a lăsat în urma sa nimic tangibil, nici un proiect
consistent, nicio construcție durabilă, ci doar improvizații, cârpeli și datorii mai mari.
Românii au tot dreptul să fie nemulțumiți că în România nu sunt spitale noi, că școlile sunt la fel de învechite, că
autostrăzile mult așteptate întârzie să apară, iar drumurile naționale sunt pline de gropi și extrem de periculoase. Este și normal
să se întâmple acest lucru atâta vreme cât PSD, ori de câte ori a guvernat, a risipit toată agoniseala făcută de alții și nu a
construit nimic pentru generațiile viitoare. Nu o să mă întorc în timp nici în anii 90 și nici în perioada lui Adrian Năstase.
Haideți să vedem de ce a fost în stare PSD în ultimii 7 ani de când guvernează nestingherit și de când are aproape toată puterea
și toate instituțiile subordonate.
Câte proiecte noi pentru autostrăzi au fost făcute? Niciunul! Deci, în 7 ani, nici măcar un proiect nu au fost în stare să
întocmească. Câte spitale noi s-au construit? Niciunul! În 7 ani, din 8 spitale regionale s-a ajuns la 3, ca până la urmă, în anul
2019 să nu mai fie nici măcar vreunul în stadiu de proiect. Chiar dacă nu s-a construit nimic major în România, țara este tot
mai îndatorată, împrumuturile tot mai scumpe, iar creșterea economică nu este folosită pentru modernizarea țării.
Stimați colegi,
Vă întrebam la început de ce în România nu se construiește atunci când economia crește? Este simplu. Ori de câte ori
România s-a aflat în situații economice favorabile, la guvernare s-a aflat PSD! Dimpotrivă, ori de câte ori România a traversat
momente dificile, partidele de dreapta au demonstrat responsabilitate și au scos țara din criză, fie că este vorba de sfârșitul
anilor 90, fie de criza 2008-2010. Să sperăm că o guvernare PNL va avea șansa să guverneze în perioadă de creștere
economică și să demonstreze că atunci când îți merge bine, trebuie să faci investiții și să construiești, ca să poți pune economia
și populația la adăpost de vremurile rele.
Deputat
Dumitru Mihalescul
***
Stimați colegi,
Problema păsărilor ihtiofage (care se hrănesc cu peşte) şi a pagubelor pe care le produc pisciculturii şi stocurilor de peşte din
ape interioare şi mări nu este o problemă românească, ci este una europeană.
Ultimele dezbateri legate de problema păsărilor ihtiofage a supus atenţiei publice o problemă importantă: raportul
dintre exploatarea resursei pisciole, importantă pentru hrana românilor şi protecţia unor specii de păsări care se hrănesc cu
peşte.
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În România există inventariată o populaţie de circa 80.000 – 120.000 de cormorani, de exemplu, care stau circa 210 de zile
dintr-un an în preajma amenajărilor piscicole. Asta înseamnă circa 21.000 de tone de peşte anual pierdute doar din cauza cormoranilor
de către fermierii piscicoli, adică 2/3 din producţie.
Iată că tot mai multe voci spun că aceste păsări, în special cormoranii şi pelicanii, produc pagube însemnate asupra
resursei piscicole şi afectează buna funcţionare a fermelor de creştere a peştelui. De aceea, reprezentanţii fermelor pisciole
solicită ca statul să îi despăgubească pentru aceste pierderi. Pe de altă parte, organizaţiile de mediu militează pentru găsirea
unor soluţii neletale, ţinând cont şi de faptul că vorbim de specii protejate de lege.
În aceste condiții, cred că este absolut necesar să avem o statistică oficială a numărului populaţiilor de cormorani şi
pelicani din România, dar și un studiu asupra impactului acestor păsări asupra pisciculturii.
De asemenea, trebuie să știm care este raportul despăgubirilor pentru daunele cauzate de păsări la fermele piscicole şi
cele cauzate de animale (incluzând păsările) acordate agricultorilor?
Acesta este motivul pentru care am adresat și mai multe întrebări instituțiilor care se ocupă de acest domeniu și sper ca
un răspuns care să poată clarifica acestă situație, să avem cât mai curând!
Deputat
George Șișcu
***
Programul de guvernare: Frică și panică
Domnilor de la guvernare,
Ați adus intenționat România în haos. Știți să guvernați doar prin panică, frică și creare de confuzie. Nu există în 2 ani
de mandat cu PSD-ALDE la putere vreun domeniu în care românii să privească viitorul cu optimism și încredere. Ați indus o
stare permanentă de scandal și neclaritate în categorii întregi de populație.
Aș putea spune că ați făcut tot acest bâlci pentru a deturna atenția de la gravele problemele economice, cele mai noi
fiind din nebunia generată de OUG 114 care retrogradează România ca nivel de risc economic și credibilitate pe piețele
internaționale.
Dar nu e doar atât! Întreaga dumneavoastră „operă” politică privește în fapt un soi de terorism politic la umbra căruia
să colonizați întregul stat român pentru a exercita puterea discreționar, pentru tătucul Dragnea și prietenii săi.
AEP, BNR, Curtea de Conturi, ASF , ANAF sau ANRE sunt doar câteva instituții care au căzut pradă nebuniei dvs.
Nu vă convin instituțiile independente și le colonizați cu politruci, cu servanți fără coloană vertebrală.
Frica și panica pe care le întindenți peste toată România, inamicii și dușmanii imaginari pe care îi inventați, sunt marea
umbrelă sau cortină în spatele căreia se derulează acest plan diabolic de a aresta puterea și instituțiile.
I-ați transformat pe prietenii României și pe toți aceia care doresc să vină să ajute, să investească în România în niște
sperietori pentru românii de rând. Vreți să antagonizați România și Europa. Vă miroase bine parfumul de dictatură din Rusia și
Turcia, vă inspirați de acolo tot mai mult.
Opriți-vă! România vă este doar într-o temporară gestiune, nu este o feudă, așa cum vă place să gândiți!
Începeți să credeți în români și viitorul lor, nu le mai livrați doar frici și o stare de asediu!
Deputat
Romeo Nicoară
***
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S.O.S – Sistemul sanitar în moarte clinică!
Stimaţi colegi,
Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă atrage atenția asupra situației critice în care se află sistemul de
sănătate din România. Dacă acum câțiva ani majoritatea cetățenilor care veneau la audiențe, la cabinetul parlamentar, reclamau
probleme din domeniul retrocedărilor sau abuzuri ale instituțiilor publice, acum, majoritatea celor cu care discut în cadrul
audiențelor se plâng de condițiile precare din unitățile spitalicești. De la lipsa consumabilelor din spitale, la cazuri grave de
neglijență sau incompetență, de la angajări în spitale pe pile și criterii politice și până la accesibilitatea scăzută a pacienților la
tratamente, toate acestea sunt constante reclamate de cetățeni în cadrul audiențelor. În urma acestei constatări, am decis să
aprofundez științific problemele ridicate și am constatat că suntem PE ULTIMELE LOCURI ÎN EUROPA la aproape toți
indicatorii pe baza cărora se calculează anual Indexul European al Consumatorului de Sănătate. Conform acestei publicații,
atât în anul 2017, cât și în 2018, România s-a situat pe ultimul loc din 34 de țări din Europa în ceea ce privește sistemul de
sănătate. Pentru a înțelege pe deplin gravitatea problemei, gândiți-vă că țări precum Albania, Muntenegru, Bulgaria sau
Macedonia oferă pacienților servicii medicale mai bune decât România.
Trebuie să înțelegeți că oamenii care ajung în spitale sau care au rude ce necesită îngrijiri spitalicești s-au săturat de
scuze, nu mai suportă să fie umiliți, nu mai acceptă neglijența și nu mai au răbdare. Cetățenii corecți, cu pregătire medicală, sau săturat să se prezinte în spitale la concursuri la care căștigătorii sunt stabiliți de către conducerea Consiliului Județean și nu
de comisia de concurs cum este normal. Personalul medical dedicat și bine pregătit nu mai acceptă să vadă piloși cu ”școala la
barieră” care ocupă posturile din spitale fără să știe meserie. Trebuie să stopăm pentru totdeauna aceste fenomene și să
readucem încrederea românilor în sistemul de sănătate.
În ciuda faptului că în ultimii ani, toate aceste probleme sunt semnalate constant și de majoritatea mass-mediei
naționale, decidenții din fruntea Ministerului Sănătății nu fac altceva decât să cârpească acolo unde arde cel mai tare. Acest
mod de management nu va conduce la niciun rezultat. Avem nevoie de o nouă viziune asupra sistemului de sănătate, una
corectă și transparentă, orientată spre pacienți și spre prevenție. Soluții există și ne sunt la îndemână. Avem specialiști, trebuie
doar să îi ascultăm. Iar noi, Parlamentul, avem obligația de a iniția acest demers de modernizare a sistemului sanitar din
România, pentru că reprezentanții Guvernului sunt depășiți de situație.
Stimaţi colegi,
Toate aceste argumente prezentate mă determină să cred că este obligatoriu ca Parlamentul României să ia în discuţie
situația sistemului sanitar şi să caute cele mai bune soluţii legislative.
Deputat
Cristian Buican
***
 Întrebări
Adresată domnului Nicolae Hurduc, ministrul Cercetării şi Inovării
Creşterea cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare
Stimate domnule ministru,
Conform datelor diseminate de Institutul de Statistică al Uniunii Europene Eurostat, ponderea în Produsul Intern Brut
a cheltuielilor alocate pentru cercetare şi dezvoltare în România a fost, în ultimii ani, de peste 5 ori mai mică decât media
europeană, cantonându-se la un procent modest de 0,5%, care situează ţara noastră pe ultimul loc în Europa.
Pe de altă parte, Institutul Naţional de Statistică al României a raportat că peste 90% din bugetul destinat cercetării şi
inovării au reprezentat cheltuieli curente, de personal şi materiale, abia 9,1% din finanţări fiind alocate pentru cheltuieli de
capital sub formă de investiţii.
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Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să prezentaţi etapele pe care le va parcurge România până va
îndeplini unul din obiectivele strategiei Europa 2020, care estimează creşterea la 3% din PIB a cheltuielilor pentru cercetare şi
dezvoltare în statele membre UE.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul Tineretului şi Sportului
Ameliorarea performanţelor competiţionale
Stimate domnule ministru,
Ratarea calificării lotului naţional feminin de gimnastică la ultima ediţie a Jocurilor Olimpice, desfăşurată în anul
2016, la Rio de Janeiro, după un parcurs competiţional exemplar de aproape o jumătate de secol, a scos în evidenţă lipsa
strategiilor pe termen lung în sportul românesc de performanţă precum şi carenţele tehnice ale sportivelor.
Conform informaţiilor diseminate de mass media de specialitate, problemele identificate la nivelul Lotului olimpic
feminin de gimnastică s-au cronicizat şi s-au răsfrânt asupra rezultatelor competiţionale mai mult decât modeste realizate în
ultimii ani.
Aceleaşi surse au mai relatat că, în cadrul unei vizite pe care aţi efectuat-o, la începutul acestui an, în judeţul
Hunedoara, v-aţi întâlnit şi cu antrenorul coordonator al Lotului olimpic feminin de gimnastică, pe care l-aţi asigurat că
pregătirea gimnastelor va continua în Centrul de la Deva, existând finanţarea necesară în acest sens.
În condiţiile în care problemele de sănătate ale sportivelor, dar şi organigrama incompletă a staff-ului tehnic şi medical
de la Centrul naţional din Deva, pot compromite pregătirea Lotului olimpic feminin de gimnastică, vă rog, Domnule ministru,
să precizaţi ce măsuri concrete veţi dispune pentru ameliorarea performanţelor competiţionale din acest an şi, implicit, pentru
evitarea unei noi ratări a calificării la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokio?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat
Viziunea ministrului PSD pentru Mediul de Afaceri privind programul Start-Up Nation
Stimate domnule ministru,
Miile de firme care ar urma să obțină ajutoarele de la stat de câte 200.000 de lei, prin programul Start-Up Nation, sunt
obligate să facă circa 50.000 de angajări în primele 12 luni de finanțare. Ulterior, trebuie să mențină posturile ocupate încă doi
ani, în caz contrar fiind nevoite să returneze integral banii către bugetul de stat.
Pentru a obține punctaje cât mai mari pentru propunerile de proiecte, unii dintre antreprenori au plusat la capitolul
joburi nou create. Ca urmare, apare riscul, conform specialiștilor în domeniu, ca pe fondul actualei crize de forță de muncă,
unii dintre patroni să-și mute practic angajații din firmele existente la cele nou-înființate. Cu toate acestea, recent ați declarat
că dvs. credeți în maturitatea antreprenorilor care au promis creșterea numărului de locuri de muncă prin programul Start-Up
Nation 2018-2019 și că nu ar fi decât o „speculație teoretică“ acest risc.
Într-un astfel de context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
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A fost realizat vreun studiu de impact și a fost evaluată piața muncii din România înainte de lansarea programului
Start-Up Nation pentru anul 2019?
 Există la nivelul ministerului o strategie privind criza forței de muncă, având în vedere că, programul Start-Up Nation
presupune teoretic un număr de circa 50.000 de noi angajați, majoritatea bine pregătiți?
 Ce măsuri veți lua, în afara recuperării ajutorului de stat , dacă se va adeveri că programul va avea ca rezultat doar
transferul contractelor de muncă de la o firmă la alta, fără a fi create efectiv noi locuri de muncă?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale
Cum dorește ministrul Educației să fie utilizate TIC în domeniul educației?
Stimată doamnă ministru,
Chiar dacă în programul de guvernare PSD-ALDE sunt promise măsuri de informatizare și digitalizare a educației
românești, în realitate, de ani de zile, fără coerență și fără o viziune clară, ministrul Educaţiei Naţionale a creat un haos în acest
domeniu. Chiar mai mult, solicită, uneori peste noapte, rapoarte și date statistice, fără ca instituțiile de învățământ să aibă
aplicațiile informatice adecvate pentru realizarea lor cu un singur clik, așa cum ar fi firesc.
Astfel, pe fondul unei lipse acute de personal calificat în domeniul IT, dar și al limitelor salariale impuse personalului
din domeniul public, fiecare instituție este nevoită să se descurce cum poate, folosind diverse platforme și programe,
dezvoltate cu resursele pe care le au la îndemână, reinventând, de multe ori, roata.
Asta în timp ce în numeroase proiecte au fost finanțate și dezvoltate, diverse platforme pentru educație, funcționale
„fix pe durata proiectului“, fără ca apoi să mai fie interes pentru continuitatea lor. Nici măcar oportunitatea de a fi transformate
în platforme de tip open-source nu a fost luată în calcul, astfel încât și alte instituții să le poată utiliza și chiar dezvolta.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Când va avea Ministerul Educației o viziune clară asupra datelor și indicatorilor solicitați pentru raportare, dar și
asupra mijloacelor informatice care să permită generarea informațiilor solicitate în orice moment, fără eforturi
supraomenești?
 Ce sume au fost cheltuite, în ultimii cinci ani, pentru realizarea platformelor digitale din domeniul educației? Câte
dintre aceste platforme mai sunt utilizate în prezent?
 Aveți în vedere să susțineți/finanțați realizarea unor aplicații informatice de tip open source necesare instituțiilor de
învățământ, care să poate fi dezvoltate și folosite în comun?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale
Desfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Doamnă ministru,
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) este în
prezent subiectul unui proiect de lege iniţiat în 2010, care prevede desfiinţarea acesteia. Atribuţiile acestei unităţi includ printre
altele: coordonarea implementării programelor de învăţământ, realizarea proiectelor de dezvoltare instituţională şi de sistem
privind învăţământul superior, cercetare, dezvoltare şi inovare cu finanţare naţională şi internaţională.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Aţi elaborat un studiu de impact care să analizeze efectele desfiinţării UEFISCDI?
2. Ce instituţie/organism/autoritate va prelua atribuţiile UEFISCDI?
3. Ce se întâmplă cu programele care se află la acest moment în curs de implementare sub egida UEFISCDI?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată domnului Toni Greblă, Secretar General al Guvernului
Activitatea Autorităţii Naţionale pentru Formare Iniţială în Sistem Dual din România
Domnule ministru,
Prin OUG nr.59/2018 s-a înfiinţat Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din
România, care are la bază obiectivul Programului de guvernare 2017 – 2020 referitor la „realizarea unei pieţe a muncii
incluzive şi reducerea inegalităţilor prin promovarea de politici publice coerente şi realiste.”
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
4. Care este numărul de angajaţi în cadrul acestei autorităţi?
5. Ce programe/proiecte/activităţi s-au derulat în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Formare Iniţială în Sistem Dual din
România până la momentul actual?
6. Au fost înfiinţate cele 8 birouri regionale? Dacă da, vă rog să îmi transmiteţi rapoartele lor de activitate de la înfiinţare
până în prezent.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
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Adresată domnului Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Investiții străine în România
Stimate domnule ministru,
Unul dintre domeniile gestionate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se referă la
investiții străine. Acesta are în responsabilitate dezvoltarea de mari proiecte investiţionale, fiind punctul de contact pentru
investitorii străini. Principalul obiect de activitate îl reprezintă atragerea investiţiilor străine în România.
Principalul obiectiv al instituției pe care o manageriați în domeniul mai sus-amintit este de a atrage și de a facilita
investițiile străine directe în țara noastră, oferind sprijin profesional și consultanță investitorilor străini în România.
Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări:
1) Care este procentul investițiilor străine, din totalul investițiilor, în România în perioada 2016-2019?
2) Care este situația investițiilor în România pentru perioada 2016-2019 în fiecare regiune?
3) Care sunt stretegiile/programele inițiate de instituția pe care o manageriați pentru a stimula investițiile străine în țara
noastră?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Mugurel Cozmanciuc
***

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Clarificări cu privire la masterplanul cu spitalele din zona Moldovei
Stimată doamnă ministru,
Recent ați avut consultări cu managerii spitalelor din regiunea de Nord-Est pentru a le prezenta un masterplan care
prevede restructurarea sistemului sanitar, care va duce inclusiv la tăiere de finanțări sau, în unele cazuri, la închiderea unor
spitale.
Ca deputat ales în județul Neamț, mi s-a adus la cunoștință că există nemulțumiri cu privire la acest masterplan de
restructurare având în vedere că sunt vizate și spitale din județul Neamț. Unele cadre medicale susțin că o serie de măsuri, care
sunt incluse în acest masterplan, vor dezavantaja pacienții.
Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări:
1)
2)
3)
4)

Ce presupune mai exact acest masterplan de restructurare a sistemului sanitar?
Care vor fi alternativele ca pacienții să nu aibă de suferit în urma aplicării acestor măsuri?
Ce spitale din județul Neamț sunt vizate?
Care este calendarul aplicării acestor măsuri?

Solicit răspuns în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
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***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Despăgubirile acordate pentru fermele piscicole afectate de cormorani
Domnule ministru,
Ați afirmat în nenumărate rânduri că fermele piscicole din România, precum și peștele din Delta Dunării, se află într-o
continuă amenințare din cauza cormoranilor care se hrănesc, în fiecare zi, cu cantități importante de pește. Nu îmi doresc să vă
contrazic, ci doresc să obțin de la dumneavoastră următoarele informații în această chestiune:
- Care a fost valoarea totală a despăgubirilor pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a acordat-o pentru
fermele piscicole din România în anii 2016, 2017 și 2018 pentru pagubele produse de cormorani?
- Solicit o situație cu privire la acordarea acestor despăgubiri pentru anii 2016, 2017 și 2018 din care să reiasă:
denumirea fermei piscicole, localitatea, cantitatea de pește adusă anual pe piață și valoarea despăgubirilor acordate în
fiecare an pentru pagubele produse de cormorani.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Efectele OUG nr.114/2018 asupra administratorilor Pilonului 2 de pensii
Domnule ministru,
Prin art. 60 din OUG nr.114/2018 s-a stabilit următoarea condiționalitate - capitalul social minim necesar pentru
administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat şi actualizat în raport cu valoarea contribuţiilor
participanţilor, respectiv:a)5% din valoarea contribuţiilor, dacă aceasta este sub 100 milioane euro; b)7% din valoarea
contribuţiilor, dacă aceasta este între 100 milioane euro şi 500 milioane euro; c)10% din valoarea contribuţiilor, dacă aceasta
este peste 500 milioane euro.
Această condiționalitate a determinat mai mult afirmații cu tentă speculativă în spațiul public, astfel încât această
prevedere va genera administratorii să abandoneze acest domeniu de activitate, deoarece nu pot să întrunească într-un timp atât
de scurt această condiționalitate.
Dorind să cred că Guvernul nu și-a propus desființarea etapizată a Pilonului 2 de pensii, prin tot felul de tertipuri greu
de înțeles, vă solicit, domnule ministru să precizați câți administratori din piața pensiilor obligatorii administrate privat
întruneau la 1 februarie 2019 condițiile impuse prin OUG nr.114/2018 și câți administratori se vor putea încadra în valorile
minime de capital social impuse de domnia voastră?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Reabilitarea drumurilor naționale care traversează Județul Alba
Domnule ministru,
Cu ocazia dezbaterilor asupra Legii bugetului de stat pentru anul 2019, am susținut mai multe amendamente prin care
am solicitat alocări financiare în vederea reabilitării și modernizării următoarelor drumuri naționale, a căror stare a devenit
impracticabilă:
- Modernizarea DN 74 Alba-Iulia – Zlatna-Abrud-Brad, respectiv DN74A Câmpeni-Abrud;
- Modernizarea DN 75 Turda-Câmpeni-Ștei;
- Modernizarea DN 1R Albac – Huedin;
- Asigurarea conectivităţii oraşului Cugir la reţeaua TEN-T prin construirea nodului rutier în zona de legătură a
drumului judeţean DJ 704 cu DN 7, care să conecteze Cugirul la A1.
În ciuda faptului că atât Ministerul transporturilor, cât și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
știu foarte bine în ce stare deplorabilă se află aceste drumuri naționale, reprezentanții ministerului s-au opus, fără explicații,
unor amendamente care ar fi asigurat bani pentru realizarea lucrărilor de reabilitare la cele mai importante drumuri din județ.
Având în vedere că domnia voastră ați promis și în urmă cu mai bine de un an, când dețineați funcția de ministru al
transporturilor, că veți face toate diligențele pentru reabilitarea acestor drumuri, vă readuc în atenție aceeași întrebare și vă
solicit termene ferme de execuție pentru modernizarea DN 74 Alba-Iulia-Zlatna-Abrud-Brad, DN74A Câmpeni-Abrud, DN 75
Turda-Câmpeni-Ștei, DN 1R Albac – Huedin. Solicit asumarea unui termen ferm pentru finalizarea lucrărilor.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Corneliu OLAR
***
Adresată domnului Dan Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Recuperarea sumelor din impozitul pe venit aferente lunilor ianuarie – martie 2019
Domnule ministru,
Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării bugetului în Monitorul Oficial al
României: a) 15% la bugetul local al judeţului; b) 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror
teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei
generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 se
repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean.
Potrivit anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pentru anul 2019, sumele estimate a fi direcționate către unitățile
administrației publice locale ar fi trebuit să se ridice la valoarea de 22.219.947 mii lei. Din păcate, din cauza înaintării de către
Guvern a proiectului de buget în Parlament cu o întârziere de 3 luni, am ajuns în situația în care nici măcar la data de 1 martie
nu avem un buget de stat publicat în Monitorul Oficial. În aceste condiții, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:
- Vă solicit să precizați dacă pentru lunile ianuarie – martie 2019 se vor realiza compensări de venituri, deoarece
primăriile pierd aproape un sfert din an din schema de alocare a impozitului pe venit prevăzută de Legea bugetului de
stat (100% din impozitul pe venit)?
- Vă solicit să precizați care va fi sursa de finanțare pentru serviciile sociale (copii instituționalizați, persoane cu
handicap și însoțitorii acestora) pentru primele 3 luni ale anului? De unde și cum vor primi autoritățile administrației
publice locale aceste resurse financiare.
Solicit formularea răspunsului în scris.
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Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Solicitare de clarificări privind închiderea unor unităţi spitaliceşti în judeţul Suceava
Doamnă ministru,
Recent, Ministerul Sănătăţii a făcut publice obiectivele cuprinse într-un document intitulat „Masterplanul regional de
servicii de sănătate pentru perioada 2014-2020”, document care este întocmit pe informaţii neactualizate, destul de vechi, care
nu mai au nicio legătură cu realitatea din teren, atât în privinţa gradului de ocupare a paturilor din spitale, cât şi a investiţiilor
uriaşe realizate în ultimii doi ani de Consiliul Judeţean Suceava la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Municipiul Suceava şi la
celelate unităţi spitaliceşti din judeţ. Potrivit acestui document, la nivelul Judeţului Suceava urmează a fi închise sau comasate
cel puţin 3-4 unităţi spitaliceşti şi să fie reduse numărul de paturi chiar la spitalele la care s-au făcut eforturi investiţionale
deosebite. Înţelegem că ministerul susţine desfiinţarea Spitalului orăşenesc de la Gura Humorului, închiderea Spitalului de
psihiatrie şi a celui de boli cronice de la Siret, reorganizarea prin fuziune a Spitalului de la Câmpulung Moldovenesc şi
reducerea finanţării prin reducerea numărului de paturi pentru Spitalul de urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Mmnicipiul
Suceava, precum şi pentru spitalele de la Vatra Dornei, Rădăuţi, Fălticeni sau Câmpulung moldovenesc. În condiţiile în care
numai în ultimii doi ani Consiliul Judeţean a făcut cele mai mari investiţii din ultimii 30 de ani la unităţile spitaliceşti din judeţ,
în special la Spitalul de urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” şi luând în considerare că în continuare numărul de paturi din aceste
spitale abia dacă acoperă necesităţile din judeţ, vă solicit, doamnă ministru, următoarele clarificări:
- Să precizaţi dacă intenţionaţi să renunţaţi imediat la propunerile neserioase şi superficiale prin care intenţionaţi să
închideţi cel puţin trei spitale în cea mai slab dezvoltată regiune din Uniunea Europeană?
- Să explicaţi aceste decizii, în condiţiile în care autorităţile locale din judeţ au făcut eforturi financiare deosebite pentru
reabilitarea clădirilor şi pentru dotări (efortul se ridică la nivelul zecilor de milioane de lei în ultimii doi ani)?
- Să precizaţi dacă îi veţi demite imediat pe autorii documentului, atâta vreme cât argumentul principal ar restructurării
reţelei de spitale din judeţul Suceava se bazează pe ideea existenţei unui spital regional de urgenţă la Iaşi, spital care
nu mai există pentru Guvernul din care faceţi parte nici măcar la nivel de proiect?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei
Sprijinirea dezvoltării Fabricii de Arme Cugir
Stimate domnule ministru,
Recent ați anunțat înființarea, la Plopeni, a unei întreprinderi mixte destinate montării puștilor de asalt Beretta, ce va
face concurență directă armei de asalt aflată în proces de omologare la Fabrica de Arme Cugir.
Vă rog să-mi comunicați dacă armele montate la Plopeni vor intra în dotarea Armatei Române și dacă această măsură
afectează locurile de muncă de la fabrica din Cugir, aflată în subordinea Ministerului Economiei. Totodată, vă rog să-mi
comunicați ce măsuri a întreprins Ministerul Economiei, prin structurile de specialitate, pentru a sprijini demersul de
omologare și producere în România al armei de asalt calibru NATO aflată în proces de dezvoltare la Cugir.
Menționez că doresc răspuns scris.
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Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății nformaționale
Măsurile luate de România pentru combaterea fenomenului ”fake news” în contextul alegerilor europarlamentare
Stimate domnule ministru,
Comisia Europeană a anunțat implementarea unui plan de acțiune prin care se dorește combaterea dezinformării și a
fenomenului “fake news”, chemând statele membre să sprijine un efort comun ce va avea ca efect o corectă informare a
cetățenilor, inclusiv în perspectiva apropiatelor alegeri europene.
În acest context, vă rog să-mi comunicați ce măsuri au fost luate de România pentru limitarea efectelor negative ale
dezinformării și ale fenomenului “fake news”.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului
Participarea României la târgurile de turism din străinătate
Stimate domnule ministru,
Participarea României la Târgul Internațional de Turism de la Los Angeles, desfășurat în urmă cu circa două
săptămâni, a fost umbrită de pregătirea necorespunzătoare a standului de prezentare și de lipsa materialelor de promovare
adecvate, lucru reflectat din plin de presa din România.
În acest context, vă rog să-mi comunicați, domnule ministru, care au fost cauzele acestei sincope și cât a costat
participarea României la acest târg de turism. Totodată, vă rog să-mi comunicați care este lista târgurilor de turism din
străinătate la care Ministerul Turismului va promova România, perioada de desfășurare și modul în care se va face promovarea
pentru fiecare dintre aceste târguri.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Instituirea unei taxe pentru absolvenții care doresc să emigreze
Stimată doamnă Ministru,
Ați declarat public că România a pierdut aproximativ 1 miliard de euro din cauza celor 10.000 de medici care au ales
să emigreze în ultimii doi ani, aceste sume reprezentând banii cheltuiți de Statul Român pentru procesul lor de educație.
Vă rog să-mi comunicați care este metodologia de calcul a acestor sume, precum și dacă Ministerul Educației
Naționale are în vedere instituirea unei taxe pentru românii care doresc să emigreze, prin care să se recupereze costurile cu
educația acestor cetățeni.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identității Naționale

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 6203A/14.11.2018 cu privire la
obiectivul istoric - Poarta Mare a cetății Tomis
Stimate domnule ministru,
Prin prezenta, având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 6203A, din data de 14
noiembrie 2018, referitoare la obiectivul istoric - Poarta Mare a cetății Tomis, nu a fost respectat, așa cum prevede art.
198 din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 06 decembrie 2018, prin prezenta reiterez întrebarea
și solicit răspuns prompt și explicit, în scris.

Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată președintelui Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Leonardo Badea
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei
Stimate domnule ministru,
Legea asigurării obligatorii a locuinței este în vigoare de mulți ani, însă polița PAD este încă insuficient
cunoscută de către români.
Potrivit datelor comunicate de către PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), societatea care
emite acest tip de asigurări, numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în ianuarie cu 0,9%,
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ajungând la 1.702.876, comparativ cu 1.687.596 de poliţe PAD active la 31 ianuarie 2018. La 31 decembrie 2018 erau active
1.704.634 de poliţe.
Pe regiuni, cele mai multe poliţe active sunt în Transilvania (21% din total), Bucureşti (19%) şi Muntenia (18%), iar
cele mai puţine - în Maramureş (3%) şi Bucovina (3%).
Știut fiind faptul că numai printr-un înalt grad de conștientizare a utilității acestei asigurări în rândul populației putem
crește gradul de protecție al fondului locativ din România, mă adresez dumneavoastră, domnule președinte, și vă rog să-mi
spuneți ce măsuri ați luat în acest sens, la nivelul instituției pe care o conduceți.
De asemenea, vă rog să-mi spuneți care este numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei la nivelul
județului Constanța, precum și ce măsuri aveți în vedere pentru creșterea gradului de conștientizare asupra necesității asigurării
locuințelor populației atât în Dobrogea, cât și în celelalte regiuni din România.
Menționez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Respectarea prevederilor Legii salarizării pentru fizicieni, biochimiști, laboranți, personal TESA, infirmieri
Domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la nivel de Guvern s-au găsit resursele necesare pentru a respecta prevederile
Legii salarizării pentru fizicieni, biochimiști, laboranți, personal TESA, infirmieri etc., ale căror venituri nu au fost majorate
anul trecut. Deși fizicienii și biochimistii sunt categorii cu pregătire superioară, veniturile lor sunt acum la nivelul unei
asistente și nu al unui medic. Practic, unele categorii din domeniul sănătății sunt la nivelul maxim de salarizare, în timp ce
aceste categorii, mai sus menționate, au rămas la nivelul minim, ceea ce înseamnă adâncirea inechităților din sistem.
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Serviciile electronice
Stimate domnule ministru,
Ediția din 2018 a Indicelui Economiei și Societății Digitale (DESI), elaborat de Comisia Europeană arată că România
este codașă în Europa, pentru al 5-lea an, la integrarea tehnologiilor digitale în economie.
Progresele în domeniul digital sunt lente, țara noastră nereușind să recupereze decalajele față de plutonul fruntaș al
Europei, condus de Danemarca, Suedia și Finlanda.
Deși românii sunt dornici să comunice prin intermediul rețelelor de socializare și prin apelurile video, nu prea fac
cumpărături online (2% - pe locul 28) și folosesc servicii bancare electronice doar în procent de 11% - pe locul 27, comparativ
cu media UE.
Având în vedere aceste date, conform cărora se pare că în România există o lipsă de încredere generalizată în serviciile
electronice, vă rog să îmi comunicați dacă la nivelul ministerului pe care îl conduceți există o strategie pentru ca România să
recupereze decalajul față de fruntașii Europei. De asemenea, vă rog să îmi precizați dacă la nivelul județului Constanța există
un raport statistic referitor la numărul celor care utilizează serviciile electronice.
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Menționez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Stoparea fenomenului traficului de persoane
Stimată doamnă ministru,
Conform unui raport realizat de Eurojust şi Europol în 2008, România ocupa primul loc în Uniunea Europeană la
traficul de carne vie, ţara noastră fiind descrisă ca o ”ţară sursă” de tranzit şi de destinaţie a traficului, atât în scopul
exploatării sexuale, cât şi a muncii forţate.
Autorităţile europene atrăgeau atenţia şi asupra numărului tot mai mare de minori exploataţi în străinătate. Cei mai
mulţi copii proveneau din ţara noastră, iar cele mai multe tinere erau românce care ajungeau victime ale traficului de persoane.
Conform datelor prezentate în mass-media, la 10 ani de la publicarea acelui raport, România este în continuare țara
care furnizează țărilor din vest trei sferturi din totalul victimelor exploatate sexual, în Europa. Suntem așadar, în continuare,
campioni la traficul de carne vie, și, ceea ce este și mai grav, aproape jumătate dintre cei exploatați nu au împlinit 18 ani.
Pentru a încerca să stăvilească acest fenomen, autoritățile de resort trebuie să le informeze, în primul rând, pe
adolescentele de la țară, pentru că lor li se întâmplă să cadă cel mai ușor în plasa proxeneților, care ulterior le vând ca pe o
marfă.
Anul trecut, în atenția specialiștilor de la filiala Constanţa a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane au
ajuns 18 tinere constănțene, victime ale traficului de persoane.
În acest context, vă rog să îmi comunicați, doamnă ministru, dacă la nivelul județului Constanța veți derula, în 2019,
acţiuni și campanii de informare şi conştientizare asupra acestui fenomen, căruia îi cad victime prea mulți tineri, și dacă există
protocoale de colaborare cu Ministerul Educației Naționale pentru desfășurarea unor astfel de campanii în școli?
Menționez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***

Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului
Târgul de Turism de la Los Angeles
Stimate domnule ministru,
Conform datelor prezentate de mass-media, ”imaginea României a fost jalnic promovată de către Ministerul
Turismului la Târgul de Turism de la Los Angeles, printr-un stand tapetat cu pânză neagră, mai potrivit pentru o expoziţie
dark/horror, dar nu şi pentru un târg de turism”.
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Mai mult, în prima zi a Târgului de Turism, standul țării noastre părea imposibil de găsit, în condițiile în care doar
două pagini cu numele ”Romanian Ministery of Tourism” erau lipite pe două copertine negre. Standul era completat de 3
mese, pe care se găseau aceeași broșură veche de 10 ani și doar niște hărți ale României și ale Bucureștiului.
Astfel de târguri reprezintă adevărate oportunități de promovare a turismului fiecărei țări, dar se pare că în fiecare an
ministerul pe care acum îl conduceți este luat prin surprindere, astfel încât agențiile de turism participante nu își pot desfășura
activitatea cu același succes pe care îl înregistrează reprezentanții din alte țări.
Având în vedere că litoralul românesc se pregătește pentru deschiderea noului sezon, vă întreb, domnule ministru, cum
a fost promovat la acest târg litoralul Mării Negre și cum au fost prezentate celor care au vizitat standul României atracțiile
turistice și istorice ale județului Constanța?
Menționez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Întrebări

Adresată domnului Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Subvenția pentru angajarea persoanelor cu vârsta mai mare de 45 ani
Stimate domnule ministru,
Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de
către România în domeniul resurselor umane. Prin acest program se vor realiza investiții prin care cetățenii romani vor reuși să
își găsească un loc de muncă, să își îmbunătățească nivelul de educație și de competențe, precum și pentru a contribui la
reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, la promovarea unor servicii sociale mai bune și la eficientizarea instituțiilor de pe
piața muncii.
Având în vedere că este nevoie de maximizarea absorbției fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 2018-2020,
aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul operațional Capital uman, în anul 2018, Guvernul a adoptat Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă, prin
care au fost modificate semnificativ subvențiile acordate pentru angajarea șomerilor.
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 85, alin.
(1) că angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt
părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de
12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii
raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.
Vă întreb, domnule ministru, în cazul unei societăți cu răspundere limitată (SRL) cu acționar unic, acesta având vârsta de
peste 45 ani și nefiind angajat, dacă se va angaja în propriul SRL poate beneficia de prevederile din acest program?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Márton Árpád-Francisc
***

42

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 5 - 2019
Săptămâna 4 – 8 martie 2019

Adresată domnului Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Adresată domnului Vasile Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Stabilirea cuantumului sporurilor în urma adoptării OUG nr. 114/2018
Stimați domni miniștri,
În cadrul audiențelor din biroul parlamentar, am fost contactată de către numeroși primari care mi-au semnalat
neclarități legate de aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene.
Potrivit Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, la art. 16 sunt prevăzute
drepturile salariale care se majorează cu până la 25% pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene
nerambursabile pentru președinții şi vicepreședinții consiliilor județene şi primarii şi viceprimarii unităţilor administrativteritoriale.
Conform art. 34 din Capitolul II - Măsuri fiscal-bugetare şi prorogarea unor termene a ordonanței nr. 114/2018 nu este
clar prevăzută stabilirea cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, de care beneficiază personalul plătit din fonduri
publice, și nici modul de calcul al cuantumului ce se va majora cu 25%.
Întrebări:
Vă rog să-mi precizați următoarele:
• la calculul cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar de care beneficiază personalul plătit din
fonduri publice, se va menține suma în plată pentru luna decembrie 2018 pe tot parcursul derulării proiectului în
anul 2019, în ciuda faptului că de la 1 ianuarie 2019 salariul minim brut pe economie de care depinde cuantumul
salariului președinților şi vicepreședinților consiliilor județene, primarilor şi viceprimarilor unităților
administrativ-teritoriale a crescut?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Csép Éva Andrea
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Grupul parlamentar al
Alianței Liberalilor și Democraților
 Declarații politice

Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Ministerul Agriculturii a înființat, la începutul acestui an, Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea, prin care își
propune să crească consumul de produse fabricate în România și să creeze o rețea națională de magazine care să concureze cu
hipermaketurile și supermaketurile străine pe o piață estimată la 20 de miliarde euro anual.
În prezent, producția agricolă nu se reflectă la potențial maxim în PIB. Astfel, în cele peste 3 milioane de gospodării
individuale, majoritatea deținând mult sub 10 hectare, două treimi nu se califică pentru programele de subvenționare directă. În
acest context, este necesară intensificarea valorificării produselor agricole, prin crearea unui mecanism național capabil să
asigure achiziția, procesarea primară și distribuția către rețelele comerciale interne sau către export, cu scopul de a nu lăsa în
afara circuitelor comerciale reglementate și fiscalizate cea mai mare parte a producătorilor agricoli individuali.
Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea este o societate comercială de interes național, menită să contribuie
pro-activ la implementarea politicii agricole naționale, prin valorificarea integrată și integrală a potențialului agricol de care
dispune România, respectând direcțiile strategice ale Politicii Agricole Comune a UE și prevederile Programului de
Guvernare.
Casa de Comerț Agroalimentar se bazează pe 3 piloni de structurare și dezvoltare. Primul pilon are în vedere o rețea
națională, în profil teritorial de clustere agricole, care va integra la nivelul uneia sau mai multor UAT-uri, resursele locale de
producție agricolă și servicii specifice având în structură cel puțin un centru de colectare/distribuție al produselor. Al doilea
pilon are în structură o rețea de centre regionale de însilozare, depozitare și procesare industrială, iar al treilea o rețea națională
de magazine, care să asigure piața internă cu produse agro-alimentare proaspete și procesate de origine autohtonă.
Noua societate de stat va conduce la integrarea în circuitul economic a cât mai multora din cele peste 2 milioane de
mici gospodării deținătoare de suprafețe agricole.
Compania va stimula creșterea eficienței și calității producțiilor fermierilor mici și mijlocii, prin furnizarea de inputuri
agricole de calitate – specii, soiuri, produse agro-chimice etc..
De asemenea, va fi asigurată transabilitatea produselor agricole, creșterea siguranței alimentare și reducerea
semnificativă a evaziunii fiscale.
Activitatea societății va avea o influență pozitivă atât asupra soldului balanței comerciale, cât și asupra soldului
balanței de plăți a României.
Deputat
Ică Florică Calotă
***
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Despre adevăratele priorități
De mulți ani, subiectul numărul unu în România și în lumea întreagă cu privire la România este justiția. E un subiect
greu, inaccesibil multora, dificil de înțeles și de explicat pe limba tuturor. Tocmai de aceea, zic că este un subiect ușor de
manevrat, simplu de folosit pentru a manipula. Unii se pozează în apărători neînfricați ai Justiției care trebuie să pedepsească,
alții - în gardieni ai Justiției care trebuie să facă dreptate. În tot acest timp, adevăratele probleme au căzut pe locul doi în
dezbaterea publică. Deși această Guvernare a luat măsuri bune pentru români și pentru România, ele nu au putut lua fața
subiectului amplu al Justiției. În Europa, România a devenit o țintă. În loc să se vorbească despre noi în termeni laudativi,
pentru că o merităm, având în vedere că avem cea mai mare creștere economică din UE, am devenit ținta atacurilor și a
ironiilor celorlalte state membre. Vina este numai a noastră! Noi ne-am pârât reciproc, noi am strecurat șoapte otrăvite în
urechile partenerilor noștri europeni și transatlantici.
Opoziția consideră că Justiția va deveni curată atunci când adversarii politici ajung după gratii. Dar nu vorbesc
niciodată colegii din Opoziție despre condițiile din închisori sau despre ce șanse are într-un proces un român obișnuit, fără
resurse materiale.
România a ajuns într-un moment de cumpănă, în care își poate schimba soarta. Propun să o facem prin renunțarea la
vrajbă și prin concentrarea pe o țintă cu adevărat importantă: DEZVOLTAREA. Avem nevoie de autostrăzi, de infrastructură
în stațiunile turistice care zac în paragină, avem nevoie de susținerea afacerilor românești, de fiecare cent din fondurile
europene aflate la dispoziția României! Haideți să îi lăsăm pe specialiști și pe magistrați să rezolve problemele Justiției, iar noi,
Putere și Opoziție, să ne notăm în agende DEZVOLTAREA ȚĂRII ca prioritate.
Ar fi groaznic pentru români ca principalul subiect în alegerile din 2019 și 2020 să fie, în continuare, Justiția. Dacă nu
realizăm că românii s-au săturat de cearta continuă pe dosare și pe procurori și nu ne orientăm rapid către lucrurile de care au
nevoie cu adevărat, vom avea un absenteism record și la europarlamentare, și la alegerile prezidențiale și generale.
Absenteismul favorizează, ca în Franța, Austria, Marea Britanie și Germania, apariția extremismului iar România nu își poate
permite asta.
Deputat
Adrian Mocanu
***
Ziua Mondială a Scriitorilor
Decizia de a sărbători, la 3 martie, Ziua Internaţională a Scriitorilor, a fost adoptată la cel de-al 48-lea Congres Internaţional
PEN Club, organizaţie profesională din care fac parte poeţi, eseişti, şi romancieri. Congresul s-a desfăşurat în ianuarie 1986.
PEN Club a fost înfiinţat în anul 1921, la Londra. PEN Clubul Român a fost creat în 1923, iar printre iniţiatori se regăseşte
Liviu Rebreanu. În perioada regimului despotic bolşevic, PEN Club a fost interzis în România. După 1989, Centrul PEN din
România a refăcut legăturile cu marii scriitori din exil, străduindu-se a reconstitui tradiţia.
Importanţa scriitorilor, pentru orice naţiune, se reflectă în grozăviile gulagului de inspiraţie sovietică, când elita intelectuală a
ţării a fost decimată, iar o parte din oamenii de cultură a emigrat pentru a scăpa de opresiune şi chiar de pericolul asasinatelor.
Libertatea cuvântului, vorbit ori scris, era cea mai periculoasă armă de care se temea regimul totalitar.
Scriitorii români care au reuşit să emigreze şi-au continuat activitatea în Occident, operele lor impunându-se atât în ţările de
adopţie, cât şi în patria originară, unde pătrundeau prin filiere oculte, întreţinând flacăra libertăţii la care, cei mulţi dintre
conaţionalii noştri încetau să mai spere. Sclavia culturală pusese stăpânire pe conştiinţe.
De curând, la Slatina, am organizat lansarea unei cărţi a colegului nostru Varujan Vosganian, o carte-document scrisă în acele
vremuri, operă valoroasă în care autorul încerca să-şi înăbuşe propriile suferinţe provocate de inechităţile sociale şi pe care era
convins că nu va reuşi s-o tipărească vreodată. Din fericire, însă, pentru dumnealui şi pentru cititori, schimbarea regimului
politic a făcut posibilă publicarea şi distribuirea lucrării către toţi cei interesaţi de istoria frământată a României. De altfel, am
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fost mereu alături de scriitorii care mi-au solicitat sprijinul, atunci când au considerat că-i pot ajuta cumva şi le mulţumesc
pentru încredere.
Spre regretul nostru, constatăm că pervertirea intelectualităţii în decursul unei jumătăţi de secol de influenţă a comunismului
a produs destule sechele în privinţa gândirii şi caracterului unor oameni ai condeiului, contemporani. Sintagma utilizată
frecvent după anul 1989, potrivit căreia “ne-am falsificat istoria”, este valabilă în continuare, dat fiind că democraţia incipientă
n-a reuşit să determine întru totul eliberarea conştiinţelor, unii scriitori şi, totodată, formatori de opinie, rămânând tributari
vechilor apucături. Regăsim printre ei chiar intelectuali de valoare care, prin activitatea curentă ajung să-şi renege convingerile
proprii exprimate în scris pe timpul comunismului. Sunt cărturari de valoare care au preferat să-şi pună talentul în slujba
guvernanţilor postdecembrişti ce s-au succedat, deşi atitudinea lor anterioară fusese destul de curajoasă şi riscantă, apreciată de
publicul anticomunist, avid de cultură. În mod regretabil, aceştia au reuşit să coaguleze o masă de adepţi cărora le manipulează
convingerile, transformându-i în apatrizi, ceea ce dăunează profund neamului românesc.
Totuşi, am credinţa că poporul nostru, frumos, bun şi harnic, are suficiente resurse de talent şi inteligenţă, de creatori
aparţinând filonului spiritual românesc, capabili să menţină tradiţia marilor cărturari care ne-au jalonat istoria, să producă în
continuare valori ce se vor impune în ţară şi în lume.
În această zi deosebită pentru profesia şi pentru crezul adevăraţilor oameni ai condeiului, le urez scriitorilor să aibă parte de
sănătate, de succes în carieră şi de cele mai minunate muze care să-i inspire în creaţia lor. La mulţi ani!
Deputat de Olt
Mihai Niţă
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