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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 6 – 10 mai 2019)

Ședința Camerei Deputaților de marți, 7 mai 2019
Camera Deputaților a adoptat marți, 7 mai, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 16 /2019) – 271 voturi pentru, 3
împotrivă, 4 abțineri;
2. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 (PL-x 160/2019) - lege ordinară – 186 voturi pentru, 101 împotrivă;
3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui României
(Pl-x 316/2018/2019) - lege organică - 184 voturi pentru, 68 împotrivă, 35 abțineri;
4. Proiectul de Lege privind statutul personalului feroviar (PL-x 37/2017) - lege organică – 203 voturi pentru, 2 împotrivă, 86
abțineri.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii (Pl-x 209/2019) - lege ordinară va fi retrimisă comisiei de specialitate pentru redactarea, în termen de
o săptămână, a unui raport suplimentar.
Domnul Gheorghe Stan a fost validat, marți, 7 mai, de Camera Deputaților, prin vot secret cu buletine (174 voturi pentru,
94 împotrivă) pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională, el fiind propus de PSD.
Candidații propuși de PNL și USR, Ioan Cupșa și, respectiv, Vlad Ștefan, au fost respinși de plen. Ioan Cupșa a primit 63
de voturi pentru și 205 împotrivă, în timp ce Vlad Ștefan a obținut 25 de voturi pentru și 243 împotrivă.
Mandatul noului judecător al Curții Constituționale este de nouă ani. Gheorghe Stan îl va înlocui pe Ștefan Minea căruia îi
expiră mandatul pe 15 iunie.
***
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2019*
(Situaţia cuprinde datele la 10 mai 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1223

din care:
– existente la sfârşitul anului 2018

986

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019

237

1) Dezbătute

122
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

91

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

120
25
25
52
18
1
1
1120
511
589
19

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

1

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

3
15
14
1

Cele 120 iniţiative legislative votate privesc:
43 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
18 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
19 proiecte de legi
77 propuneri legislative
* În anul 2019 au fost promulgate 103 legi, dintre care 52 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune, iar
51 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
Şedinţa din ziua de marţi, 14 mai 2019

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

498
498

din care: - în dezbatere

4

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

2
4

- votate
- la Senat

2

- la promulgare

2

Retrimise la comisii

1

▪ Cele 4 iniţiative legislative votate privesc:
4 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d

donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 6 - 10 mai 2019)

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

PL-x 160/2019 - Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991

2.

PL-x 37/2017 - Lege privind statutul personalului feroviar

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

Pl-x 316/2018/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

2.

Pl-x 52/2019 - Propunere legislativă pentru abrogarea art.881-art.888 din Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I şi a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 şi a
pct. 3 şi 4 ale Art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2018
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ
prioritar al Guvernului pentru prima sesiune ordinară
parlamentară a anului 2019
(situaţie la data de 13 mai 2019)

În aprilie 2019, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2019, care cuprinde 90 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 64 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale
procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de
legi
Camera
Proiecte
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

7

41

Senat
În
procedură

ÎN PROCEDURĂ

0

- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:

0

- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :

Procedură
comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR
ADOPTATE / RESPINSE
0
0
0
9
24
0

- transmise la Senat:
- respinse definitiv:
- în curs de promulgare:
- legi promulgate:

4
0
0
3

- transmise la Senat:
- respinse definitiv:
- în curs de promulgare:
- legi promulgate:

0
0
2
6

16
48

0

64

0

33

15
64
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ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2019
(situaţie la data de 13 mai 2019)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
825/2015
1
L
553/2015

PLx
128/2019
2
L
726/2018

PLx
551/2018
3
L
392/2018

PLx
743/2018
4
L
634/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, în vederea transpunerii unor
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul
protecţiei mediului.
(poz. I-b-20)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
urgenţă. (poz. I-b-39)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale.
(poz. I-b-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.44/2004
privind
integrarea socială a străinilor care au dobândit
protecţie internaţională sau un drept de şedere în
România, precum şi a cetăţenilor statelor membre
ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic
European. (poz. I-b-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu

Obiectul de reglementare
Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a
opt acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate
în Expunerea de motive prin faptul că
La data de 2
octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis României o
solicitare de informaţii cu privire la transpunerea Directivei
2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul
dreptului penal (Dosarul EU Pilot 5642/13/JUST).

Stadiul
S - Adoptat
pe 18.11.2015
CD - OZ
Plen JUR și
MED

Observații

Raport depus pe
07.12.2018
(699/R/2018)

S - Adoptat
Raport depus pe
pe 11.03.2019
26.03.2019
Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa de
CD - OZ Plen
(91/R/2019)
urgenţă a Guvernului nr.1/1999.
APĂR

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în
procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a
prevederilor legii care pot conduce la retragerea
acreditării/licenţierii.
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004
privind integrarea socială a străinilor care au dobândit
protecţie internaţională sau un drept de şedere în România,
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene
şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 185/2004, cu modificările și modificările și
completările ulterioare.

S - Adoptat
Raport depus pe
pe 15.10.2018
03.04.2019
CD - OZ Plen
(117/R/2019)
MUN

S - Adoptat
pe 05.12.2018
CD - OZ Plen Raport depus pe
03.04.2019
MUN
(118/R/2019)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
734/2018
5
L
573/2018

6

PLx
143/2019
L
96/2019

PLx
654/2018
7
L
576/2018

PLx
133/2018
8

9

L
88/2018
PLx
95/2019

Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al
munițiilor. (poz. I-b-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind cerinţele de creştere a
mobilităţii salariaţilor între statele membre prin
îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la
pensie suplimentară. (poz. I-a-6)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind Fondul de Compensare a
Investitorilor. (poz. I-b-3)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea
zgomotului ambiant. (poz. I-b-7)
- Caracter: ordinar

Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul
armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, având în vedere necesitatea
transpunerii parțiale a Directivei (UE) 2017/853 a
Parlamentului European și a Consiliului din 177 mai 20177 de
modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind
controlul achiziționării și deținerii de arme, precum și a
îmbunătățirii cadrului legal în materie.
Transpunerea în legislaţia internă a Directivei (UE) 2014/50 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014
privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor
între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării
drepturilor la pensie suplimentară. Proiectul urmăreşte
reducerea obstacolelor din calea liberei circulaţii a
lucrătorilor între statele membre ale Uniunii Europen, prin
îmbunătăţirea regimului aplicabil dobândirii şi păstrării
drepturilor la pensie suplimentară, legate de existenţa unui
raport de muncă.
Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea statutului
juridic a administratorului schemei de compensare a
investitorilor în servicii şi instrumente financiare din societate
pe acţiuni în persoană juridică de drept public, similar
modului de organizare şi funcţionare aplicabil altor fonduri de
garantare. Proiectul de lege transpune prevederile art.1 pct.4
şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi (2), art.5 alin.(1), art.(6), art.9,
art.12 şi anexa nr.1 din Directiva 97/9/CE a Parlamentului
European şi a Consililui din 3 martie 1997 privind sistemele de
compensare pentru investitori.
Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program
multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul
creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi
de creştere şi reproducţie a bivoliţelor, prin investiţii pentru
realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme
aflate în activitate, precum şi de stimulare a asocierii în
cooperative.
Stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea şi gestionarea
zgomotului ambiant, din perspectiva necesităţii de aliniere a
legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene

S - Adoptată
pe 28.11.2018
CD - OZ
Plen JUR și
APĂR

S - Adoptat
pe 18.03.2019
CD - OZ Plen
MUN

S - Adoptată
pe 29.10.2018
CD - OZ Plen
ECON și
BUG

S - Adoptat pe
14.03.2018
CD - OZ Plen
BUG şi AGRI

Raport depus pe
23.04.2019
(176/R/2019)

Raport depus pe
24.04.2019
(189/R/2019)

Raport depus pe
24.04.2019
(193/R/2019)

Raport depus pe
24.04.2019
(196/R/2019)

S - Adoptat
pe 05.03.2019
CD - OZ Plen Raport depus pe

Nr.
crt

Nr. înreg.
L
727/2018

PLx
483/2018
10
L
390/2018

PLx
575/2018
11
L
393/2018

PLx
673/2018
12
L
575/2018

PLx
781/2015
13
L
390/2015
14

PLx
667/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor
asumate de România, derivate din calitatea sa de stat membru
al Uniunii Europene.
Instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării spălării banilor şi a finanţării terorismului, urmând a fi
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv Legea
modificarea şi completarea unor acte normative. nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE) 2015/849 a
(poz. I-a-1)
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții
spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a
Constituționale
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European
- Caracter: organic
şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a
- Procedură de urgenţă: da
Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei
- Iniţiator: Guvern
2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al
- Cameră decizională: CD
Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr.141 din 05 iunie 2015.
Proiect de Lege privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.
Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri
(poz. I-b-24)
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
urmând a fi abrogată actuala reglementare în materie,
- Caracter: ordinar
reprezentată de Legea nr.350/2005.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind
nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al
controlul intern/managerial și controlul financiar
incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute
preventiv. (poz. I-b-15)
pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt
- Caracter: ordinar
reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor
- Procedură de urgenţă: nu
categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul
- Iniţiator: Guvern
financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
comercianţi. (poz. I-b-27)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
- Caracter: ordinar
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006.2004
- Procedură de urgenţă: nu
și a Directivei 2009/22/CE.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Stabilirea cadrului legal cu privire la contractele care au ca
Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii obiect pachetele de servicii de călătorie si serviciile de
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul
MED

S - Adoptată
pe 18.03.2019
CD - BUG şi
JUR
pt. raport
comun

S - Adoptată
pe 17.10.2018
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptată
pe 24.10.2018
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptat
pe 02.11.2015
CD - IND și
JUR
pt. raport
comun
S - Adoptat
pe 31.10.2018

Observații
07.05.2019
(207/R/2019)

TDR: 26.03.2019

TDR: 12.11.2018

TDR: 22.11.2018

TDR: 12.11.2015

TDR: 20.11.2018

Nr.
crt

Nr. înreg.
L
451/2018

PLx
37/2019
15
L
635/2018

PLx
94/2019
16
L
692/2018

Plx
78/2018
17

18

L
87/2018

Plx
243/2018
L

Titlul proiectului de lege
de călătorie şi serviciile de călătorie asociate,
precum şi pentru modificarea unor acte normative.
(poz. I-b-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul
juridic al francizei, precum şi pentru modificarea
art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal. (poz. I-b-16)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Observații

călătorie asociate, încheiate între călători si comercianţi, în CD - IND
scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/2302 a pt. raport
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie
2015 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de
călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE)
nr.2006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului
European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei
90/314/CEE a Consiliului.
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.52/1997, precum şi modificarea art.7 pct.15 din Legea
nr.227/2015, în sensul introducerii conceptului de unitatepilot, prin intermediul căreia francizorul testează şi
definitivează formula de afacere pe care urmează să o vândă în
sistem de franciză.

Activităţile aeronautice civile şi militare pe teritoriul şi în
spaţiul aerian naţional, va stabili instituţiile cu atribuţii în
domeniul administrării aviaţiei civile şi militare, precum şi
competenţele şi atribuţiile altor organisme în domeniul
administrării aviaţiei civile şi militare, precum şi competenţele
şi atribuţiile altor organisme în domeniul siguranţei şi
securităţii aviaţiei.
Aprobarea programului multianual de susţinere a activităţii în
sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata Românească,
Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru realizarea de
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de ferme noi/adăposturi noi pentru animale de reproducţie,
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele inclusiv pentru prima populare, precum şi pentru stimularea
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
asocierii în cooperative, denumit „Programul de susţinere a
crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună
(poz. I-b-29)
şi Sura de Stepă”. Demersul legislativ urmăreşte să
- Caracter: ordinar
reglementeze cadrul privind acordarea ajutoarelor de stat, în
- Procedură de urgenţă: nu
vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi
- Iniţiator: deputați + senatori
sustenabilitate al întreprinderilor agricole, având ca obiectiv
- Cameră decizională: CD
implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de
taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de
Stepă.
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4 Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011
din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi
zilieri. (poz. I-b-31)
completările ulterioare, în sensul includerii şi a silviculturii şi

Proiect de Lege privind Codul aerian.
(poz. I-b-17)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

S - Adoptat
pe 06.02.2019
CD - IND și
JUR
pt. raport
comun
S - Adoptat
pe 04.03.2019
CD - TRSP și
APĂR
pt. raport
comun

S - Adoptat
pe 28.02.2018
CD - AGRI
pt. raport

S - Adoptată
pe 18.04.2018
CD - AGRI și
MUN

TDR: 26.02.2019

TDR: 21.03.2019

TDR: 22.03.2018

TDR: 17.05.2018

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

33/2018

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin
în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului. (poz. I-b-30)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Plx
336/2018
19
L
149/2018

PLx
322/2018
20
L
200/2018

PLx
502/2005
21

L
202/2005

PLx
375/2017
22

L
357/2017

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

agriculturii în cadrul domeniilor în cadrul cărora se poate pt. raport
presta munca necalificată având caracter ocazional mai mult comun
de 90 de zile pe an pentru acelaşi beneficiar.

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările și completările ulterioare.

S - Adoptat
pe 22.05.2018
CD - AGRI și
JUR
pt. raport
comun

TDR: 12.06.2018

S - Adoptat
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea
pe 16.05.2018
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de
CD - Retrimis
protecţie. (poz. I-b-13)
Abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele pe 27.03.2019 TDR: 10.04.2019
- Caracter: ordinar
la AGRI, JUR
forestiere de protecţie.
- Procedură de urgenţă: nu
și MED
- Iniţiator: 6 deputați
pt. raport
- Cameră decizională: CD
comun
S - Respins
pe 24.10.2005
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
naţionale din România. (poz. I-b-34)
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din România, CD - Retrimis
precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind pe 18.09.2012
- Procedură de urgenţă: nu
TDR: 25.09.2012
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al la
- Iniţiator: Guvern
DROM
minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
pt. raport
suplimentar
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor Modificarea şi completarea unor prevederi din Legea S - Adoptat
publici cu statut special din Administraţia Naţională nr.293/2004, în principal, în scopul punerii de acord a pe 16.10.2017
a Penitenciarelor.
reglementării cu Decizia Curţii Constituţionale nr.803/2015. CD - DROM,
TDR: 07.11.2019
(poz. I-b-22)
Intervenţiile legislative vizează, printre altele, stabilirea ADMIN și JUR
compunerii comisiei de disciplină, atribuţiile şi activitatea pt. raport
- Caracter: organic
comisiei de disciplină, modul de lucru şi procedura de comun
- Procedură de urgenţă: nu
sesizare, actele emise ca urmare a parcurgerii procedurii.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
574/2017
23
L
181/2017

PLx
575/2017
24
L
414/2017

PLx
723/2018
25
L
394/2018

26

PLx
736/2018
L
606/2018

27

PLx
399/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României,
Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de care reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-6)
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile
directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un
- Caracter: ordinar
concept strategic, precum și direcțiile de implementare pentru
- Procedură de urgenţă: nu
o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională,
- Iniţiator: Guvern
interregională, națională, cu integrarea aspectelor relevante la
- Cameră decizională: CD
nivel transfrontalier și transnațional”.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale
cetăţenilor români. (poz. I-b-19)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind statutul poliţiştilor de
penitenciare şi pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f)
din
Legea
nr.188/1999
privind
Statutul
funcţionarilor publici. (poz. I-b-23)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei,
precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014
privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la
nivelul administrației publice centrale și pentru
modificarea și completarea unor acte normative.
(poz. I-b-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
România. (poz. I-b-35)
- Caracter: ordinar

Modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind
adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi
debirocratizării procedurilor administrative din acest domeniu.

Stadiul

Observații

S - Adoptat
pe 06.12.2017
CD - Retrimis
la ADMIN pe
TDR: 10.12.2018
data de
19.11.2018
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat
pe 06.12.2017
CD - Retrimis
la ADMIN pe
data de
19.12.2017
pt. raport
suplimentar

S - Adoptat
pe 21.11.2018
CD - ADMIN
Statutul funcţionarilor publici cu statut special din cadrul
și JUR
poliţiei penitenciare, denumiţi poliţişti de penitenciare.
pt. raport
comun

S - Adoptat
pe 28.11.2018
Modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind CD - MUN și
procedura adopţiei, republicată, cu modificările și JUR
pt. raport
completările ulterioare.
comun

Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii și S - Adoptat
limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite pe 23.10.2017
CD - SĂN
prin vaccinarea populației generale, în România.

TDR: 12.12.2018

TDR: 13.12.2018

TDR: 14.11.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.
L
216/2017

PLx
579/2018
28
L
453/2018

PLx
716/2018
29
L
443/2018
PLx
31/2019
30
L
636/2018
PLx
163/2018
31
L
498/2017

PLx
180/2019
32
L
117/2019

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-18)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,
precum şi altor acte normative. (poz. I-b-21)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.8/2019 privind unele
măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE)
2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de
punere în aplicare a unei forme de cooperare
consolidată în ceea ce priveşte instituirea
Parchetului European (EPPO). (poz. I-a-3)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

pt. raport

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii farmaciei nr.266/2008.
(poz. I-b-36)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Modificarea şi completarea Legii nr.266/2008, republicată, în
scopul simplificării procedurii de efectuare a inspecţiilor
pentru autorizarea, mutarea punctului de lucru cu destinaţie de
unitate farmaceutică, înfiinţarea oficinelor locale de
distribuţie, introducerea activităţii de receptură sau de
laborator, precum şi pentru reorganizarea spaţiului unităţilor
farmaceutice, având în vedere importanţa strategică naţională
a funcţionării eficiente a sistemului de autorizare,
supraveghere şi control a asistenţei farmaceutice a populaţiei.
Reglementarea cadrului juridic necesar asigurăriielaborării,
implementării și monitorizării politicii de tineret,
participăriiactive și incluzive a tinerilor la viața societății, la
domeniile de interes pentru aceștia, precum și acadrului
juridic necesar dezvoltării personale și profesionale a tinerilor
conform necesităților și aspirațiilor acestora.

S - Adoptat
pe 17.10.2018
CD - SĂN
pt. raport

S - Adoptat
pe 19.11.2018
CD - ÎNV
pt. raport

TDR: 12.11.2018

TDR: 05.12.2018

S - Adoptată
pe 06.02.2019
Instituirea unui nou cadru legal privind regimul arhivelor din
CD - CULT
România, urmând a fi abrogată Legea Arhivelor Naţionale
și JUR
nr.16/1996, republicată.
pt. raport
comun

TDR: 26.02.2019

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul S - Adoptată
Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură pe 26.03.2018
Penală, precum şi a altor acte normative, în scopul punerii de CD - JUR
acord a dispoziţiilor acestora cu unele decizii ale Curţii pt. raport
Constituţionale prin care au fost admise excepţii de
neconstituţionalitate.

TDR: 19.04.2018

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE)
S - Adoptată
2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în
pe 25.03.2019
aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce
CD - JUR
priveşte instituirea Parchetului European (EPPO), în vederea
pt. raport
stabilirii procedurii privind desemnarea candidaţilor în numele
României pentru funcţia de procuror european şi procuror
european delegat.

TDR: 09.04.2019

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
537/2017
33
L
217/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea penal, în scopul transpunerii în legislația națională a unor
unor acte normative din domeniul penal în vederea prevederi din cuprinsul Directivei 2014/42/UE a
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014
privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor
(poz. I-b-25)
infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și al
- Caracter: organic
Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European și a
- Procedură de urgenţă: nu
Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor
- Iniţiator: Guvern
aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi
- Cameră decizională: CD
prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

Stadiul
S - Adoptată
pe 04.12.2017
CD - Comisia
spec.com.a
CD și S pt.
sist., unif. și
asig. stab.
legisl. în dom.
justiției
pt. raport

Observații

TDR: 14.12.2017

II. PROIECTE DE LEGI ADOPTATE / RESPINSE DE CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
444/2017
1
L
28/2018

PLx
4/2019
2
L
144/2019

3

PLx

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între
Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi
statele sale membre, pe de altă parte, semnat la
Bruxelles la 30 octombrie 2016. (poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Stabilirea unor noi oportunități comerciale și de investiții între
Uniunea Europeană și Canada, în principal îmbunătățirea
accesului pe piață al bunurilor și serviciilor. Acordul urmărește
mai multe obiective: de a scădea tarifele vamale și de a elimina
alte obstacole la comerț între UE și Canada, de a menține
strandardele înalte ale UE în materie de siguranță alimentară,
drepturile lucrătorilor și protecția mediului, respectarea
principiilor democratice și transparenței instituționale,
reprezentând un nou standard pentru viitoarele acorduri de
comerț la nivel global.

Proiect de lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din
Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor). (poz. I-b-14)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Stadiul

CD Adoptat pe
20.12.2017
S - JUR
pt. raport

CD Adoptat pe
25.03.2019
S - JUR
pt. raport

CD -

Observații

Comisia sesizată
în fond a depus
raportul favorabil

TDR:
23.04.2019

TDR:

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

46/2019

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2002
privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al
Minsterului Afacerilor Interne şi a structurilor
subordonate acestuia. (poz. I-b-38)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

nr.179/2002, în sensul de a crea un temei legal la nivel primar
care să asigure stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a
uniformei, însemnelor distinctive, precum şi a formei şi
conţinutului documentului de legitimare pentru personalul
militar din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor
Interne şi din structurile subordonate acestora.

L
156/2019

PLx
47/2019
4
L
157/2019

PLx
433/2018
5
L
317/2018

PLx
182/2019
6
L
17/2019

Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii
privind intensificarea cooperării în prevenirea şi
combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5
octombrie 2015 la Washington D.C.). (poz. I-b-37)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii
privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington
D.C. Astfel, se propune desemnarea Institutului Naţional de
Criminalistică drept punct naţional de contact care să efectueze
interogări automatizate prin compararea profilelor ADN şi
interogări automatizate prin compararea datelor dactiloscopice
cu datele de referinţă aflate în sistemele automatizate de
identificare ale Guvernului Statelor Unite ale Americii,
autorizarea punctelor de contact desemnate de partea
americană în vederea interogării automatizate a datelor de
referinţă în sistelul naţional AFIS şi a datelor de referinţă din
SNDJ.

Stadiul
Adoptat pe
03.04.2019
S - APĂR
pt. raport

Observații
14.05.2019

CD Adoptat pe
03.04.2019
S - JUR și
APĂR
pt. raport
comun

TDR:
14.05.2019

Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei
naţionale pe termen lung "România 2040". (poz. I-b33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Cadrului instituţional de realizare şi de asigurare a consensului
naţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pe termen lung
„România 2040”, statuând, totodată, obligaţia actualizării
Strategiei la un interval de 3 ani.

S - Adoptată
pe
27.06.2018
CD Adoptată pe
20.03.2019

La promulgare
din data de
30.03.2019
Sesizare de
neconstituţionali
tate
(formulată de
Președintele
României)

Lege privind modificarea şi completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative. (poz. I-a-9)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, precum şi a altor acte normative.
Intervenţiile legislative vizează crearea cadrului normativ care
să asigure eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul
integrat de cadastru şi carte funciară, implementarea în
termenul prevăzut de lege a Programului Naţional de Cadastru
şi Carte Funciară, precum şi consolidarea capacităţii de
management pe proiect a Agenţiei Naţionale.

S - Adoptată
pe
25.03.2019
CD Adoptată pe
16.04.2019

La promulgare
din data de
02.05.2019

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
371/2018
7
L
630/2018

Plx
181/2017
8
L
451/2017
PLx
741/2018
9
L
638/2018
PLx
739/2018
10
L
624/2018
PLx
567/2018
11
L
446/2018
PLx
503/2018
12
L
437/2018

Titlul proiectului de lege
Lege pentru ratificarea Protocolului privind
transportul durabil, semnat la Mikulov la 26
septembrie 2014, la Convenţia cadru privind
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor,
adoptată la Kiev la 22 mai 2003. (poz. I-a-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. (poz. I-a-5)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. I-b-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind activitatea consulară.
(poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru
dezvoltarea resurselor umane din administraţia
publică. (poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind societăţile mutuale de asigurare și
pentru modificarea și completarea unor acte
normative. (poz. I-b-9)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da

Obiectul de reglementare

Stadiul

Ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la
Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev
la 22 mai 2003. Obiectivul Protocolului este acela de a facilita
şi încuraja cooperarea între părţi, în scopul dezvoltării unui
transport de marfă şi pasageri sustenabil, precum şi a unei
infrastructuri aferente în Carpaţi.

CD Adoptată pe
17.10.2018
S - Adoptată
pe
04.03.2019

CD Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în sensul
Adoptată pe
reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în
09.05.2018
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
S - Adoptată
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
pe
11.03.2019

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea relaţiilor consulare de către România, întinderea şi
exercitarea funcţiilor consulare, precum şi organizarea
activităţii de prestare a activităţii consulare şi de acordare a
asistenţei şi protecţiei consulare.

S - Adoptată
pe
05.12.2018
CD Adoptată pe
20.03.2019
S - Adoptată
pe
05.12.2018
CD Adoptată pe
20.03.2019

Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor
umane din administraţia publică, organism cu rol consultativ,
fără personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, care
urmează să funcţioneze pe lângă Secretariatul General al
Guvernului.

S - Adoptată
pe
17.10.2018
CD Adoptată pe
12.12.2018

Crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării
societăţilor mutuale de asigurare în România, inclusiv
reglementarea aspectelor specifice de funcţionare a acestora,
dar şi modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din Legea nr.237/2015,
în acord cu normele europene incidente. Demersul legislativ

S - Adoptată
pe
03.10.2018
CD Adoptată pe

Observații

Legea nr.
55/2019

Legea nr.
57/2019

Legea nr.
60/2019

Legea nr.
62/2019

Legea nr.
69/2019

Legea nr.
71/2019

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
731/2018
13
L
123/2019

PLx
574/2018
14
L
410/2018

PLx
645/2018
15
L
596/2018

Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii
(România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală
2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie
2018. (poz. I-a-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege privind gestionarea siturilor potenţial
contaminate şi a celor contaminate.
(poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea participării României la
sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și
coordonare în caz de dezastre, precum și pentru
completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.
41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la
organizațiile internaționale interguvernamentale la
care România este parte. (poz. I-b-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

transpune, prin art.32, prevederile art.63 pct.1 din Directiva 07.03.2019
(UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din
14 decembrie 2016 privind autorităţile şi supravegherea
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP)
(reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE), seria L, nr.354 din 23 decembrie 2018.
CD Aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Adoptată pe
Europeană de Investiţii (România – Cofinanţare UE pentru 27.02.2019
dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 S - Adoptată
pe
septembrie 2018.
25.03.2019

Legea nr.
72/2019

Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate şi a
celor contaminate, creând condiţiile de realizare a obiectivelor
prioritare specifice siturilor contaminate stabilite prin art.2
alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind un Program general al
Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în
limitele planetei noastre”.

S - Adoptat
pe
16.10.2018
CD Adoptată pe
27.03.2019

Legea
nr.74/2019

S - Adoptată
pe
24.10.2018
CD Adoptată pe
27.03.2019

Legea
nr.76/2019

Aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al
Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, urmând
a fi creată și o rezervă financiară prin plata unei contribuții în
valoare de 50000 USD, pentru anul 2018, pentru asigura
participarea membrilor naționali la misiunile organizației.

III. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ COMUNĂ
Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
524/2011

1

L
616/2011

PLx
525/2011
2

L
617/2011

PLx
203/2013
3
L
241/2013

PLx
427/2012
4

L
393/2012

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de executie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2010.
(poz. I-c-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
(poz. I-c-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual
de execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Raport depus
pe data de
25.10.2012;
urmează să
intre pe OZ

CD +S
BUG CD + BUG
S

Raport depus
pe data de
Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
25.10.2012;
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general
urmează să
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
intre pe OZ

CD +S
BUG CD + BUG
S

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente.
anului 2010.

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a
contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2011.

Raport depus
pe data de
23.10.2013;
urmează să
intre pe OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

Raport depus
pe data de
04.04.2016;
urmează să
intre pe OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
428/2012

5

L
394/2012

PLx
413/2013
6

L
546/2013

PLx
414/2013
7

L
547/2013

PLx
411/2014
8

L
568/2014

PLx
412/2014
9

L
569/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2011 și a contului general anual de
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe
anul 2011. (poz. I-c-5)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2012.
(poz. I-c-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2012. (poz. I-c-7)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general al
datoriei publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2013. (poz. I-c-9)
- Caracter: ordinar

Obiectul de reglementare

Stadiul

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
2011.

Raport depus
pe data de
23.10.2013;
urmează să
intre pe OZ

Raport depus
pe data de
25.06.2014;
urmează să
intre pe OZ

Raport depus
pe data de
25.06.2014;
urmează să
intre pe OZ

Raport depus
Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor de
pe data de
audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de
24.03.2015;
administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului
urmează să
şi ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2013.
intre pe OZ
Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de execuţie
a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 au fost
întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea bugetului
asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost modificată
prin ordonanţele de rectificare a bugetului.

Raport depus
pe data de
24.03.2015;
urmează să
intre pe OZ

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD + BUG
S

CD +S
BUG CD + BUG
S

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD + S
BUG CD + BUG
S

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
562/2015

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2014.
(poz. I-c-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

10
L
350/2015

PLx
191/2017
11

L
112/2017

PLx
192/2017
12

L
113/2017

PLx
280/2017
13

L
363/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2015.
(poz. I-c-11)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2015. (poz. I-c-12)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2016.
(poz. I-c-13)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern

Obiectul de reglementare

Stadiul

Raport depus
pe data de
28.06.2016;
urmează să
intre pe OZ

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de
stat aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de
103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile
bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei
(cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un
CD +S
deficit în sumă de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la
BUG CD +
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
BUG S
în anul 2015 au fost în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1
milioane lei sub prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 milioane lei
(cu 65,8 milioane lei sub creditele bugetare aprobate).
Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în CD +S
sumă de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de BUG CD +
236,9 milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a BUG S
realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și
cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei.

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

TDR:
12.10.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
281/2017
14

L
364/2017

PLx
497/2018
15

L
612/2018

PLx
498/2018
16

L
613/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2016 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2016. (poz. I-c-14)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2017.
(poz. I-c-15)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2017 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2017. (poz. I-c-16)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
12.10.2017

TDR:
31.10.2018

TDR:
31.10.2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru transporturi și infrastructură
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor
( la data de 9 mai 2019 )
I. În perioada 6 – 9 mai 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 11 avize.
Cele 12 rapoarte depuse sunt:
5
 rapoarte de adoptare
7
 rapoarte de respingere
Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanţe ale Guvernului:
 proiecte de legi şi propuneri legislative:

5
1
6

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 569 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 82 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 24 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2019.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1919 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

212

115

67

28

55

31

12

818

849

252

2017

22

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 06 - 09 mai 2019
I. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

1

2

Nr.iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 640/2018

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
- raport comun cu Comisia pt. apărare, Comisia pt. transporturi şi Comisia
juridică

1 deputat,
Respinsă de
Senat

20.11.2018

Raport de respingere
200/R din 06.05.19

PLx 641/2018

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată
- raport comun cu Comisia pt. apărare, Comisia pt. transporturi şi Comisia
juridică

2 senatori,
Respinsă de
Senat

19.06.2018

Raport de respingere
201/R din 06.05.19

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1 deputat,
Respinsă de
Senat

09.04.2019

Raport de respingere
200/R din 06.05.19

2 senatori,
Respinsă de
Senat

09.04.2019

Raport de respingere
201/R din 06.05.19

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

2

Nr.iniţiativă
legislativă
PLx 640/2018

PLx 641/2018

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. apărare şi Comisia
juridică
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. apărare şi Comisia
juridică

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

Nr.iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx 162/2019

4 deputati,
Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţei de urgenţă a
Respinsă de
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Senat

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

6.05.2019

Raport de respingere
212/R din 9.05.2019

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

Nr.iniţiativă
legislativă
PLx 95/2019

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului
ambiant

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern, adoptat
de Senat

6.05.19

Raport de adoptare cu
amendamente 207/R din 07.05.19

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

2.

Nr.iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx 214/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul

PLx 163/2019

Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul
strainilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative privind regimul străinilor în România
- raport comun cu Comisia pt. apărare

Data
dezbaterii

Observaţii

23.04.2019

Raport de aprobare
210/R din 07.05.19

16.04.2019

Raport de respingere
211/R din 16.04.19

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

21 parlam.

15.04.19
06.05.19

Iniţiator
Guvern,
adoptat
de Senat
28
deputati+
senatori,
respinsă de
Senat

VI. Comisia pentru învăţământ
Nr.
crt.

Nr.iniţiativă
legislativă

1

Plx 77/2019

2

Plx 78/2019

3

Plx 79/2015

4

Plx 210/2019

5

Plx 229/2019

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţei
naţionale nr.1/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a
educaţiei naţionale
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

21 parlam.
22 parlam.

15.04.19
06.05.19
15.04.19
06.05.19

21 parlam.

06.05.19

Guvern

06.05.19

Raport de aprobare
cu amendamente
202/R din 07.05.19
Raport de aprobare
203/R din 07.05.19
Raport de respingere
204/R din 07.05.19
Raport de respingere
205/R din 07.05.19
Raport de aprobare
206/R din 07.05.19

VII. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Nr. Nr.iniţiativă
crt. legislativă
1

PLx 410/2017

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional al Victimelor
Comunismului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1 deputat,
Respinsă de
Senat

9.04.19
23.04.19

Raport de respingere
209/R din 07.05.19

VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr. Nr.iniţiativă
crt. legislativă
1

PLx 640/2018

2

PLx 641/2018

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. transporturi şi Comisia
pt. apărare
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. transporturi şi Comisia
pt. apărare

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1 deputat,
Respinsă
de Senat

26.02.19

Raport de respingere
200/R din 06.05.19

2 senatori,
Respinsă
de Senat

26.02.2019

Raport de respingere
201/R din 06.05.19

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1 senator,
adoptat de
Senat

21.03.19

Raport de aprobare
cu amendamente
199/R din 02.05.19

1 deputat,
respinsă de
Senat

13.11.18

Raport de respingere
200/R din 06.05.19

2 senatori,
respinsă de
Senat

13.11.2018

Raport de respingere
201/R din 13.11.18

28 deputati+
senatori,
respinsă de
Senat

16.04.2019

Raport de respingere
211/R din 16.04.19

IX. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr. Nr.iniţiativă
crt. legislativă
1

PLx 144/2019

2

PLx 640/2018

3

PLx 641/2018

4

PLx 163/2019

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind
statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. transporturi şi Comisia
juridică
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. transporturi şi Comisia
juridică
Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul
strainilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România
- raport comun cu Comisia pt. muncă
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat
 Declarații politice
Guvernul PSD continuă să ofere suport financiar afacerilor mici din România
Sprijinirea antreprenoriatului în România a fost între prioritățile majore ale guvernului PSD în ultimii doi ani și
jumătate. Alocarea de fonduri nerambursabile în 2017-2019 s-a focusat atât pe lansarea de mii de noi afaceri (și aici avem
exemplele programelor StartUpNation, POCU România Start Up Plus, POCU Diaspora Start Up) dar și pe dezvoltarea de noi
investiții majore, generatoare de locuri de muncă (în special schema de ajutor de stat susținută de Ministerul Finanțelor
Publice, care susține în ultimul an peste 28 de investiții private majore, în valoare de circa 3 miliarde lei).
Începând cu 8 iulie 2019 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pune la dispoziția antreprenorilor o
nouă linie de finanțare, în valoare de 75 milioane de Euro, susținută din fonduri U.E. Fondurile nerambursabile oferite prin
Programul Operațional Regional (POR) sunt pentru microîntreprinderile (companii care aveau maxim 9 angajați în ultimul
bilanț financiar-contabil depus) care doresc sa investească în capacitatea lor de producție sau de prestare servicii.
E important de subliniat că această linie de finanțare se adresează firmelor care deja funcționează, adică celor care au un
istoric de minim un an vechime. Mai mult, cu banii europeni atrași, companiile vor putea să dezvolte firma în mediul urban –
adică în orașe sau municipii. Companiile care deja funcționează în mediul urban se pot dota sau dezvolta, companiile care
funcționează în mediul rural pot să investească într-un nouă capacitate de producție sau prestări servicii din mediul urban.
Concret, prin Programul Operațional Regional, firmele vor putea accesa fonduri europene între 25.000 Euro și 200.000
Euro pentru:
 construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Desigur, companiile vor depune cereri de finanțare și vor concura între ele pentru banii europeni oferiți. Competiția între
companii va fi una regională, nu națională. De aceea, antreprenorii trebuie să știe de la bun început care sunt sumele
disponibile în fiecare regiune de dezvoltare. Regiunea Nord Est va avea la dispoziție circa 26 milioane euro, regiunea Sud Est
va avea la dispoziție circa 13 milioane Euro, regiunea Sud Vest va avea de accesat tot 13 milioane Euro, regiunea Vest dispune
de aproape 11 milioane euro iar regiunea Centru are la dispoziție circa 14,5 milioane euro. Nu toate activitățile economice sunt
eligibile. Majoritatea activităților de producție sunt eligibile, unele activități de prestări servicii sunt acceptate. De exemplu,
investiții în businessuri care vizează sănătatea și practicarea sportului sunt eligibile. O listă completă a codurilor CAEN
acceptate în program a fost publicată pe siteul www.inforegio.ro alături de ghidul de accesare a programului.
Pe lângă ajutorul nerambursabil accesat, compania va trebui să contribuie cu o cofinanțare proprie de minim 10% din
valoarea investiției. În măsura în care o companie este dispusă să cofinanțeze cu mai mult de 10% proiectul, ea va câștiga
punctaj și, deci, șansa de a obține fondurile. Vorbind de punctajul unui proiect, trebuie să știm că și numărul de locuri de
muncă nou estimate a fi create, ca urmare a utilizării fondurilor, va primi punctaj. Grila de acordare a punctajului pentru un
proiect este, de asemenea, publicată pe siteul www.inforegio.ro
Încurajez antreprenorii care doresc să își ducă mica afacere la următorul nivel să aibă încredere în businessul lor dar și
în banii europeni și să acceseze acest program de finanțare lansat de Guvernul PSD. Ne dorim să folosim banii europeni exact
acolo cu unde putem genera mai multă valoare adăugată pentru economia României.
Deputat
Roxana Mînzatu
***
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Ziua Europei sub patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene
An de an, pe data de 9 mai este celebrată Ziua Europei, eveniment care marchează pacea şi unitatea în Europa. Data
marchează ziua istorică în care a fost pronunţată declaraţia Schuman, în 1950, reprezentând primul pas în direcţia creării
Uniunii Europene de astăzi.
Începând cu 1 ianuarie 2019, România a preluat portofoliul Președinției Rotative a Consiliului Uniunii Europene, astăzi
contribuind direct la crearea politicilor europene, la dezvoltarea şi modernizarea societăţii, pe toate planurile de activitate.
Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile UE își deschid porțile pentru public în zilele de 4 mai (la Bruxelles), 9 mai (la
Luxemburg) și 19 mai (la Strasbourg), cu scopul de a descoperi rolul instituțiilor europene în viața cetățenilor. La Bruxelles și
Strasbourg, tema de anul acesta este configurarea viitorului Europei. De asemenea, în toată Europa, înclusiv în România, vor fi
organizate evenimente și activități pentru toți cetățenii cu scopul informativ asupra activității instituțiilor UE.
Pe data de 4 mai, România a fost promovată la instituțiile europene din Bruxelles cu ocazia “Zilei porților deschise”.
Evenimentul a avut ca scop promovarea României digitale, interactive, creative, elemente care se regăsesc printre prioritățile
Președinției române a Consiliului UE. Cu acest prilej, mii de vizitatori care au trecut porțile Consiliului Uniunii Europene au
avut ocazia să descopere mai multe informații despre țara noastră.
În calitate de deputat voi milita pentru o Europă unită și voi promova politicile menite să sprijine cetățenii României.
La mulţi ani, cetăţeni europeni!
Deputat
Maricela Cobuz
***
Motive pentru care Guvernarea PSD este una de succes
Stimați colegi,
Pentru că ne aflăm în plină campanie electorală și pentru că există riscul real și major, ca zgomotul și mesajele politice
mai puțin adevărate lansate de către partidele politice de opoziție să umbrească reușitele guvernării PSD din ultimele 30 de
luni, am ales astăzi să-mi concentrez atenția asupra enumerării câtorva elemente deosebit de importante:
1. PSD a luat măsurile sociale cele mai importante din ultimul deceniu, măsuri care au venit să ajute direct categoriile
sociale mai vulnerabile: bătrânii și românii aflați în sărăcie. Iată câteva exemple concrete:
· De la 1 iulie 2018, punctul de pensie a fost majorat, pentru a doua oară într-un singur an, iar valoarea acestuia a crescut
de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, potrivit calendarului stabilit de Guvern.
· Impozitul pe veniturile din pensii a fost redus de la 16% la 10% pentru pensiile mai mari de 2.000 de lei.
· Impozitul pe venit a fost eliminat pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei.
· Pensia minimă garantată a ajuns la 640 de lei.
· CASS a fost eliminat pentru toți pensionarii.
2. PSD a luat măsurile importante și în ceea ce privește creșterea nivelului de venituri. Strategia PSD a dat roade în
economie, reușind să creeze locuri de muncă, dovedind tuturor celor care spun că nu se poate să ai și salarii mărite și locuri de
muncă noi, că se înșală amarnic și că, de fapt, nu-și doresc aceste lucruri pentru românii care muncesc din greu. Din categoria
acestor măsuri amintesc:
· Guvernarea PSD a creat peste 230.000 de locuri de muncă noi.
· Salariul minim a crescut constant. De la 1 ianuarie 2019, acesta este în valoare de 2.080 lei brut. Persoanele care au
terminat o facultate și au cel puțin 1 an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare au ajuns la un salariu minim de
2.350 de lei lunar. S-a ajuns astfel ca salariul minim net să fie 1.263 lei în 2019, de la 875 lei cât era în 2016. Este o creștere de
peste 44%, în timp ce prețurile au crescut cu puțin peste 7% în toată această perioadă.
· Pentru românii care lucrează în construcții, salariul minim este de 3.000 de lei pe lună.
· Salariul mediu net, în ianuarie 2016, era de 1.943 de lei, acum este de 2.936 de lei, adică un plus de 993 lei, respectiv
+51,1%. Raportat la euro, salariu mediu net era de 428 euro în ianuarie 2016 și este de 620 euro din ianuarie 2019. Pe scurt,
milioane de români au câștigat în plus aproape 200 de euro la salariul mediu încasat.
3. PSD a reușit să obțină o creștere importantă, de peste 50%, a salariilor profesorilor, asta în timp ce a reușit să
construiască 90 de creșe și grădinițe și a modernizat 115 unități de învățământ. Angajaţii din învăţământ au beneficiat de o
creştere de 15% de la 1 ianuarie 2017, pentru unele categorii de dascăli veniturile crescând substanţial. În ianuarie 2018,
salariul brut al asistentului fără vechime cu gradaţie 5 ajungea la 3.579 de lei, iar după creşterile din martie 2018 a ajuns la
4.295 de lei. De la 1 decembrie 2018 se acordă şi un spor de suprasolicitare de 10%, pentru cadrele didactice de predare, iar de
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la 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare regulamentul de acordare a sporurilor pentru condiţii vătămătoare. Totodată, peste 80.000
de elevi din licee profesionale primesc burse din fonduri europene, iar liceenii care obțin rezultate la olimpiadele internaționale
pot beneficia de granturi între 2.500 și 4.000 de euro, în timp ce aceia care obțin rezultate la olimpiadele naționale pot
beneficia de granturi între 1.500 și 3.000 de euro.
4. PSD a reușit să obțină cele mai mari majorări din istorie pentru domeniul sănătății, respectiv salariile medicilor și
asistentelor, care acum au venituri comparabile cu cele din Europa. Exemple de creșteri ale veniturilor „în mână” de pe
fluturașul de salariu ale celor care lucrează în sistemul de sănătate:
· medic primar: de la 4.880 lei în 2016, la 15.175 lei în 2019;
· medic specialist ATI: de la 3.817 lei în 2016, la 12.156 lei în 2019;
· chirurg, chirurgie generală: de la 2.823 în 2016, la 7.700 în 2019.
5. Alături de aceste măsuri de justiție socială, PSD a luat și importante măsuri de susținere a mediului de afaceri, care
permit dezvoltarea economiei românești și, totodată, încurajarea antreprenorilor români de a-și deschide noi afaceri, pentru a
crea noi locuri de muncă și pentru a genera mai multă prosperitate în societatea românească. Iată câteva exemple concrete:
· Am inițiat o nouă ediție a programului de succes Start-up Nation, care a generat finanțare pentru zeci de mii de mici
firme românești, creând premisele pentru dezvoltarea unor afaceri de succes.
· PSD a redus CAS de la 39,25% la 37,25%.
· PSD a eliminat formularul 088, care reprezenta o povară administrativă pentru firme, respectiv coșmarul oamenilor de
afaceri în anul 2016.
· PSD a redus 6 din cele 9 contribuții care erau plătite pe vremea guvernului tehnocrat și a eliminat 102 taxe nefiscale,
printre care și cele de la Registrul Comerțului, realizând una dintre cele mai mari debirocratizări și defiscalizări din ultimii 10
ani. În acest sens, Guvernul PSD a introdus un singur formular pe an pentru venituri independente, care a reușit să comaseze
un număr de 7 declarații într-una singură: Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice.
Respect pentru pensionari, demnitate pentru angajați, sprijin pentru sistemul de educație și pentru cel de sănătate,
ușurarea poverii pentru sectorul privat, reprezintă motivele pentru care guvernarea PSD va fi reținută și evocată de către
români drept cea mai performantă guvernare din ultimii 20 de ani și reprezintă și motivul pentru care românii ne vor vota în
continuare și în acest an electoral și în cei ce vor veni!
Vă mulțumesc!
Deputat
Aida-Cristina Căruceru
***
PNL și Orban vor să blocheze creșterea salariilor!
PNL vrea să abroge Legea Salarizării Unitare, să scadă salariile bugetarilor și să reducă semnificativ numărul de locuri
de muncă de la stat. Ani la rând, salariile la stat au fost mici, iar cele din privat la fel de mici. România era cautată pentru forţa
de muncă ieftină. Aşa am rămas fără 4 milioane de cetăţeni care au plecat acolo unde munca se plăteşte la adevarata valoare.
Odată cu Legea Salarizării Unitare, guvernarea PSD-ALDE a forțat mediul privat să crească salariile. În același timp,
s-a majorat salariul minim de la 1.250 lei la 2.080 lei pentru cei fara studii superioare, 2.350 lei pentru cei cu studii superioare,
3.000 lei pentru cei care lucreaza in constructii, totul pentru a aduce mai mulți bani în buzunarele românilor, pentru a-i
determina să rămână să muncească în România, iar pe cei plecați să se întoarcă acasă, reducând astfel deficitul de forță de
muncă.
Astfel, Legea Salarizării Unitare va fi anulată dacă Orban ajunge să-și pună în practică teoria! Peste 1,2 milioane de
angajați din sectorul bugetar vor suferi. Profesorii, funcționarii publici, polițiștii, militarii își pot lua adio de la majorările
succesive prevăzute în lege, până în 2022.
Orban a spus-o public, cu subiect și predicat: ”Salariile din sectorul public nu trebuie să crească decât după ce cresc
salariile din sectorul privat şi în niciun caz creşterea salariilor funcţionarilor nu trebuie să depăşească creşterea din mediul
privat.”
Din fericire, PSD afirmă răspicat că dezvoltarea României depinde de bunăstarea românilor. Salariile și pensiile vor
continua să crească, așa cum este prevăzut în programul de guvernare. Aceasta este soluția necesară, confirmată de
realitate! Creșterea puternică a salariilor și a pensiilor realizate de guvernarea noastră este susținută, dar a și contribuit la
atingerea unor niveluri record de creștere economică a țării.

28

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 13 - 2019
Săptămâna 6 – 10 mai 2019
Este un fapt că majorarea salariilor de la stat a atras și majorări de salarii în mediul privat, dar acest lucru nu a afectat
activitatea firmelor. Dimpotrivă, România este pe primul loc în Uniunea Europeană la productivitatea raportată la salarii.
Eurostat atestă că pentru fiecare euro plătit de angajator ca salariu, un român produce 2,17 euro, față de media europeană de
doar 1,62 euro. Şomajul este la minime istorice - 3,19%, în martie 2019!
De această dată, Opoziția ne anunță din timp ce dorește să facă. Știm cu toții ce s-a întâmplat când au fost la putere - au
tăiat brutal 25% din salarii, au impozitat pensiile, au scăzut ajutoarele persoanelor cu dizabilitați și au dat afară sute de mii de
bugetari. Și atunci trebuie să ne întrebăm cu toții - asta vrem pentru români? Cu siguranță nu, pentru că românii merită un trai
decent și o viață cât mai bună.
Deputat
Laurențiu Nistor
***
Un început bun pentru obiectivul de investiţii „Canal magistral Siret - Bărăgan”
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Recent Comisia de specialitate din Parlamentul României a adoptat actul normativ prin care obiectivul de investiţii
„Canal magistral Siret - Bărăgan” trece din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională
„Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare. Obiectivul de investiţii „Canal magistral Siret – Bărăgan” a fost proiectat pe o lungime de 191 km.
Până în acest moment, la obiectivul de investiţii „Canal magistral Siret – Bărăgan” – etapa I – a judeţului Vrancea, în
lungime de 51,5 km, au fost iniţiate lucrări şi se află în diverse faze de execuţie între priza de acumulare Călimăneşti şi
subtraversarea râului Râmna, astfel:
- lucrările sunt finalizate şi recepţionate pe o lungime de circa 5,7 km;
- porţiuni de canal cuprinse între km 5+700 şi km 51+500, aflate în diverse faze de execuţie şi nerecepţionate de natura
investiţiilor în curs, sau nu sunt începute, deţinute de către ANAR. Lucrările executate pe diverse porţiuni, menţionate anterior
se află în prezent în conservare, dar sunt supuse unui proces constant de degradare.
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare este instituţie publică din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale iar infrastructura principală de irigaţii din administrarea Agenţiei se reabilitează în prezent prin Programul Naţional de
Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, a cărui implementare vizează amenajările de irigaţii din
domeniul public al statului.
Canalul magistral Siret – Băragan se afla în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţională
„Apele Române”, până în momentul adoptării actului normativ. Având în vedere că prin finalizarea tronsonului I se poate
asigura apa pentru irigaţii pentru circa 120 mii hectare şi faptul că din anul 2010 lucrările executate se află în conservare este
necesară finalizarea de urgenţă a lucrărilor neexecutate, precum şi reabilitarea lucrărilor aflate în conservare.
Din considerentele expuse, soluţia pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii sus menţionat a fost
transmiterea obiectivului cu cele două etape de realizare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ceea ce alte guvernări
nu au realizat.
Acest act normativ va asigura premisele necesare aplicării irigaţiilor şi obţinerea unor producţii sigure şi stabile, cu
randamente ridicate, precum şi crearea unor disponibilităţi de export pentru producţiile obţinute.
Vă mulţumesc,
Deputat
Neculai Iftimie
***
Dezvoltarea României continuă prin PNDL și noul program pentru satele românești!
La momentul actual, în județul Neamț, situația proiectelor finanțate prin PNDL I și II este următoarea: proiecte în
derulare 151, proiecte finalizate 99 și proiecte contractate 109. Programul Național de Dezvoltare Locală dezvoltă România și,
în plus, primarii beneficiază de o nouă oportunitate pentru comunitățile lor: bani de la bugetul statului pentru finanţarea
construirii, modernizării, reabilitării sau extinderii sistemelor de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale.
Fie că vorbim de modernizare de drumuri, alimentare cu apă potabilă, reabilitare și modernizare școli, construire atelier
școală, construire grădinițe, înființare/extindere canalizare, construire poduri, amenajare sensuri giratorii ș.a.m.d., județul
Neamț beneficiază de dezvoltare durabilă prin implementarea acestor proiecte.
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PSD și-a asumat prin programul de guvernare că ridică satul românesc și se ține de cuvânt fiindcă peste 70% din suma
alocată din acest program merge pe proiecte din mediul rural.
Mai mult, încă o dovadă a faptului că guvernul PSD – ALDE lucrează în interesul românilor și dorește să aducă toate
localitățile/satele României la standardul european de civilizație o reprezintă suma de 10 miliarde de euro aprobată recent
pentru satele României.
Astfel că, alături de PNDL, acest nou program derulat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții accelerează schimbările în
bine ale localităților țării, prin completarea tipurilor de investiții posibile și mai ales prin simplificarea procedurilor.
Practic, orice primar poate solicita extrem de simplu sprijin financiar atât pentru proiectele noi, cât și pentru cele
începute, prin completarea / trimiterea doar a 2 documente (autorizația de construcție și proiectul tehnic).
Au prioritate extinderea rețelelor de curent electric, de gaz natural, de apă și canalizare, drumuri comunale, județene,
străzi, poduri și pasaje. Se mai finanțează prioritar spitale județene, municipale, dispensare, centre medicale dar și școli,
grădinițe, creșe ori campusuri școlare.
PNDL și noul program derulat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții au un impact enorm în dezvoltarea comunităților
românești și îmi doresc ca primarii din județul Neamț să profite și de această nouă oportunitate.
Continuăm să ridicăm România și să o așezăm pe locul pe care îl merită! România merită mai mult! Românii merită mai
mult!
Deputat
Alexandru Rotaru
***
Participarea copiilor la deciziile Uniunii Europene, o prioritate a României
la președinția Consiliului Uniunii Europene
România acordă o importanță deosebită viitorului de mâine al țării, în contextul deținerii Președinției rotative a
Consiliului Uniunii Europene. În acest sens, la București are loc conferința internațională cu tema „Participarea copiilor la
procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul Uniunii Europene”, la care sunt prezenți sute de copii,
experţi în drepturile copilului, înalţi funcţionari europeni şi reprezentanţi ai societăţii civile din toate țările membre.
Evenimentul face parte din agenda oficială a României în cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene, scopul
acestuia fiind impulsionarea participării copiilor la procesele decizionale care îi privesc în mod direct.
Unul din cinci cetățeni europeni este copil sau tânăr, ceea ce le conferă dreptul de a fi consultați și de a fi activi în
strategiile și dezbaterile care le creionează viitorul, în conformitate cu prevederile Convenției Națiunilor Unite privind
drepturile copilului. Această inițiativă a fost declarată prioritară pentru Guvernul României pe durata mandatului la Președinția
Consiliului Uniunii Europene.
Conferința a adoptat „Declarația de la București a copiilor din Uniunea Europeană”, elaborată de un grup de copii
români, după un amplu proces de consultare la nivel internațional. Acest document stipulează că adulții au datoria de a
respecta dreptul la participare a copiilor și tinerilor, ca unul dintre drepturile lor fundamentale. România definește astfel
fundamentul legislativ al unui mecanism complex la nivel european, prin care punctele de vedere ale copiilor sunt incluse
oficial în agenda de lucru europeană.
Consider că implicarea copiilor și a tinerilor în strategiile inițiate pentru ei este extrem de importantă, în contextul
consultării în ceea ce înseamnă deciziile luate în scopul influențării vieții lor de zi cu zi. Astfel, „Declarația de la București a
copiilor din Uniunea Europeană” va deveni prefața creării unor structuri formale și a unor mecanisme menite să promoveze
drepturile copiilor, în acord cu prevederile Recomandării UE „Investiția în copii”.
Sunt convinsă că dinamizarea nivelului de familiarizare a copiilor și tinerilor cu problematica Uniunii Europene,
implicarea activă în demersurile europene şi stimularea creativităţii şi a responsabilizării lor în cadrul proceselor de luare a
deciziilor şi de elaborare a politicilor UE, vor face Europa mai puternică și vor uni și mai mult țările membre, având în
vedere creativitatea, activismul și implicarea tinerei generații.
Deputat
Alexandra Presură
***
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Cheia succesului Uniunii Europene este apropierea de cetățenii săi
Anul acesta sărbătorim Ziua Europei, în contextul apropiatelor alegeri pentru Parlamentul European, care vor avea loc
în data de 26 mai în România.
Viitorul Europei este în mâinile cetățenilor săi, care sunt așteptați luna aceasta să decidă direcția Uniunii Europene, prin
alegerea reprezentanților lor în Parlamentul European, în toate statele membre UE.
Acum, mai mult decât oricând, este momentul să decidem ce ne dorim de la Uniunea Europeană, pentru că Europa pe
care ne-o dorim trebuie să fie o Europă modelată după așteptările și nevoile cetățenilor săi.
Potrivit unui studiu al European Parliamentary Research Service - Europol, 80% dintre cetățenii europeni doresc ca
Uniunea să se implice mai mult în combaterea terorismului și a migrației ilegale. Reducerea șomajului, creșterea economică,
nevoia de investiții reprezintă preocupări constante la nivel cetățenesc, în Uniunea Europeană.
Alegerile europene din 26 mai oferă românilor, prin participarea la vot, oportunitatea de a-și exprima punctul de vedere
cu privire la direcția pe care UE trebuie să o urmeze în următorii ani în domenii esențiale, precum securitate, economie, comerț
internațional, protecția consumatorilor sau combaterea schimbărilor climatice. Parlamentului European, prin misiunea sa
legislativă, îi revine un rol primordial, din ce în ce mai activ, cu privire la aceste teme de mare interes pentru toți cetățenii
europeni.
Alegerile europene din 2019 se desfășoară în perioada în care România deține Președinția Consiliului UE, context care
accentuează importanța locului și rolului țării noastre în cadru Uniunii. Totodată, consider că acest scrutin reprezintă o
oportunitate extraordinară pentru români, de a se implica și decide nu numai viitorul lor, ci și al țării în care trăiesc şi al marii
familii europene din care fac parte.
Ca parlamentari, cred că suntem cu toții conștienți de importanța încurajării prezenței la vot, mai ales că, în 2014,
aceasta a fost doar de 42,6% la nivel european și de 32,44% la nivel național. Este nevoie ca încrederea mare pe care o au
românii în instituţii europene, precum Parlamentul sau Comisia, să se reflecte şi în prezenţa la vot. Există o serie de teme
europene care au fost discutate serios în ultimul timp în spațiul public românesc, oferind cetățenilor noștri o șansă mult mai
bună de a distinge între politicienii care într-adevăr au ceva de spus pe aceste subiecte și pot reprezenta bine țara noastră în
Europa și oamenii politici care nu sunt credibili în Europa.
Prin consultări, am încercat să aducem politicile europene mai aproape de cetățeni, astfel încât fiecare român să
cunoască avantajele pe care le are, datorită statutului de membru UE pe care România l-a dobândit în 2007 și, cu ajutorul
cetățenilor, să găsim soluții și instrumente eficiente pentru consolidarea proiectului european.
Guvernul României a demonstrat, în prima jumătate de mandat la președinția Consiliului UE, că are capacitatea de a
gestiona eficient şi productiv agenda Preşedinţiei, confirmând încă o dată seriozitatea şi determinarea cu care țara noastră
abordează problemele europene.
Cred cu tărie că România trebuie să fie reprezentată în Parlamentul European de politicieni care au convins, care vor şi
pot să reprezinte cu onoare şi demnitate interesele românilor şi care să se lupte cu toate forţele pentru ca aceștia să fie trataţi în
mod egal, în raport cu orice stat european. Înaintea unui nou ciclu parlamentar european, poate ar merita să reflectăm la câteva
lucruri care par că introduc standarde duble, ceea ce nu este nici în sprit european și nici dorit de către cetățeni. Cum este
posibil ca autoritățile UE să critice instituţiile unor ţări pentru practici pentru care nu ridică obiecţii în altă parte? Oare UE nu
trebuie să schimbe ceva în acest sens, pentru a fi asigurată o imparțialitate a instituțiilor europene, dincolo de orice dubiu?
Dacă Uniunea nu va acționa rapid, alegătorii europeni vor fi profund dezamăgiți, de aceea, pentru a recăpăta încrederea
cetățenilor săi, UE trebuie să-și găsească o cadență acceptată și acceptabilă, să adapteze viziunea fondatorilor Europei la
provocările actuale, ca o uniune a națiunilor puternice, egale și libere, conform așteptărilor acestora, căci altfel, riscă să se
îndepărteze de ei.
Astăzi, europenii au nevoie de o uniune sigură, democratică, ambițioasă și inovatoare, care să reducă inegalitățile
sociale și să combată ferm monopolurile și protecționismul.
Cu siguranță, cheia succesului Uniunii Europene este apropierea de cetățenii săi.
Ei trebuie să simtă că dețin controlul direcției generale în care se îndreaptă Uniunea. Pentru aceasta, trebuie să
intensificăm eforturile comune și să asigurăm o mai bună comunicare cu privire la beneficiile UE în ceea ce privește viața de
zi cu zi a cetățenilor și să explorăm modalități de a spori implicarea acestora în afacerile UE.
Totodată, un alt aspect care trebuie avut în vedere este creșterea rolului parlamentelor naționale în luarea deciziilor la
nivelul UE, în condiții de egalitate și în spiritul cooperării și al unității loiale. Interesele tuturor statelor membre trebuie luate în
considerare, în mod egal, neuitând de faptul că, în centrul Uniunii trebuie să se afle cultura consensului.
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De aceea, cu precădere în acest an 2019, când România deține președinția Uniunii Europene, de Ziua Europei, trebuie să
transmitem un mesaj convergent cu dezbaterile actuale în plan european, dar și corelat cu necesitatea de a evidenția nevoia ca
cetăţenii europeni să participe la vot, exprimându-și opțiunile, încrezători că cei care-i vor reprezenta în Parlamentul Eurpean
vor acționa pentru ca ei să resimtă concret, la nivelul vieţii de zi cu zi, beneficiile apartenenţei la Uniunea Europeană.
Deputat
Angel Tîlvăr
***
Măsuri adoptate de Guvernul PSD
Hristos a înviat!
Luna aceasta ne aflăm în plină campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe 26 mai.
Am observat că retorica partidelor din opoziţie nu se bazează aproape deloc pe proiecte europene, pe idei şi politici la
nivelul Uniunii Europene care să aducă un plus atât românilor, cât şi proiectului european. Este trist că aceste partide, care se
consideră europene, se axează pe o campanie negativă, o campanie care are în centrul ei ideea „tot ce a făcut Guvernul PSD
este rău şi trebuie să ne votaţi pe noi pentru a schimba aceste lucruri”. Sigur, alegerile europarlamentare nu au drept scop
modificarea configuraţiei politice din Parlamentul României sau schimbarea Guvernului, dar pare mult mai uşor să faci o astfel
de campanie.
Având în vedere acest tip de campanie şi mergând pe ideea opoziţiei conform căreia tot ce a făcut Guvernul PSD trebuie
modificat, m-am gândit să fac o mică trecere în revistă a măsurilor adoptate de PSD şi care se doresc a fi schimbate. Unele
măsuri sunt de stânga, altele sunt de dreapta, dar toate au avut în centrul lor dorinţa de a îmbunătăţi viaţa românilor, respectiv:
1. Adoptarea Legii-cadru a salarizării, care a dus la creşterea exponenţială a salariilor pentru medici, pentru asistenţii
medicali. Există un număr semnificativ de medici care s-au întors din Europa pentru a profesa în România, o mişcare
de neînchipuit acum câţiva ani. De asemenea, au crescut în mod semnificativ salariile din învăţământ, o creştere
importantă pentru atragerea unor profesori de bună calitate într-un sistem de care depinde viitorul României. Nu în
ultimul rând, au existat şi vor mai exista creşteri în zona administraţiei publice, mai ales în cazul funcţionarilor cu
salarii foarte mici. Conform opoziţiei această lege ar trebui abrogată şi să se revină la situaţia dinainte, cu salarii mici
pentru medici, foarte mici pentru profesori şi, uneori, ridicole pentru unii funcţionari publici.
2. Mărirea punctului de pensie la 1.100 de lei de la 871,7 lei, o creştere de peste 25%, coroborată cu creşterea pensiei
minime la un cuantum de 704 lei. În această privinţă partidele de opoziţie au două lozinci, care se contrazic între ele.
Pe de o parte, susţin că punctul de pensie trebuia mărit mai devreme, iar pe de altă parte că Guvernul nu are bani
pentru plata pensiilor. Ambele lozinci sunt eronate sau greşite în mod intenţionat, creşterea punctului de pensie
depinde şi de capacitatea Guvernului şi a economiei de a susţine această mărire, iar Guvernul are în mod clar bani
pentru creşterile adoptate.
3. Trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, a avut drept efect o creştere a colectării la bugetul de stat, dar nu
acest lucru este important. Important este că prin trecerea contribuţiilor nu a crescut povara fiscală pentru angajatori
şi că mult mai mulţi angajaţi au platite contribuţiile atât la pensie cât şi la sănătate. Pe viitor aceste măsuri se vor
regăsi în bunăstarea românilor şi într-o pensie mai bună. Conform opoziţiei trebuie revenit la sistemul anterior, pentru
că afectează angajatorii. Evident că angajatorii nu pot fi afectaţi de o măsură economică care îi ajută să aibă costuri
mai scăzute.
4. Asigurarea plăţii unor contribuţii la nivelul salariului minim, în cazul angajaţilor cu contract part-time, care nu au alte
venituri şi care nu sunt pensionari sau studenţi. Este clar că o parte dintre angajatorii exploatau această lacună din
legislaţie pentru a plăti contribuţii mai mici pentru angajaţii lor. După adoptarea măsurii peste 800.000 de contracte
au fost modificate în contracte full time. Conform opoziţiei această este o măsură antieconomică, care trebuie
eliminată imediat. Evident, angajaţii sunt avantajaţi pentru că au o protecţie superioară, inclusiv în ceea ce priveşte
plata contribuţiilor sociale.
Spaţiul limitat nu îmi permite să menţionez toate măsurile luate de Guvernul PSD, dar consider că este foarte
important ca pe 26 mai să iasă cât mai multă lume la vot şi să voteze în cunoştiinţă de cauză.
Vă mulţumesc!
Deputat
Anișoara Radu
***
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Creșterea economică, resimțită efectiv în nivelul de bunăstare al românilor
Creșterea economică resimțită în nivelul de trai al populației și măsurile sociale se numără printre obiectivele
Guvernului pentru perioada următoare, în care vom obține din nou o creștere economică semnificativă. Astfel, Executivul și-a
fixat o serie de domenii-țintă, conform Programului de guvernare al PSD, în scopul consolidării și dinamizării domeniului
economic, social, și al sistemelor fundamentale – sănătatea și educația.
Aceste priorități pornesc de la premisa stabilității și colaborării între Parlament și Guvern, care au făcut ca în ultimii doi
ani și jumătate România să înregistreze atât o creștere economică substanțială, cât și crearea de noi locuri de muncă și
reducerea exponențială a șomajului.
Reperele principale ale acestui an sunt măsurile legislative de continuare a creșterii și stimulării economice. De
asemenea, Guvernul și majoritatea parlamentară PSD vor continua transpunerea în practică a unui alt deziderat esențial,
respectiv ca o parte cât mai importantă din creșterea economică să fie îndreptată către cetățeni, resimțită efectiv de români,
printr-o distribuție mai echitabilă, bazată pe păstrarea echilibrelor sociale. Este evident, de altfel, că toate măsurile luate de
Guvernul PSD, de la instalare și până în prezent, se văd în creșterea posibilității românilor de a-și ușura costurile vieții, fapt ce
a dus implicit la majorarea standardului de viață și un grad sporit de suportabilitate a coșului zilnic.
De asemenea, deciziile de sprijin în domeniul social se referă la noua majorare a punctului de pensie, care va ajunge la 1
septembrie a.c. la 1.265 lei, respectiv o majorare de 15% față de ultima creștere, din 1 iulie anul trecut. Este de remarcat faptul
că, raportat la data de 1 ianuarie 2016, valoarea punctului de pensie a înregistrat o creștere cu 32,5% în intervalul 2016-2018,
care va ajunge la 36% după majorarea din septembrie a.c..
Decizii pozitive pentru români au fost și dublarea alocațiilor copiilor, indexarea indemnizațiilor persoanelor cu
dizabilități, și multe altele. Acestea sunt realități susținute de bugetul alocat pentru acest an, iar Executivul le va aplica și în
anii viitori, fără nicio legătură cu campaniile electorale ce vor urma.
România are nevoie în continuare de astfel de măsuri de echilibru social, ce trebuie să definească obligația statului de a
avea o societate mai omenoasă, care să aibă grijă de toate categoriile populației, în special de persoanele cu posibilități
materiale reduse, în paralel cu formarea unei clase de mijloc cu un potențial european.
Nici tinerii nu vor fi uitați, fiind deja luate măsuri multiple de creștere a ocupării forței de muncă, prin proiecte demarate
pentru persoanele care au ieșit din șomaj, Programul „Investește în tine” și alte stimulente destinate tinerilor aflați la început de
drum, pentru a-i ajuta să obțină un loc de muncă și o locuința necesară unui trai decent, aici, acasă!
Deputat
Georgeta-Carmen Holban
***
Prioritățile politicilor de pe agenda strategică a instituțiilor europene pentru următorii ani
vor fi stabilite la summitul organizat în țara noastră de Ziua Europei, 9 mai.
Eliminarea standardului dublu va fi dovada loialității celor vechi față de cei noi și a maturității proiectului european
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Săptămâna aceasta are loc la Sibiu, summit-ul ce reunește toate statele membre ale Uniunii Europene. Această
întrevedere a celor mai importante state europene are loc într-un moment extrem de dificil pentru Uniunea Europene: Marea
Britanie a votat ieșirea din UE, însă cadrul legislativ și eventualele tratate cu spațiul comercial european nu sunt clarificate.
Lipsa de viziune în anumite probleme esențiale precum fenomenul imigrației, atitudinile euro-sceptice din anumite state, dar și
mesajul european de unitate vine pe fondul unor dezacorduri şi o solidaritate din ce în ce mai scăzută între statele europene,
realități ce trebuie îmbunătățite. La acest eveniment se va discuta următoarea agendă strategică a UE din perioada 2019-2025,
între care aspecte importante sunt: libertatea, securitatea și justiția la nivelul UE, statutul UE ca actor pe piața mondială,
creșterea economică și competitivitatea Europei în fața celorlalte mari puteri asiatice sau americane, autonomia și protejarea
cetățenilor europeni indiferent de zona de proveniență.
Este un moment oportun pentru dezbaterea viitorului european în anumite aspecte estențiale pentru conceptul european,
întrucât în aceeași perioadă celebrăm și Ziua Europei, o zi a reflectării la istoria și civilizația din din acest spațiu, precum și la
unitatea și valorile promovate de proiectul european încă de la înființarea sa. Ambele instituții eruopene constituie moment de
celebrare în această săptămână: pe data de 5 mai celebrăm fondarea Consiliului Europei, iar pe 9 Mai celebrăm Ziua Europei,
cunoscută ca și ziua Schuman, deoarece ne aduce aminte de declarația memorabilă a ministrului francez de externe, Robert
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Schuman, prin care s-au unit industriile de oțel și cărbune ale Franței, Germaniei de Vest și ale altor state, ducând la crearea
Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. Ducând mai departe ideea lui Robert Schuman de la 1950, în 1951 se alăturau
proiectului și alte state, semnând Tratatul de la Paris, iar în 1957, prin Tratatul de la Roma, se înființa Comunitatea Economică
Europeană sau Piața Comună Europeană, dar și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, toate intrând în vigoare la
începutul anului 1958. Trebuie să ne reamintim cu toții, mai ales în această perioadă, de principiile Uniunii Europene și de
pilonii săi fundamentali, pentru că numai așa vom putea combate atitudinile neîncrezătoare în viitorul Europei.
Statele cu o tradiție îndelungată în cadrul Uniunii Europene trebuie să reflecteze asupra faptului că dezvoltarea și
continuitatea spiritului european se bazează pe cooperare și participare comună la deciziile fundamentale ale politicilor
europene. Eliminarea standardului dublu va fi dovada loialității celor vechi față de cei noi și a celor puternici față de cei slabi
și a maturității proiectului european. Suntem conștienți cu toții că sunt necesare strategii regândite, proiecte care îi împlice pe
toți în aceeași măsură, precum și soluții inovatoare care să asigure continuitatea și să sporească încrederea într-o comunitate
europeană matură și solidă și care trebuie să își reia misiunea de lider global. La mulți ani Europa, la mulți ani tuturor
cetățenilor europeni!
Deputat
Claudiu-Augustin Ilișanu
***
Continuăm investițiile în sănătate din județul Botoșani’’
Stimați colegi,
În programul de guvernare al PSD sănătatea reprezintă un obiectiv de interes național. Vineri, 3 mai am fost prezent la
semnarea contractul de finanțare, în valoare de peste 1,5 milioane euro, aferent proiectului “Modernizare, Extindere, Dotare a
Unității de Primiri Urgențe. Prin implementarea acestui proiect va crește calitatea serviciilor medicale de urgență pentru
cetățenii judetului Botoșani. Un număr mai mare de pacienți vor putea primi servicii medicale de urgență, iar personalul UPU
va avea noi dispozitive și echipamente medicale performante.
Proiectul a fost depus de către Consiliul Judeţean Botoşani în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 8: Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale, Operaţiunea 8.2.B: Unităţi de Primiri Urgenţe, având ca obiectiv general: îmbunatăţirea
calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă în Regiunea Nord-Est în general, si în judeţul Botoşani, în particular, prin
modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente medicale performante a Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Modernizarea, extinderea și dotarea cu
aparatură medicală performantă a UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani 2. Reducerea ratei
internărilor acute în Spitalul de Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, de la 28,73% la nivelul anului 2017, la 28,12% la
finalul primului an de implementare a proiectului, ca urmare a implementării măsurilor de modernizare, extindere şi dotare a
UPU 3. Extinderea corpului de clădire A din cadrul UPU cu un corp având regim de înalţime P+1, cu o suprafaţă construită la
sol de 324,60 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată de 708,50 mp 4. Modernizarea unei suprafeţe de 930,80 mp construcţie
existentă (Corp A) din UPU prin reconfigurare spaţii, recompartimentare şi măsuri de eficientizare energetică 5. Realizarea
unei copertine pentru UPU, în suprafaţă de 240,5 mp 6. Dotarea UPU cu 8 echipamente medicale performante, precum şi cu
elemente de mobilier şi dispozitive medicale, care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei îngrijirii
spitaliceşti de urgenţă. Proiectul are o valoare totală de 6.775.001,13 lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată
Uniunii Europene și Guvernului României este de 6.639.501,11 lei iar contribuția Consiliului Județean Botoșani, în calitate de
beneficiar al finanțării, este de 135.500,02 lei.
Totodată, în calitatea mea de specialist în domeniul sănătății, voi continua să depun toate eforturile necesare pentru
asigurarea unor condiții cât mai bune pentru toți pacienții din județul Botoșani, dar și pentru pacienții din țară. Se ştia foarte
bine că există încă un deficit de echipamente medicale de înaltă performanță în spitale, de aceea sunt convins de faptul că
Guvernul Dăncilă sprijinit de majoritatea parlamentară PSD va depune toate eforturile necesare pentru continuarea
achiziționării de echipamente medicale de înaltă performanță pentru spitale. În acest fel, putem pune piatra de temelie a
reconstrucției sistemului sanitar în jurul și în ineresul cetățeanului.
Deputat
Costel Lupașcu
***
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Să scăpăm de președintele absent!
Timpul, acest barometru irepetabil, ne face să ne aducem aminte din când în când, cine suntem și ce misiune avem în
exercitarea funcțiilor pe care, cel puțin temporar, le deținem. Mă rog, așa ar fi firesc, să reflectăm cine suntem, ce suntem, și de
ce suntem! Mă refer, evident, la oamenii cu putere de decizie în stat, dar oare câți dintre ei își pun realmente astfel de întrebări!
Zece ani, românii au fost încontinuu dezbinați, de un președinte care a confundat Instituția Prezidențială cu propria
moșie. „Președintele jucător” a fost preocupat să intoxice spațiul public și românii cu subiecte conflictuale, divergente,
întotdeauna menite să-i stârnească pe români unii împotriva altora. După retragerea „jucătorului”, românii și-au ales în funcția
de președinte un personaj de factură diametral opusă, care promitea să fie un altfel de șef de stat, având în vedere experiența sa
bogată de primar și originea etnică europeană!
Vedem acum că timpul, acest judecător imparțial, care nu numără nici casele obținute nuștimcum, nici banii încasați din
meditațiile prestate în timpul serviciului de primar, vine și ne amintește că sunt aproape cinci ani de când președintele
României este KiWi, mă iertați, domnul Klaus Iohannis! Un om care, atât de adânc preocupat fiind de soarta României și a
românilor, nu se poate lăuda cu vreo altă realizare benefică în afara celei de a supraveghea ținutele fistichii din aparițiile
publice ale soției domniei sale, și de a-și face selfie cu ciobanii de pe lângă pârtiile goale de schi!
Păcat, dragii mei români! Acest președinte de la care ați avut speranțe că va fi un personaj politic nou, mai puțin
experimentat ce-i drept, dar care ar fi putut crea o emulație coagulantă pozitivă în societatea românească, v-a dezamăgit pe toți,
fie că l-ați votat sau nu! În concluzie, acea așa-zis „revoluție” care l-a propulsat pe Klaus Iohannis în funcția de președinte al
României, s-a dovedit a fi un doar un mare balon de săpun!
Edificator este doar faptul că șeful statului nu a făcut absolut nimic pentru creșterea și dezvoltarea României! Nu a făcut
nici măcar vreun studiu de impact, niciun raport referitor la evoluția sectoarelor fundamentale precum educația, sănătatea,
infrastructura, nu a făcut nimic. Nici rolul de mediator nu și l-a însușit, ba chiar a acționat samavolnic, din moment ce a blocat
legea bugetului, a amânat nepermis creșterea alocațiilor copiilor, și s-a trezit în acest an că Guvernul PSD, pe care tot el l-a
învestit, nu mai este bun și, vezi Doamne, trebuie decapitat!
Așadar, tineri români care vreți o țară ca afară, acum ați văzut că nu e prea mare diferență între Regele Lear și
„Președintele Delir”! Să gândim bine și cu frică de Dumnezeu, pe cine vom alege în funcția de șef al statului la începutul iernii
viitoare! Am avut un președinte jucător, avem acum un președinte somnoros și absent, avem nevoie de un președinte adevărat!
Cred cu tărie că România nu își mai permite un conducător de paie! Traseul european și euro-atlantic ireversibil al țării
noastre impune un președinte destoinic, patriot, iubitor al valorilor tradiționale moștenite de noi din generație în generație! Să
sperăm că îl vom avea începând cu alegerile prezidențiale de la finalul acestui an!
Deputat
Cristina Burciu
***
Bilanţul realizărilor României la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene
Hristos a înviat!
Înainte de preluarea de către România a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene au existat voci atât din
exterior, dar mai ales din interior, care au susţinut că nu suntem pregătiţi pentru o asemenea responsabilitate.
Consider că este oportun acum, după ce a trecut peste jumătate din această preşedinţie, să facem un scurt bilanţ al
realizărilor României. Aş dori să prezint, totuşi, contextul european în care România a preluat acest mandat, pentru a înţelege
mai bine dificultăţile pe care le-am întâmpinat.
În primul rând, mandatul României a avut loc în perioada extrem de dificilă a negocierilor dintre Uniunea Europeană şi
Marea Britanie pe tema Brexitului, care încă nu au fost finalizate, în perioada negocierilor pentru următorul cadru multianual
financiar al U.E., dar şi într-o perioadă marcată de pre-campania electorală pentru Parlamentul European şi a negocierilor
privind viitoare componenţă a Comisiei Europene. Pe scurt, am avut de gestionat o situaţie extrem de complexă şi de negociat
diferite dosare într-un termen foarte limitat în timp.
Chiar şi în aceste condiţii România a gestionat peste 1.100 de evenimente şi reuniuni, dintre care 17 reuniuni informale
ale miniştrilor pe diferite teme de interes. Spre comparaţie, Findanda are în vedere organizarea a 6 reuniuni informale la nivel
de miniştri şi a 80 de evenimente pe o perioadă de 6 luni.
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În perioada foarte scurtă în care am avut posibilitatea negocierii dosarelor legislative cu Parlamentul European, am
rteuşit să finalizăm peste 90 de dosare legislative, care au fost confirmate în Consiliu şi în Parlamentul European.
Dintre dosarele foarte importante închise de România voi puncta doar câteva:
 Revizuirea Directivei privind Gazele Naturale, un dosar extrem de important pentru securitatea energetic europeană;
 Adoptarea Directivei privind drepturile de autor pe piaţa unică, care aduce benificii atât creatorilor de conţinut, cât şi
consumatorilor;
 Programul-cadru Orizont-Europa, prin care am obținut creșterea resurselor financiare pentru extinderea participării la
acest program și la reducerea diferențelor de salarizare pentru cercetători la nivelul Uniunii Europene;
 Adoptarea Regulamentului pentru instituirea unei Autorităţi Europene a Muncii sau Directiva privind transparenţa şi
predictibilitatea condiţiilor de muncă;
 Menţinerea Politicii Agricole Comune i susținerea unui nivel adecvat de finanțare pentru plățile directe și dezvoltarea
rurală.
Sigur, realizările sunt mult mai multe şi foarte diverse, dar toate au în centrul lor consolidarea Uniunii Europene şi
protejarea cetăţenilor europeni.
Toate aceste succese se datorează echipelor de experţi din fiecare minister în parte şi a Reprezentanţei Permanente de la
Bruxelles. Am dovedit că suntem nu numai pregătiţi, dar şi foarte buni şi dedicaţi.
Pentru toate aceste aspecte am fost felicitaţi de toţi liderii europeni care au venit în România în această perioadă. Modul
în care am pregătit preşedinţia a fost exemplar şi, în final, am demonstrat că reprezentăm o voce puternică în Europa.
Sunt convinsă că preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene reprezintă un mare succes şi că am reuşit, încă o
dată, să demonstrăm că suntem capabili să ducem la sfârşit orice sarcină, oricât de grea este aceasta.
Vă mulţumesc,
Deputat
Mirela Furtună
***
Guvernarea PSD își îndeplinește misiunea socială asumată și vine în sprijinul
familiilor vulnerabile, a șomerilor și a persoanelor cu dizabilități
Stimate colege și stimați colegi,
Guvernarea PSD acordă suport pentru 30.000 de copii din familii vulnerabile pentru educație și îngrijire timpurie în
creșe. Este un punct esențial al programului de guvernare PSD care devine realitate. Această măsură finanțată cu 168 de
milioane de euro, din fonduri europene, are drept obiectiv creșterea numărului de copii care merg la creșă și asigurarea unei
îngrijiri corecte. Un astfel de program era cu atât mai necesar cu cât sunt mii de familii unde ambii părinți muncesc, sau unde
măcar unul dintre părinți este plecat din țară. Este un proiect social binevenit pentru dezvoltarea serviciilor de educație și
îngrijire timpurie, dat fiind că în prezent doar 2% din copiii din această categorie sunt înscriși la creșă.
Vor fi susținuți cu prioritate părinții care nu au un loc de muncă și au în creștere unul sau mai mulți copii cu vârsta de
până la 2 ani, precum și cei cu venituri reduse, care aparțin categoriilor vulnerabile. De asemenea, în acest program se
încadrează și copiii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
În același timp, guvernarea social-democrată acordă sprijin pentru angajarea și integrarea șomerilor și persoanelor cu
dizabilități printr-un proiect cu o valoare de 23,5 milioane de euro.
Prin acest proiect Guvernul vine cu o soluție la realitatea că persoanele cu dizabilități au o rată a ocupării mult mai
redusă față de cea a populației generale. Astfel, ajutorul acordat firmelor pentru angajarea persoanelor cu dizabilități crește
șansele acestora de integrare pe piața muncii.
În prezent, în România doar 12,7% din persoanele cu dizabilităţi cu vârsta între 18-55 ani au un loc de muncă, în timp ce
rata ocupării populaţiei generală, pe acelaşi eşantion de vârstă, este de 70%.
Persoanele cu dizabilități vor fi sprijinite să-și achiziționeze tehnologii asistive de tip fotolii rulante, camere de citit
pentru nevăzători, mijloace prin care vor putea avea o viață independentă, astfel încât să poată avea un loc de muncă. Ajutorul
este consistent și ajunge până la 5.000 de euro de persoană, pentru cel puțin 5.000 de beneficiari.
Totodată, se menține și programul prin care angajatorii vor fi stimulați să angajeze persoane cu dizabilități, prin
acordarea unei subvenții de 2250 de lei pe lună, pentru o perioadă de 18 luni.
În ceea ce privește plata însoțitorilor persoanelor cu handicap vreau să subliniez faptul că legea bugetului e clară:
„finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu
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handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile
proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Autoritățile locale cu 10 miliarde de lei mai mult pentru asistență socială față de anul trecut. Deci sunt bani, ba chiar în plus.
Așadar, nu se poate pune în discuție lipsa fondurilor pentru plata drepturilor de asistență socială!
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin legea bugetară sunt de
11,4 miliarde lei, cu 5,2 miliarde lei mai mult decât s-a alocat în anul 2018. Impozitul pe venit colectat la bugetul de stat care
se repartizează bugetelor locale este estimat la 22,2 miliarde de lei, cu 4,8 miliarde lei mai mult decât s-a repartizat în anul
2018.
Bugetele locale beneficiază în anul 2019 de surse suplimentare de 10 miliarde lei, fără a fi luate în calcul excedentele
acumulate până la sfârșitul anului 2018 de bugetele locale în sumă de 13,1 miliarde lei.
Așadar, autoritățile locale au fondurile necesare pentru asigurarea finanțării drepturilor asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav.
Vă mulțumesc.
Deputat
Marius Constantin Budăi
***
PSD sprijină justiția care este legată atât de supremația legii, cât și de drepturile
omului, însă este împotriva președintelui Iohannis care joacă politică cu justiția
Stimate colege și stimați colegi,
PSD consideră că cele două întrebări propuse de președintele Klaus Iohannis pentru referendumul consultativ nu
răspund unei controverse din societate, dat fiind acordul cvasi-unanim asupra temelor supuse consultării publice.
Lipsa de precizie, de claritate a formulării întrebărilor arată în fapt că totul e praf în ochii oamenilor. Nu e vorba de
consultarea lor veritabilă, ci de prostirea lor în folosul propriu, electoral al președintelui Iohannis și partidelor pe care le susține
în campania pentru europarlamentare.
În egală măsură este evidentă ipocrizia și duplicitatea președintelui Iohannis care invocă norme și instituții europene
doar atunci când îi convine. Acum ignoră, ca și când n-ar exista, rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 22
ianuarie 2019 prin care cere statelor membre să nu facă referendum odată cu alegerile pentru a permite cetățenilor să aibă o
alegere corectă, nedistorsionată.
Se devoalează astfel concret și fără dubiu că referendumul domnului Iohannis este o manevră de campanie electorală, cu
scopul de a-i amăgi, folosi pe oameni să vină la vot în speranța că astfel PNL și USR vor obține un scor mai mare.
Această scamatorie este cu atât mai evidentă, cu cât pentru a deveni efective modificările rezultate din ipoteticul răspuns
afirmativ la referendumul validat de Curtea Constituțională a României, trebuie modificată Constituția țării și anumite legi
organice.
Având în vedere că referendumul consultativ pe teme de interes național este o prerogativă exclusivă a președintelui,
Klaus Iohannis va purta întreaga răspundere politică atât în privința cheltuielilor implicate în organizarea scrutinului, cât și în
situația în care Curtea Constituțională va constata caracterul neconstituțional al unor reglementări realizate în urma
referendumului.
PSD sprijină justiția care este legată atât de supremația legii, cât și de drepturile omului. Nu suntem împotriva unui
referendum privind justiția, suntem împotriva unui președinte care joacă politică cu justiția.
Un referendum pe Justiţie ar trebui să includă, în mod obligatoriu, întrebările propuse de foştii dizidenţi politici legate
de menţinerea în funcţiile de demnitate publică a foştilor torţionari şi a uneltelor poliţiei politicie a regimului comunist.
Demagogia şi ipocrizia unui preşedinte care nu a făcut nimic bun pentru români şi pentru România, timp de 4 ani şi
jumătate, nu mai păcăleşte pe nimeni. Iohannis nu este preşedintele românilor! Este un preşedinte protector al torţionarilor.
Din păcate, domnul Iohannis nu este decât o biată copie a președintelui Băsescu! La fel ca acesta, în 2009, și Iohannis
dorește să speculeze și să suprapună peste alegerile europarlamentare un referendum. Nu este decât o manevră electorală
menită să îi aducă voturi.
Vă mulțumesc.
Deputat
Elvira Șarapatin
***
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Cu atacurile la persoană și nimicul pe care l-a realizat în Botoșani cât a condus
Consiliul Județean, PNL nu va păcăli botoșănenii să îl voteze la alegerile europarlamentare
Reprezentanții PNL care doresc să ajungă la guvernare prin orice mijloace atât la nivel local, cât și pe plan național nu
au lăsat nimic în urma lor nici la Consiliul Județean și nici în altă parte.
Mai mult decât atât, europarlamentarii actuali ai PNL au refuzat eliminarea standardelor duble la alimente si alte
produse. Ei au votat în Parlamentul European împotriva reglementărilor care impuneau aceiași calitate pentru același produs
oriunde este vândut în Europa. Pe lista celor care au spus „NU” sunt liberalii Daniel Buda, Theodor Stolojan, botoșăneanul
Mihai Ţurcanu, Adina Vălean, deci o parte dintre cei care doresc și acum să obțină votul cetățenilor din Botoșani și din
celelalte județe ale țării.
Botoșănenii și toți românii trebuie să știe cine sunt trădătorii de țară, care se opun și votează împotriva intereselor
României.
Liberalii botoșăneni în frunte cu președintele Orban și cu primii candidați de pe lista PNL pentru alegerile
europarlamentare au ratat ocazia să nu se facă de râs. Din păcate, abia în urmă cu câteva zile a aflat și domnul Rareș Bogdan,
capul de listă al candidaților PNL la alegerile europarlamentare unde e județul nostru pe hartă și ce personalități și oameni
valoroși s-au născut la noi și au reprezentat țara noastră la nivel mondial. La fel și domnul Orban, până să vină campania
electorală nu a călcat prea des prin județul Botoșani. La sfârșitul lunii aprilie a fost pentru câteva ore la Botoșani pentru că are
nevoie de voturi. E greu de înțeles când vezi că cei care au susținut Guvernul Zero la absorbție fonduri europene și care a fost
indiferent la calamitățile care au lovit agricultura la nivelul județului Botoșani, dar și în alte părți nu au acordat niciun fel de
sprijin fermierilor, vin acum să dea lecții PSD, care a început să pună în mișcare obiectivele de investiții la nivel local.
Investițiile sunt prioritatea, dar PSD se ține de cuvânt și alocă toți banii necesari pentru pensii și salarii, inclusiv pentru
majorările prevăzute în acest an.
De la preluarea guvernării, în județul Botoșani a crescut pensia medie cu 26%, de la 750 lei în 2016 la 964 lei în 2019.
De asemenea, în această perioadă s-a majorat salariul mediu brut cu 86%, de la 2.244 lei în 2016 la 4.179 lei în 2019.
Totodată, a scăzut șomajul din 2016 până în 2019 cu 43%, respectiv de la 7.950 de șomeri la 4.331 de șomeri. Așadar, aceasta
este realitatea înregistrată de Institutul Național de Statistică, cifrele nu mint și nu fac politică.
Dacă se laudă domnii de la PNL că au adus investiții în sănătate, educație, infrastructură, agricultură la nivelul județului
când l-au condus, de ce abia în Guvernarea PSD s-au achiziționat aparate RMN și CT la Spitalul Județean, de ce PSD a trebuit
să înceapă primele investiții în sistemele de irigații, de ce PSD a construit primul spital după 1989 din municipiul Botoșani și a
achiziționat 26 de ambulanțe noi, de ce PSD a dat drumul la programele de construcții de locuințe ANL în mai multe zone ale
județului, de ce PSD a început modernizarea și dotarea a 100 de școli și 64 de grădinițe din Botoșani, de ce PSD a dat drumul
la primele lucrări de prevenire a inundațiilor, de ce PSD a dat startul primelor împăduriri din județ pentru protejarea solului și
refacerea echilibrului hidrologic. Răspunsul este simplu: pentru că PNL nu a făcut nimic.
Sunt convins că botoșănenii vor ține minte când vor fi cu ștampila în mână în cabina de vot pe 26 mai și vor avea de ales
între continuarea creșterilor de pensii și salarii promisă și respectată de PSD și oprirea majorărilor sau chiar tăierea pensiilor și
salariilor, pe care cei de la PNL și colegii lor de la USR le consideră exagerate și nerealiste.
Vă mulțumesc.
Deputat
Răzvan Rotaru
***
Alegerile europarlamentare, extrem de importante pentru PSD Bacău
Domnule/doamnă președinte de ședință,
Stimați colegi,
Suntem în plină campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, extrem de importante atât în contextul deținerii
Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, cât și a scrutinului prezidențial de la sfârșitul acestui an. Partidul Social
Democrat a început această bătălie electorală în forță, deoarece avem marele avantaj că am realizat ceea ce am promis în
campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2016.
Alegerile din 26 mai au o însemnătate deosebită pentru Organizația Județeană PSD Bacău, prin prezența pe un loc
eligibil a președintelui Dragoș Benea. Este o desemnare de care suntem mândri, dar, în același timp, aceasta ne obligă să ne
motivăm și să ne mobilizăm la maxim pentru a obține un rezultat meritoriu.
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Consider că este foarte important să le spunem băcăuanilor în această campanie electorală despre calitățile candidaților
noștri pentru Parlamentul European. În ceea ce-l privește pe liderul PSD Bacău, senatorul Dragoș Benea, performanțele
politice și administrative ale domniei sale sunt recunoscute, de numele său fiind legate foarte multe progrese la nivel județean,
mai ales în cei 12 ani în care a deținut funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău (2004 - 2016): Modernizarea
Aeroportului ”George Enescu”; Secția de radioterapie a Spitalului Județean Bacău, care oferă posibilitatea tratării bolnavilor
de cancer; Programul Național de Dezvoltare Locală ( PNDL 1 și PNDL 2), prin care s-au alocat județului Bacău fondurile
necesare pentru investiții în infrastructura rutieră, educație (școli și grădinițe), sănătate, apă și canalizare, în toate comunele
județului; Heliportul Spitalului de Urgență Moineşti; Modernizarea și repunerea în funcțiune a Clubului Lira din Moinești;
Finanțarea și începerea lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Bacău; Finanțarea studiului de fezabilitate și a
proiectului tehnic pentru autostrada Iași – Bacău - Brașov, și multe alte realizări, ce au avut ca efect direct îmbunătățirea
calității vieții băcăuanilor.
De altfel, întreaga listă a PSD pentru alegerile europarlamentare este compusă din oameni valoroși, care au avut
rezultate politice remarcabile în ultima perioadă și s-au afirmat ca lideri de opinie în județele pe care le reprezintă. Candidații
noștri sunt bine pregătiți și determinați să schimbe în bine faţa României în Uniunea Europeană, pentru că, din experiența
ultimilor ani, este evident că avem nevoie de patrioți în Parlamentul European!
Sunt convinsă că toți membrii și simpatizanții PSD Bacău sunt motivați și dornici de a obţine performanţe politice și
electorale. Ne vom concentra, în primul rând, pe o foarte bună organizare. Dacă vom fi organizaţi aproape de perfecţiune,
jumătate din succes este asigurat! După organizare, trebuie să ne mobilizăm la superlativ, să muncim mult, zi şi noapte dacă se
poate, deoarece o bună organizare printr-o muncă susţinută ne va apropia cu siguranţă de obţinerea obiectivului propus.
Nu în ultimul rând, o să insistăm în discuțiile noastre cu oamenii asupra minciunilor şi manipulărilor venite din partea
opoziției și a președintelui! Am văzut cu toții cum șeful statului, după ce în cei patru ani de mandat nu a făcut nimic, acum s-a
trezit din hibernare și a decis să blocheze activitatea Guvernului, să țină România pe loc fără buget săptămâni în șir, și să
stopeze realmente o viață mai bună pentru toți românii, prin nepunerea în aplicare a majorării alocațiilor copiilor, votată de
majoritatea parlamentară PSD. Despre aceste realități şi celelalte fapte concrete ale guvernării noastre avem datoria de a-i
informa corect pe băcăuani, pe toţi oamenii cu care vom intra în contact direct de acum încolo.
România are nevoie de continuitate, iar PSD este garantul unei bune guvernări, axate pe rezolvarea adevăratelor
probleme ale românilor, și își va duce la bun sfârşit procesele de reformă instituţională şi de dezvoltare a țării. În concluzie, în
26 mai există doar o alternativă: votați PSD, poziția 1 pe buletinul de vot!
Vă mulțumesc!
Deputat
Elena Hărătău
***
Diferența dintre PSD și PNL constă în creșterei de venituri și investiții
în sănătate și educație versus tăieri de venituri și stagnare în dezvoltarea locală
Stimate colege, stimați colegi,
Doar un partid mare poate face lucruri mari! Doar un partid mare poate aduce o schimbare în bine care să se simtă în
viața și în buzunarele cetățenilor. Iar astăzi, după atâta timp, putem spune că în continuare că PSD este cel mai mare partid din
România și tot PSD a făcut cele mai mari lucruri pentru această țară. Vă reamintesc că PSD a adus România în NATO, iar țara
noastră se bucură și astăzi de cel mai puternic sistem de securitate din lume.
Vă reamintesc că tot PSD a dus România în Uniunea Europeană. Acest partid a purtat negocierile pentru admiterea țării
noastre în cadrul Uniunii.
Ne-am dorit ca România să fie în Uniunea Europeană pentru că am fost și suntem convinși că aceasta este calea bună
pentru România, iar noi ne iubim țara și nu ne ferim să spunem că suntem patrioți.
Suntem patrioți și vom fi patrioți în Europa. Pentru că țara noastră are nevoie să fie reprezentată de patrioți în
Parlamentul European și în celelalte foruri de conducere ale Uniunii.
Cei care sunt trimiși de români să reprezinte România în Parlamentul României sunt trimiși acolo să apere țara noastră.
Nu să voteze împotriva ei, cum au făcut europarlamentarii de la PNL și USR. Să le fie rușine celor care au votat împotriva
României! Să le fie rușine celor care au votat împotriva propriului popor! Nu există nicio scuză, nicio justificare pentru votul
împotriva propriei țări.
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PSD a arătat că este un partid mare și poate face lucruri mari pentru țară. A recuperat întârzierea guvernului tehnocrat,
iar astăzi România a ajuns din urmă media europeană la absorbția de fonduri europene. Acești bani se regăsesc în investițiile
din Sănătate și Educație, în echipamentele de ultimă generație care au fost aduse în spitalele din România, inclusive în județul
Botoșani pe care îl reprezint în Parlament.
Mai sunt încă multe lucruri de făcut. Trebuie să continuăm creșterea veniturilor românilor și să ne concentrăm pe
realizarea de investiții la nivel local.
Ce ne propun, însă reprezentanții PNL care vor să vină la putere? Liberalii le spun românilor că vor să abroge Legea
Salarizării Unitare, să scadă salariile bugetarilor și să reducă semnificativ numărul de locuri de muncă de la stat.
Ani la rând, salariile la stat au fost mici, iar cele din privat la fel de mici. România era căutată pentru forţa de muncă
ieftină. Aşa am rămas fără 4 milioane de cetăţeni care au plecat acolo unde munca se plăteşte la adevarata valoare.
Odată cu Legea Salarizării Unitare, guvernarea PSD a forțat mediul privat să crească salariile. În același timp, s-a
majorat salariul minim de la 1250 lei la 2080 lei pentru cei fără studii superioare, 2350 lei pentru cei cu studii superioare, 3000
lei pentru cei care lucrează în construcții, totul pentru a aduce mai mulți bani în buzunarele românilor, pentru a-i determina să
rămână să muncească în România, iar pe cei plecați să se întoarcă acasă, reducând astfel deficitul de forță de muncă.
Spre deosebire de data trecută când au tăiat brutal 25% din salarii, au impozitat pensiile, au scăzut ajutoarele
persoanelor cu dizabilitați și au dat afară sute de mii de bugetari, acum macăr ne avertizează ca să știm ce ne asteaptă!
Toate aceste lucruri e bine să le știe toți cetățenii, inclusiv botoșănenii când vor merge la vot pe 26 mai.
Vă mulțumesc.
Deputat
Tamara Ciofu
***
Guvernul PSD acordă finanțare în valoare de 10 miliarde de euro
pentru satele României și 80 de milioane de euro prin scheme de ajutor de stat pentru mediul privat
Stimate colege, stimați colegi,
PSD își reconfirmă angajamentul de a aduce toate localitățile României din mediul rural la standardul european de
civilizație.
Alături de PNDL acest nou program, derulat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții accelerează schimbările în bine ale
localităților țării, prin completarea tipurilor de investiții posibile și mai ales prin simplificarea procedurilor și rapiditatea cu
care se pot finanța proiectele.
Practic orice primar poate solicita extrem de simplu sprijin financiar atât pentru proiectele noi cât și pentru cele
începute, prin completarea și trimiterea doar a două documente. Au prioritate extinderea rețelelor de curent electric, de gaz
natural, de apă și canalizare, drumuri comunale, județene, străzi, poduri și pasaje. Se mai finanțează prioritar spitale județene,
municipale, dispensare, centre medicale dar și școli, grădinițe, creșe ori campusuri școlare.
Acest program de investiții pentru dezvoltare se adresează tuturor comunităților locale din România. Finanțarea de poate
obține rapid, astfel încât la 10 zile de la semnarea contractului de alocare a fondurilor se primesc deja 5% din banii necesari
pentru începerea unor proiecte noi sau a celor care nu s-au finalizat în localitatea respectivă.
În același timp cu lansarea și implementarea Fondul de Dezvoltare și Investiții, guvernarea social-democrată a promovat
noi măsuri pentru acordarea de sprijin mediului privat.
Încă nouă acorduri de finanțare cu o valoare totală de aproape 380 de milioane de lei au fost semnate în ultima ședință
de Guvern și astfel firmele care doresc pot să primească un sprijin guvernamental de peste 151 de milioane de lei. Aceste nouă
proiecte ridică la 28 numărul investițiilor pentru care Guvernul oferă finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat. Valoarea lor
totală se ridică la 3 miliarde de lei, din care ajutorul din partea statului este de peste 1 miliard. Sunt proiecte ce vor genera
peste 4000 de noi locuri de muncă și vor contribui la dezvoltarea regională. Au primit și vor beneficia în continuare de acest
sprijin atât companii cu capital românesc cât și străine. În fapt guvernul prin reducerea plafonului valoric al investiției la 1
milion de euro a permis accesul lărgit al firmelor românești la această schemă de ajutor de stat. Este încă o expresie a
determinării PSD de a susține capitalul românesc.
Vă mulțumesc.
Deputat
Daniela Oteșanu
***
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De Ziua Europei se va desfășura la București conferința „Dezvoltarea sustenabilă a Mării Negre” / ,,Sustainable
Development at the Black Sea” (SUST-BLACK), un eveniment organizat de Președinția română a Consiliului Europei
ce denotă importanța strategică a Mării Negre pentru viitorul geopoliticii și dezvoltării europene
Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,
În perioada 8-9 mai 2019, când celebrăm valorile europene, se va desfășura la București, la Palatul Parlamentului,
conferința „Susținem dezvoltarea sustenabilă a Mării Negre!”. Conferința face parte din evenimentele organizate de România,
în mantatul său de deținere a Președinției Consiliului Uniunii Europene, cu susținerea Comisiei Europene.
În cadrul acestei reuniunii se va semna „Declarația de la București”, ce va defini strategia de dezvoltare și inovare din
zona Mării Negre. Să nu uităm că stabilitatea politicii europene se bazează și pe stabilitate, armonie și viziune în dezvoltare la
granițele spațiului comunitar european. Iar Marea Neagră reprezintă o astfel de regiune căreia politica europeană trebuie să îi
acorde din ce în ce mai multă importanță. Iar țara noastră este un beneficiar direct al unei potențiale dezvoltări a regiunii Mării
Negre. La stabilirea agendei de dezvoltare vor contribui toți cercetătorii și administratorii aparținând diferitelor țări din bazinul
Mării Negre.
Un punct important aflat în perspectiva de dezvoltare sustenabilă din aceată zonă îl reprezintă conectarea Mării Negre și
implicit a Europei cu Asia, prin crearea unui nou „Drum al Mătăsii”, care implică includerea principalilor investitori,
comunitățile locale și organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale din zonă. Potențialul Mării Negre nu se reduce
numai la resursele sale marine, ci include și resurse de tipul gazelor naturale, sursă importante pentru dezvoltarea economică,
dar și cu potențial negativ în ceea ce privește afectarea ecosistemului local, în lipsa unei exploatări echilibrate și bazate pe
principiul protecției mediului înconjurător. Strategiile implică diverse aspecte naționale ce trebuie luate în considerare, cum ar
fi: investiții străine, taxe de la bugetul de stat, includerea de companii românești în parteneriate cu statul român și celelalte
companii străine dispuse să investească capital în Marea Neagră, îmbunătățirea infrastructurii din România, care să faciliteze
transportul resurselor naturale.
Să nu uităm că dintre statele din Europa de Est și Sud-Est, România are una dintre cele mai reduse rate de import de
resurse energetice, acest lucru datorându-se și accesului la Marea Neagră. Regiunea Mării Negre este esențială politicii
europene pentru a se constitui factor de echilibru și de stabilitate geopolitică într-o zonă în care amenințările unor tensiuni cu
Rusia sunt din ce în ce mai reale. În plus, o concentrarea a atenției europene în ceea ce privește dezvoltarea la Marea Neagră ar
aduce un real folos statelor europene în ceea ce privește stabilitatea energetică, cât și stabilitatea țării noaste. România are un
potențial imens de dezvoltarea prin sectorul de gaze naturale din Marea Neagră, dar pentru aceasta este nevoie de o
infrastructura bazată pe interconectări, înmagazinare, sisteme de transport și distribuție eficiente, de care nu poate beneficia
decât prin susținere europeană și prin stimularea și atragerea de investitori, aspecte ce vor fi dezbătute în cadrul conferinței ce
are loc în aceste zile la Palatul Parlamentului. Suntem convinși că grupurile de lucru create la această reuniune vor contribui la
elaborarea unor strategii de dezvoltare durabilă pe viitor a acestei regiuni istorice a Mării Negre.
Deputat
Ciprian-Constantin Șerban
***
9 mai- reper pentru Uniunea Europeană
Stimate colege si stimati colegi!
Peste numai doua zile, vom celebra impreuna Ziua Europei, o zi cu o insemnatate deosebita pentru noi toti, cu atat mai
mult cu cat in aceste momente, la Presedintia Consiliului Uniunii Europene se afla tara noastra si trebuie sa fim mandri ca
Romania, la primul mandat si-a indeplinit pana acum si isi indeplineste si in continuare cu profesionalism , sarcinile pe care si
le-a asumat la momentul preluarii presedintiei.
România europeană de astăzi nu poate exista fără aspiraţiile şi sacrificiile generaţiilor anterioare, de-a lungul timpului
ziua de 9 mai devenind un reper pentru Uniunea Europeana si un moment de necesară reflecţie asupra viziunii fondatorilor
care au înţeles cât de important este să lasam urmaşilor nostri un spaţiu durabil de solidaritate, egalitate si prosperitate .
Cand vorbim de Europa Unita, vorbim de o Europa in care sa ne fie usor sa calatorim, vorbim despre o Europa fara
granite intre statele sale, vorbim de o Europa care sa nu fie macinata de neincrederea intre tari, vorbim de o Europa in care
fiecare stat trebuie sa fie tratat in mod egal ca partener.
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Noi, oamenii politici atat cei din Parlamentul Romaniei cat si cei care reprezinta Romania in Parlamentul European,
trebuie sa ne concentram actiunile in primul rand spre servirea intereselor tarii, a intereselor si drepturilor cetatenilor romani
care lucreaza sau au rezidenta in statele europene membre, si sa reactionam imediat ce aceste interese sau drepturi sunt puse in
pericol sau incalcate. Un exemplu concret il reprezinta faptul ca Austria , tara partenera in Uniunea Europeana, a decis sa
‘’indexeze’’ beneficiile sociale pentru cetatenii rezidenti europeni, aceasta masura afectandu-i si pe conationalii nostri care
muncesc sau au rezidenta in Austria. Nu putem fi de acord cu nerespectarea principiului ‘’ la munca egala -beneficii egale’’
pentru toti cetatenii europeni, intrucat romanii nu sunt cetateni europeni de mana a doua.
Romanii nostri sunt oameni muncitori, care stiu ce inseamna responsabilitatea unui lucru bine facut si care merita pe
deplin sa se bucure de respectarea drepturilor europene, in toate materiile, inclusiv in materia acordarii beneficiilor sociale.
Stim cu totii ca unul dintre cele mai de pret bunuri ale Europei este DEMOCRATIA, iar guvernarea corecta in
beneficiul tuturor, egalitatea in fata legii si respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor europeni de catre toate statele
membre, sunt valori care au stat la baza crearii unei Europe Unite si a dezvoltarii statelor europene, iar toate acestea sunt o
prioritate pentru Uniunea Europeana.
O Europa Unita are nevoie de politici puternice in ceea ce priveste finantarea infrastructurii, a incluziunii si integrarii
sociale, de dezvoltare a zonelor rurale si pentru acordarea de sprijin direct pentru fermieri. O piata europeana fara dublu
standard si cele patru libertati fundamentale, sunt si trebuie sa ramana componente importante pentru atingerea bunastarii si
cresterii economice la nivelul intregului spatiu european. Lumea are nevoie de o Europa Unita si consolidata, insa noi,
europenii , uitam cat de puternici putem fi impreuna, iar acest lucru este un motiv pentru care de Ziua Europei sa fim mandri
de ceea ce impreuna am realizat pana acum.
Pe durata mandatului tarii noastre la Presedintia Consiliului Uniunii Europene, nu peste mult timp se vor desfasura
alegeri europarlamentare , iar Romania are datoria sa trimita la Bruxelles politicieni patrioti, politicieni care sa stie sa
reprezinte si sa se lupte pentru drepturile si interesele tuturor romanilor , politicieni care sa arate tuturor ca in Europa,
ROMANIA merita mai mult respect.
La mulți ani, România! La mulți ani, Europa!
Va multumesc !
Deputat
Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Bugetul ruşinii naţionale ne poate arunca în recesiune până la finalul anului!
Toate datele cuprinse în execuţia bugetară confirmă pe deplin ceea ce PNL a avertizat cu ocazia adoptării bugetului de
stat pentru anul 2019 – bugetul PSD-ALDE este un buget nerealist, construit pe date statistice manipulate, cât să ascundă
gunoiul sub covor.
Suntem în luna mai şi chiar dacă a întârziat să facă publice datele bugetare pentru primele 3 luni, nici măcar Ministerul
Finanţelor Publice nu mai poate ascunde eşecul economic total al Guvernului PSD-ALDE! Abia acum înţelegem de ce Dăncilă
şi Teodorovici ne împrumută cu miliarde de euro lunar, la dobânzi uriaşe, pentru că banii lipsă la buget cresc de la o lună la
alta, asigurându-se doar minima funcţionare a statului, fără să se facă niciun fel de investiţii.
Numai în primele 3 luni, deficitul bugetului general consolidat a urcat la cea mai mare valoare de la criza economică şi
până în prezent, fiind de 5,48 miliarde lei, adică 0,54% din PIB, mai mare cu 1 miliard chiar şi faţă de anul trecut! Grav este
faptul că acest deficit provine dintr-o lipsă de 4 miliarde lei de la bugetul de stat, dintr-o lipsă de 1,6 miliarde lei la bugetul de
pensii (şi pensiile încă nu s-au majorat) şi din faptul că la fondul de sănătate lipseşte deja peste 1 miliard de lei. Dimensiunile
dezastrului bugetar ar fi fost şi mai mari dacă bugetele administraţiilor locale nu ar fi înregistrat un excedent de 3,4 miliarde
lei, iar primăriile şi consiliile judeţene nu ar plăti acum servicii sociale pe care ar trebui să le plătească bugetul de stat!
Uitându-ne peste cifrele Guvernului nu putem să nu remarcăm că execuţia bugetului pentru anul 2019 poate fi un factor
de risc care poate arunca economia în recesiune până la sfârşitul anului! Cheltuielile cu investiţiile au scăzut cu peste 20% faţă
de anul 2018, devoalând minciuna PSD-ALDE că anul acesta este un an al investiţiilor. Veniturile din fonduri europene
aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt mai mici cu 467 de milioane. Cheltuielile cu dobânzile pentru împrumuturile făcute
de Teodorovici au explodat, fiind mai mari cu 15,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Ordonanţa 114 nu a produs
efecte favorabile nici măcar în domeniul construcţiilor, adică acolo unde s-au introdus facilităţi, pentru că acesta este tot mai
afectat de şomaj tehnic şi de o restrângere severă de activitate.
Solicit demisia cuplului toxic pentru România Teodorovici-Vâlcov. Ei sunt autorii acestor riscuri uriaşe pentru
economie.
Solicit, în mod imperativ, Guvernului să deblocheze imediat cheltuielile pentru investiţii publice, atât la nivel central,
cât şi la nivelul primăriilor şi consiliilor judeţene.
Solicit Guvernului Dăncilă să acceseze cât mai repede cu putinţă fondurile europene gratuite, singurele pe care se
bazează modernizarea infrastructurii de transporturi, a serviciilor de sănătate şi a educaţiei din România.
Deputat
Raluca Turcan
***
Gara Regală din Curtea de Argeș, perla Căilor Ferate Române, lăsată
să se prăbușească de Guvernele PSD-ALDE
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Gara din Curtea de Argeș a fost inaugurată pe 27 noiembrie 1898, dată la care a avut loc și punerea în circulație a căii
ferate Pitești-Curtea de Argeș. A fost construită în mai puțin de unsprezece luni, la cererea Regelui Carol I, după planurile
cunoscutului arhitect francez Andre Lecomte de Nouy, același care restaurase şi Mănăstirea Curtea de Argeș. Coordonatorul
întregului ansamblu de lucrări feroviare din zonă (linia Pitești-Curtea de Argeș, superbele gări din Bascov, Merișani, Băiculești
și Curtea de Argeș și alte elemente de construcție specifice) a fost eminentul inginer Elie Radu, un adevărat artizan al Căilor
Ferate Române.
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Clădirea Gării din Curtea de Argeș a fost declarată monument de arhitectură, având un design care o face să fie unică
în România. Este o construcție extrem de frumoasă, realizată după un model original francez combinat cu elemente în stil
neoromânesc, dar împodobită și cu decorațiuni care duc cu gândul la palatele din Andaluzia.
Gara a fost înființată şi cu scopul de a înlesni deplasarea membrilor familiei regale la Mănăstirea Curtea de Argeş,
după alegerea acesteia drept necropolă regală de către Regele Carol I. A primit supranumele de „Gară Regală” pentru că toţi
suveranii României înmormântaţi la Curtea de Argeş, cu excepția lui Carol al II-lea, au fost aduşi în oraș cu trenul.
În perioada premergătoare anului 1989, din Gara Curtea de Argeș se expediau circa 40.000 de tone de mărfuri şi
plecau 40-45.000 de călători lunar.
În prezent Gara se află în subordinea Regionalei CFR Craiova și este funcţională, la un nivel foarte redus, doar pentru
transportul de persoane. Deşi este o bijuterie arhitecturală şi este amplasată la confluenţa unor drumuri importante, această
clădire, care are o simbolistică specială atât pentru municipiul Curtea de Argeş, cât şi pentru istoria ţării noastre, din cauza
neglijenţei autorităţilor a ajuns într-o avansată stare de degradare. Tencuiala de pe pereți este în multe locuri căzută, plouă prin
acoperiș, ceasul Paul Garnier amplasat pe fațada dinspre peroane, asemănător celui din Gara Centrală din Paris, nu mai
funcționează, maiestuosul candelabru de cristal care lumina sala de așteptare, încăpere în care se ţineau cele mai frumoase
baluri ale vremurilor de odinioară, a fost transferat la Regionala CFR Craiova, Gara din Curtea de Argeş pierzând astfel un
element decorativ excepţional, o mărturie a unei epocii unice în istoria ţării, cea a Regalității. Pentru a nu se vedea în ce hal a
ajuns perla Căilor Ferate Române, în luna decembrie 2017, cu ocazia funeraliilor Regelui Mihai I, pereții exteriori ai acesteia
au fost acoperiți cu mashuri. A trecut tristul eveniment, au plecat televiziunile, au plecat şi guvernanţii, iar argeșenii au rămas
cu nişte pânze care în prezent sunt parțial desprinse, atârnând dizgrațios pe una dintre cele mai reprezentative clădiri pentru
istoria noastră modernă!
În acest context, consider că reabilitarea Gării Regale din Curtea de Argeş, singurul Oraș Regal din țară, şi menținerea
sa în circuitul feroviar, dar şi în cel turistic, constituie o obligație morală și cel mai potrivit omagiu ce poate fi adus făuritorilor
României Mari. Au fost inițiate mai multe proceduri de achiziție a serviciilor de reabilitare și restaurare a clădirii, care nu au
avut nicio finalitate până în ziua de astăzi. Primăria Municipiului Curtea de Argeş și-a exprimat în ultimii ani dorința de a
prelua Gara în administrare, cu asigurarea că va păstra destinația clădirii, dar şi cu promisiunea refacerii ei. Din păcate, și
aceste demersuri au rămas la faza de intenții. Din aceste motive, de peste 2 ani mă lupt să conving Guvernul să realizeze acele
investiții care sunt absolut necesare pentru restaurarea superbei clădiri. Am transmis interpelări repetate miniștrilor de resort și
am propus amendamente în acest sens cu ocazia adoptării Legii bugetului de stat pentru anii 2018 și 2019, care, din păcate, au
fost respinse prin vot de către parlamentarii PSD și ALDE.
Stimaţi colegi,
Cei puşi de Liviu Dragnea să conducă ţara nu sunt numai incompetenţi, ci şi cinici. Domnul Ministru Cuc s-a plimbat
recent cu un tren spre litoral. De ce nu se urcă şi într-unul care merge de la Bucureşti la Curtea de Argeş? Ar putea astfel să
înțeleagă că Gara Regală din Orașul Basarabilor nu este o haltă pe traseul unui tren local, ci un simbol al modernizării
României. La funeraliile Majestăţii Sale Mihai I, mulți demnitari ai PSD și ALDE s-au înghesuit să se fotografieze la Curtea
de Argeş, promițând că vor reabilita în cel mai scurt timp clădirea realizată în cea mai glorioasă perioadă din istoria ţării
noastre. A trecut un an şi jumătate de atunci şi nu au făcut NIMIC, așa cum pe noi, românii, ne consideră tot un NIMIC.
Domnule Dragnea, noi nu suntem o naţiune de NIMIC! Dacă Guvernul dumneavoastră se tot laudă că 2019 va fi un an al
investiţiilor, nu îi cer să mute Carpaţii din loc, ci, în condițiile în care a demonstrat că este incapabil să implementeze proiecte
noi de infrastructură, măcar să restaureze şi să conserve ceea ce au construit înaintașii noștri, adică cele mai importante clădiri
de patrimoniu, printre care, la loc de cinste, se regăsește şi Gara Regală din Curtea de Argeș.
Vă mulţumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Părăsirea timpurie a școlii e cauzată si de analfabetismul funcțional.
Guvernarea PSD-ALDE vrea noi experimente în educație
Cele trei ținte educaționale asumate de România în cadrul Strategiei europene 2020 nu sunt încă atinse, chiar dacă sunt
fixate sub media obiectivelor asumate în ansamblul țărilor componente ale UE. Cele trei obiective sunt cuantificabile și
minimale pentru o reformă profundă a școlii românești:
 investirea a 1 % din PIB în cercetare și dezvoltare;
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 reducerea ratei abandonului școlar la maxim 11,3%;
 creșterea la cel puțin 26,7 % a procentului celor cu diplome de învățământ superior, în cadrul populației de referință cu
vârste de 30-34 de ani.
Faptul că suntem mult în afara acestor obiective echivalează cu un eșec de proporții a efortului de transformare a
sistemului nostru de învățământ, o concluzie care arată foarte limpede că deciziile pripite care se iau acum în ministerul de
resort, cu privire la puhoiul de schimbări prevăzute pentru Legea Educației Naționale, merg în sens contrar față de nevoile din
școlile noastre.
În loc să obținem reducerea ratei abandonului școlar la maxim 11%, ne situăm încă la 18%, un indicator edificator cu
privire la starea cronică și ineficiența sistemului de învățământ, dovedite prin incapacitatea de prevenire a abandonului școlar.
Principalele cauze pentru care continuăm să rămânem la 18% rată a abandonului sunt reprezentate de ascunderea cifrelor reale
despre numărul copiilor ce migrează temporar, alături de părinți, în alte state UE, dar și de analfabetismul funcțional, un mobil
central al conversiei elevilor în copii ce au abandonat școala.
Experții educaționali arată prin exemplificări faptul că, din păcate, în școlile noastre accentul cade pe conținut, nu pe
nevoile reale ale elevului. Spre exemplu, un elev care a fost plecat de la școală (prin migrație temporară) timp de patru luni, nu
poate fi tratat la clasă așa cum sunt tratați ceilalți elevi. Inadaptarea activităților de la clasă în raport cu nevoile elevilor
favorizează suprasaturarea elevilor și balansarea comportamentului lor spre zona analfabetismului funcțional. Elevii care nu se
simt motivați de activitățile de la clasă au tendința de a neglija tot mai mult învățarea și de a se complace într-o stare de
analfabetism funcțional.
O nouă intervenție asupra Legii Educației Naționale, anunțată chiar și de către Ministrul Educației, care a amintit de
faptul că se pregătesc trei noi legi (pentru preuniversitar, universitar și pentru statutul personalului didactic), împinge absurdul
către cote greu de atins până acum în Ministerul Educației. Trebuie să o spunem cât se poate de clar, părăsirea școlii de către
elevi este un fenomen care are astăzi cote alarmante și nu se explică pe baza unui singur factor, sunt o multitudine de factori
implicați, care au determinat amploarea de azi a fenomenului: migrația, nivelul de pauperitate și dezavantajele culturale ale
familiilor, dar și analfabetismul funcțional al elevilor, împreună se constituie într-o suită de cauze cu impact semnificativ
pentru abandon. Cât timp nu vom lua măsuri concrete și specifice, orientate spre elevi, pentru ca să reducem analfabetismul
funcțional, nu vom avea rezultate în sensul scăderii ratei de abandon școlar.
Din păcate, treapta cea mai sensibilă, condiția ce pare atât de greu de depășit pentru elevi, se găsește chiar la trecerea
dinspre gimnaziu spre liceu, mai ales pentru elevii ce aparțin grupurilor vulnerabile, din zonele rurale. Pentru acești elevi,
orientarea către urban, acolo unde se află majoritatea liceelor și școlilor profesionale, este deosebit de dificilă, datorită
inegalităților de venituri și șanselor inegale de acces la condiții de locuire, transport, informare sau de acces la utilități sportive
de nivel standardizat. Aceste valuri de inegalități ar fi normal să fie depășite prin intervenția cu ajutorul programelor de
susținere individuală și personalizată a elevilor. De asemenea, măsurile de reformă ar fi firesc să fie sprijinite, complementar,
prin creșterea nivelului de bugetare a domeniului de cercetare-dezvoltare, peste actualul nivel mediocru de 0,5% din PIB, dar
și prin suplimentarea numărului de locuri finanțate public pentru universități, pentru ca să reușim o planificare realistă a
diminuării deficitului actual al populației cu studii superioare (24,6% în 2018, pe segmentul 30-34 de ani, față de ținta de
26,7%, asumată prin strategia Europa 2020.
Deputat
Marilen Pirtea
***
România în Uniunea Europeană
Stimaţi colegi,
Summitul UE din data de 9 mai este un moment important pentru țara noastră de a-și consolida poziția în cadrul Uniunii
Europene și o ocazie deosebită de a conștientiza importanța alegerilor europarlamentare din 26 mai. Ca gazdă al acestui
eveniment, Președintele Klaus Iohannis va prezenta oaspeților europeni o Românie dornică de colaborare și dezvoltare comună
cu Uniunea Europeană, o Românie sătulă de corupție și de asaltul asupra Legilor justiției. Va prezenta o țară ce dorește un
învățământ modern și eficient cu un sistem de sănătate ce nu pune în pericol viața pacienților, o Românie care știe că
dezvoltarea infrastructurii este esențială pentru întreaga economie, pe scurt, opusul a tot ceea ce a însemnat până acum
guvernarea PSD.
Pe 26 mai, românii au o primă ocazie de a aduce România mai aproape de aceste idealuri și este clar că doar Partidul
Național Liberal are forța de a opri PSD și haosul creat. Cu toate că unii competitori politici încearcă să facă false asemănări
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între Partidul Național Liberal și alianța aflată la guvernare, orașele administrate de PNL, orașe precum Oradea, Cluj-Napoca,
Arad, Timișoara, Alba-Iulia sau Deva, sunt dovezi concrete că în România este posibilă dezvoltarea. Aceste orașe sunt
campioane la atragerea fondurilor europene, cu ajutorul cărora primarii PNL au pus în valoare moștenirea lăsată de cei ce au
ridicat aceste orașe dar în același timp au dezvoltat infrastructura și au atras noi investiții.
PNL este singura grupare politică din România care are un cuvânt de spus în Parlamentul European și care poate aduce
beneficii țării noastre, ferind-o de marginalizare și punând-o pe primul rând. În comparație cu PSD si ALDE care sunt pe
punctul de a fi date afară din familiile politice europene din care fac parte, PNL este un membru de bază al Partidului Popular
European, iar acest lucru este deja vizibil, europarlamentarii PNL fiind instrumentali în domenii precum agricultura, reușind
mărirea subvențiilor pentru agricultorii români, tineret, prin programul DiscoverEU, tinerii de 18 ani putând vizita gratuit
întreaga Uniune Europeană, comunicații, reușind eliminarea tarifelor de roaming, și multe altele. PNL are forța să apere
democrația, identitatea și valorile tradiționale, să țină România în Europa, să-i garanteze viitorul european și să finalizeze
aderarea la spațiul Schengen și la zona euro.
Stimați colegi, este evident că lista PNL pentru alegerile europarlamentare este pe departe cea mai puternică și
echilibrată dintre propunerile tuturor partidelor din România. Europarlamentarii care se află din nou pe lista de propuneri au
demonstrat deja că merită un nou mandat, iar noile propuneri sunt oameni cu experiență politică și administrativă deosebită și
realizări incontestabile la nivel administrativ, legislativ și social.
Deputat
Florica Cherecheş
***
PSD pune în pericolul statutul României în Uniunea Europeană, de dragul lui Dragnea
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi,
Adoptarea în Camera Deputaților a modificărilor aduse Codului Penal și Codului de Procedură Penală, modificări
supuse dezbaterii parlamentare în 24 aprilie, în miercurea din Săptămâna Patimilor ar putea reprezenta un lung șir de patimi pe
care PSD le atrage asupra României. Ați încercat, dragi colegi de la PSD, să modificați legile justiției, ”noaptea, ca hoții”, dar
ați fost prinși și demascați. Pentru că PSD nu are nimic sfânt, într-un moment în care mai tot românul creștin se pregătea
pentru Paște, ați făcut ce modificări ați crezut de cuviință, ignorând o dezbatere clară și transparentă cu profesioniștii din
sistem, așa cum ar fi fost normal. O stratagemă prin care PSD a dorit să scape de protestele societății civile, proteste care, în
2017, au dus la demisia lui Florin Iordache din funcția de ministru al Justiției.
”Vom studia cu atenţie măsurile adoptate, înainte de a decide paşii următori. Înţelegem că ele încă nu sunt promulgate
sau intrate în vigoare. Doresc să vă reamintesc că această Comisie a fost foarte clară în privinţa poziţiei sale asupra situaţiei
statului de drept în România. România trebuie să reia urgent procesul de reformă. Dacă nu se dă curs îngrijorărilor noastre,
Comisia va trebui să acţioneze rapid şi să folosească mijloacele avute la dispoziţia sa”. Am citat aici din poziția oficială a
Comisiei Europene, imediat după adoptarea modificărilor legislative, o comisie îngrijorată de această nouă ”șmecherie” a
actualei guvernări.
Dragi colegi,
Aceste cuvinte pot fi interpretate ca un avertisment foarte clar cu privire la ce se întâmplă în România. De dragul lui
Liviu Dragnea, PSD pune într-un real pericol statutul României în Uniunea Europeană, iar viitorul României nu poate fi în
afara Uniunii Europene, așa cum dorește PSD. Retorica partidului lui Liviu Dragnea de a se plasa împotriva Uniunii Europene
face rău României, pe termen mediu și lung. De acord, în Europa există și atitudini euro-sceptice, este dreptul cetățenilor să se
îndoiască de anumite măsuri adoptate în cadrul uniunii. Numai că, la PSD, putem vorbi despre un adevărat euro-cinism: de
fapt, vrem bani europeni, dar să-i cheltuim cum vrem noi, fără control, fără reguli, fără sfaturi și opinii din partea partenerilor
europeni sau de la instituțiile europene.
Călcăm statul de drept în picioare de dragul unui singur om, condamnat penal într-o primă instanță. Modificăm legi
pentru a scăpa infractorii dovediți de pușcărie. Ca țară, ne-am asumat responsabilități în cadrul Uniunii Europene, dar le
nesocotim. Astăzi, tocmai ca urmare a acestei politici duplicitare, PSD nu mai este bine primit în grupul socialiștilor europeni,
la Comisia Europeană nu îi mai ascultă nimeni, iar credibilitatea actualului Guvern Dăncilă este nulă. Ați putea spune că este o
chestiune care privește doar partidul lui Liviu Dragnea și relațiile pe care PSD le are cu partenerii externi, dar nu, nu este așa!
Prin gesturile sale iresponsabile, PSD pune în pericol statutul României în Uniunea Europeană și diminuează șansele țării
noastre de a obține finanțări europene și, prin urmare, de a ne dezvolta și de a reduce decalajele.
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Dragi colegi de la PSD, stopați derapajele guvernului dumneavoastră, până nu va fi prea târziu. Viitorul României, al
nostru și al copiilor noștri, nu poate fi conceput în afara Uniunii Europene!
Vă mulţumesc.
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Sănătatea românilor nu mai poate fi negociată şi nici folosită ca intrigă
pentru a obţine voturi în campaniile electorale
Domnule președinte, stimați colegi,
Medicilor şi asistenţilor medicali pregătiţi în ani lungi şi grei de studiu pentru a se îngriji de sănătatea bolnvavilor din
spitale le sunt călcate în picioare demnitatea, profesionalismul şi dăruirea de către un ministru al Sănătăţii intrat în campanie
electorală.
Un contabil care „manevrează” cifrele pentru a ajunge la un total satisfăcător nu ştie ce înseamnă o gardă petrecută sub
presiunea zecilor de bolnavi şi aparţinători care aşteaptă de la medic puteri divine, nu ştie ce înseamnă să pregăteşti kilometri
de documente pentru a obţine acreditarea unui spital sau a fi umilit de către un funcţionar care îl trage la răspundere că nu a
trecut numele asistentului medical pe coşul de deşeuri.
Neprofesioniştii nu au loc în Sănătate pentru că în acest domeniu rezultatele sunt cuantificate în vieţi omeneşti salvate,
în speranţe redate sau în dezamăgiri cu impact răvăşitor.
Sistemul sanitar din România are nevoie urgentă de tratament pentru că este în agonie. Un sistem sănătos trebuie
gestionat de către un profesionist care stăpâneşte domeniul foarte bine şi care nu caută în miez de noapte să surprindă şi să
penalizeze greşelile celor care muncesc, ci să îndrepte eventualele carenţe pentru ca actul medical să fie unul de calitate în
spitalele din România. Un ministru care îşi depăşeşte atribuţiile impunând criterii de selecţie ale medicilor şi care face
controale „noaptea ca hoţii” nu are ce să caute în Sănătate. Exerciţiile de imagine plătite pe banii ministerului aduc grave
prejudicii profesioniştilor din Ministerul Sănătăţii. Bolnavii îşi pierd încrederea într-un sistem medical văduvit în fiecare zi de
lipsa medicamentelor şi a aparaturii medicale de înaltă performanţă care, şi dacă există, este nefuncţională, neautorizată şi
prăfuită.
Stimaţi colegi,
Medicii profesionişti şi personalul medical sunt umiliţi de către un funcţionar numit politic să decidă vremelnic
sănătatea a milioane de români. Românii au nevoie de spitale noi, de spitale renovate, dar Politicile de sănătate din Programul
de guvernare au rămas doar pe hârtie, cu termene amânate de la un an la altul sau de la un cincinal la altul.
Apariţiile mediatice în fiecare dimineaţă şi seară a unui ministru al Sănătăţii care vorbeşte nedocumentat şi fără a
respecta o minimă conduită etică medicală pun în pericol sistemul medical românesc şi nu compensează numărul bolnavilor
care mor cu zile aşteptând un vaccin sau o terapie specială. Pentru aceştia răspunde cineva? Ne mândrim câ suntem români,
dar patriotismul afişat păleşte atunci când cei aflaţi la putere se confruntă cu o problemă de sănătate. Atunci tratamentele se fac
în străinătate sau la spitale private la care nu au acces toţi românii.
Sănătatea a milioane de români nu mai poate fi negociată şi nici folosită ca intrigă pentru a obţine voturi în campaniile
electorale. Românii sunt cetăţeni europeni şi au dreptul la servicii medicale de înaltă performanţă.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheș
***
Reforma PSD – o piatră legată de prosperitatea țării!
Domnule președinte, stimați colegi,
Creșterile de salarii ale bugetarilor nu ar trebuie să fie o problemă, dacă această guvernare le-ar fi făcut cu capul.
Această creștere de salarii pentru profesori, medici, asistenți medicali precum și pentru alte categorii de bugetari nu poate fi
negată de nimeni. Dar, întotdeauna există un dar!! Ministerul Finanțelor Publice ne tot dă cifre cu numărul mare de bugetari și
are frumoasa intenție de a mai reduce din numărul acestora. Așa reformă nu o dorim nici dușmanilor nostri.
Milioane de români muncesc în afara țării, populația României continuă să scadă, iar tinerii pleacă să își construiască un
viitor mai bun, iar așa zisa reformă făcută de PSD este pe fiecare zi ce trece un mare dezastru. Incotro ne îndreptăm?
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Mărirea salariilor, legea pensiilor și creșterea alocațiilor copiilor i-a adus în pragul critic. Nu mai sunt bani! Mai ales că
investițiile la noi sunt la pământ. Tot luăm de la investiții pentru a plăti pensiile și salariile, iar bugetul pe acest an arată negru
pe alb că pensiile, salariile și ajutoarele sociale însumează 20,7% din PIB iar investițiile doar 4,6%. O fi bine? O fi rău?
PSD-ul nu a făcut niciodată o reformă, a tot dat: salarii mărite, pensii, ajutoare sociale și pomeni electorale, fără a face
investiții majore care să aducă mai mulți bani la buget. Reforma în domeniul sănătății nu s-a făcut, iar mult așteptatele spitale
regionale sunt tot pe hărtie desenate. Nici reforma în educația nu s-a făcut, chiar dacă aceasta reprezintă singura soluție de
salvare a României.
Stimați colegi,
Ministerul Finanțelor Publice se împrumută tot mai greu pe piața bancară și apelează la rezerve, disperat că banii s-au
cam terminat. Cine va fi răspunzător de aceste greșeli?
Chiar dacă v-ați lăudat cu un program de guvernare care asigură prosperitatea țării, efectul se pare că este altul. Nu vreți
să recunoașteți că există o gaură care trebuie umplută cât mai repede, iar România nu are altă cale decât să se împrumute și iar
să se împrumute pentru finanțarea chetuielilor pe acest an.
Să sperăm că nu ne va bate la ușă criza economică, o criză de care românii nu au nevoie. Oare va răspunde cineva de
acest viitor dezastru?
Deputat
Florin Stamatian
***
Drumurile se asfaltează cu bitum, nu doar cu bune intenţii!
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Presa locală din Botoşani a relatat recent că liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat zilele trecute în campanie electorală pe
meleaguri moldave, a încercat să pună eşuarea licitaţiilor pentru modernizarea drumurilor din acest judeţ pe seama scumpirii
bitumului, care, vezi Doamne, este adus din import. Aşa se face că licitaţia organizată de Consiliul Judeţean pentru un drum
strategic a rămas fără ofertanţi, ordonatorul de credite fiind nevoit să majoreze valoarea estimată a investiţiei cu 20%,
echivalentul a 11 milioane de euro, dar şi să actualizeze cu 30% preţurile la două sectoare de drum afectate de alunecări de
teren. Conform aceloraşi surse, şeful social-democraţilor a negat că majorarea valorii lucrărilor de infrastructură ar fi fost
influenţată de controversata OUG 114, insinuând că, de fapt, furnizorii preţioasei materii prime, văzând investiţiile din
România, au scumpit intenţionat preţul bitumului, care a explodat pur şi simplu pentru că în ţară acesta nu se produce mai
deloc. Chiar dacă se spune că gura păcătosului adevăr grăieşte, în acest caz adevărul lui Liviu Dragnea e undeva pe la mijloc,
grăit mai mult cu jumătate de gură.
Este o tristă realitate că, de peste şase ani, România a rămas cu doar un singur producător de bitum rutier, care nu
reuşeşte să satisfacă mai mult de 10- 15% din cererea de pe piaţă, restul fiind asigurat din import. Astfel, la un necesar de peste
6-700.000 tone anual, piaţa bitumului de import este într-o continuă expansiune, dar, din păcate, preţurile au crescut
semnificativ, în ultima perioadă chiar şi cu 100%, ceea ce, alături de majorarea salariilor în sectorul construcţiilor, influenţează
considerabil valoarea oricăror investiţii în infrastructura rutieră.
Preşedintele Camerei Deputaţilor ar fi trebuit, însă, să ştie, însă, că explozia preţului la bitumul de import nu poate fi
justificată printr-o eventuală escaladare recentă a cotaţiei petrolului pe pieţe internaţionale, deoarece aceasta a rămas relativ
constantă, ci mai degrabă printr-o înţelegere a companiilor de profil, având în vederea cererea mare a acestui produs pe piaţa
din ţara noastră.
În plus, auto-întitulatul „părinte al Programului Naţional de Dezvoltare Locală”, născocit pe vremea când deţinea
portofoliul Dezvoltării Regionale, ar trebui să sesizeze impasul în care vor intra primăriile de pe întreg cuprinsul ţării,
indiferent de culoarea politică a edililor, atunci când vor fi puşi în faţa faptului împlinit, fiind nevoiţi să deconteze lucrări de
infrastructură în care preţul bitumului contractat era la mai puţin de jumătate decât cel practicat în prezent pe piaţă.
Din aceste considerente, având în vedere că sursele de aprovizionare externe cu bitum sunt relativ puţine, liderul PSD ar
trebui să ceară Consiliul Concurenţei să investigheze şi să împiedice o eventuală cartelizare a importatorilor acestei materii
prime în scopul majorării nejustificate a preţurilor de desfacere.
Asta, dacă nu cumva Tel Drum-ul are vreo ofertă preferenţială la bitumul de import...
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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9 mai, un moment cu triplă semnificaţie pentru trecutul şi viitorul României
Dragi colegi,
„Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare” declara ministrul de externe al României Mihail Kogălniceanu
din guvernul liberal condus de Ion C. Brătianu acum 142 de ani. Astăzi este o zi cu dublă semnificaţie pentru poporul român.
La 9 mai sărbătorim Ziua Independenţei României, cu recunoştinţă pentru generaţiile care au luptat atunci, dar şi cu încredere,
calm şi cumpătare pentru viitorul pe care noi înşine alegem să-l construim.
9 mai este un moment sublim al istoriei noastre naţionale, în care fiecare dintre noi trebuie să aducă un omagiu profund
pentru cei care au făcut jertfa supremă pentru apărarea şi câştigarea independenţei teritoriului naţional. Generaţiei eroice de la
1877, pentru cugetul, curajul, onoarea, dragostea şi „proiectul de ţară” pe care ni l-au oferit îi datorăm respectul nostru
profund.
Cel de-al doilea eveniment pe care doresc să vi-l reamintesc este cel legat de înfrângerea Germaniei naziste la 9 mai
1945 de către Puterile Aliate. Este o sărbătoare de tristă amintire, în sensul că omenirea a fost martora celei mai sângeroase
conflagraţii şi a celui mai brutal sistem de conducere totalitar, nazismul.
De asemenea, la 9 mai sărbătorim şi ziua Uniunii Europene, denumită generic şi „Ziua Schuman” prin comemorarea
declaraţiei istorice a ministrului de externe francez Robert Schuman. Ziua Uniunii Europene este ziua păcii şi a unităţii.
România, ţară cu triplă frontieră, naţională, a NATO şi a UE, este membră a U.E. de 12 ani , prilej cu care şi-a afirmat în mai
multe rânduri calitatea de partener de încredere şi furnizor stabil de securitate.
Astăzi, poporul român are nevoie mai mult ca oricând să rămână unit. Încrederea reciprocă trebuie să constituie temelia
unei viziuni coerente, în care fiecare dintre noi să aibă un rol bine determinat. „Aripile” identităţii naţionale ale României sunt
puternice în ciuda ultimilor ani petrecuţi sub auspicii incerte. România este astăzi o naţiune care a demonstrat umanităţii că
doreşte o schimbare, că are valorile materiale şi umane ncesare care să îndeplinească acest lucru.
În 2019, destinul României nu mai poate fi separat de Uniunea Europeană, ca proiect de pace, prosperitate, echitate şi
coeziune pentru cetățenii săi.
La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România a preluat un rol de prim-plan la nivel European. Îmi exprim
dorința și speranța ca 9 mai 2019 să rămână în istoria proiectului european ca un moment de reafirmare a narativului unei
Uniuni puternice și unite prin Summitul de la Sibiu.
România pe care dorim să o transmitem genera’iilor viitoare, va fi o ţară puternică, bine integrată, într-o Europă a
valorilor, prosperității și libertății.
Doresc să mulţumesc acelor persoane din toate palierele vieţii cotidiene, militar, politic, diplomatic, românilor patrioţi
din generaţiile trecute pentru eforturile lor şi să privesc cu încredere către viitorul României.
La Mulţi Ani România, La Mulţi ani UE!
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
România chiar merită mai mult, iar românii nu sunt un ”NIMIC”!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Trebuie să recunosc faptul că am rămas fără cuvinte văzând gestul de sinceritate extremă făcut chiar de către PSD,
atunci când a scris pe toate afișele electorale ”România merită mai mult!”. O țară întreagă a fost intoxicată cu acest slogan cu
care, cred, că suntem cu toții de acord! Da! România merită mai mult decât o guvernare PSD-ALDE, incompetentă, coruptă,
anti-națională, anti-dezvoltare, pro-sărăcie, și orientată exclusiv către interese personale și de grup.
Să spună că România merită mai mult, ar înseamna că PSD nu ar fi fost niciodată la guvernare, numai că acest partid
toxic, PSD, a fost peste 22 de ani la guvernarea țării în ultimii 30 de ani. Așadar, liderii PSD recunosc cât de toxici au fost
pentru această țară, cât de nocivi au fost pentru modernizarea și dezvoltarea națiunii române, cât de mult au îndepărtat
România de valorile Uniunii Europene. Dacă ar fi să fac un apel la memoria recentă și, mai ales, la programul mincinos de
guvernare PSD-ALDE, pot să afirm:
DA! România merită școli moderne, în care copiii să vină cu drag!
NU! România NU merită școli în care copiii mor cu zile din cauza lipsei investițiilor. NU! România NU merită școli cu
toalete în curte. România NU merită un guvern care nu a alocat bani pentru modernizarea unităților de învățământ.
DA! România merită 8 spitale regionale de urgență! Românii merită să se trateze în spitale moderne, curate și bine
dotate, așa cum este Spitalul Județean Suceava. România merită să-și păstreze medicii în țară.
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NU! România și românii NU merită să li se închidă spitalele pentru că Guvernul nu mai are bani. Pacienții NU merită să
sufere pentru că nu sunt medicamente în spitale!
DA! România merită mai multe autostrăzi și drumuri rapide! România merită căi ferate rapide și sigure, care să
contribuie la dezvoltare tuturor regiunilor țării, mai ales a celor slab dezvoltate.
NU! Românii NU trebuie să mai sufere de sărăcie din cauză că Guvernul nu este în stare să construiască infrastructură,
deși are miliarde de euro la dispoziție!
DA! România merită mai multe fonduri europene gratuite, puse în slujba tuturor românilor.
NU! România NU merită să piardă în fiecare zi oportunități. România NU merită un guvern PSD-ALDE care spune că
fondurile europene nu sunt bune pentru România, pentru că guvernanții nu pot fura din ele!
DA! România merită mai multe instituții puternice, scoase de sub controlul factorului politic.
NU! România NU merită întoarcerea la un regim în care un individ își subordonase toate instituțiile statului român.
Stimați colegi. Am convingerea că toți cetățenii români vor fi de acord că România merită mai mult, adică merită să
scape PSDragnea și de clica din jurul său, care au dus țara înapoi cu zeci de ani. România merită să se dezvolte și să ofere
cetățenilor săi drumuri sigure și rapide, școli performante și spitale în care să se trateze. România merită mult mai mult decât
înapoierea și subdezvoltarea în care PSD ține premeditat țara.
Partidul Național Liberal a demonstrat că are soluții concrete, simple și eficiente, la toate probleme care-i macină pe
români. Un guvern liberal va avea ca priorități zero: construirea, din fonduri europene nerambursabile, a Autostrăzii Moldovei,
Autostrăzii Unirii și finalizarea Autostrăzii Transilvania, Autostrăzii Sibiu-Pitești și Autostrăzii Olteniei; în maximum doi ani,
nicio școală cu toaletă în curte și fără apă curentă să nu mai existe; demararea lucrărilor de construire, imediată, din fonduri
gratuite de la UE, a primelor 3 spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova; multiplicarea modelului de succes al Spitalului
Județean Suceava, unul dintre cele mai moderne spitale din regiune, la nivelul întregii țări.
Stimați colegi. Ceea ce noi, cei din PNL, ne angajăm în fața românilor nu sunt vorbe goale, așa cum făceau cei din PSD
și ALDE când i-au înșelat pe români în anul 2016! Pe noi ne caracterizează faptele. Faptele primarilor PNL de la Suceava,
Alba Iulia, Arad, Cluj Napoca și Oradea ne demonstrează cum poate arată România guvernată de PNL și cum arată România
aflată sub guvernarea toxică PSD-ALDE. Am toată convingerea că oamenii au constatat deja diferența și vor alege modelul de
succes al PNL și că vor demonstra PSD că România merită mai mult, că merită scăpată de PSD și că merită să se dezvolte.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Nu avem o criză a forţei de muncă, ci o criză de competenţă a Guvernului!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Din anul 2011, de când economia românească a fost scoasă dintr-o recesiune severă şi dureroasă pentru cea mai mare
parte a populaţiei, am tot auzit în spaţiul public că România traversează o criză cumplită a forţei de muncă şi că acest lucru ţine
mediul economic pe loc şi nu îl lasă să se dezvolte. La început, am fost tentat să cred şi eu că în România chiar nu mai are cine
să muncească, pentru că tinerii ne-au plecat cu toţii peste hotare şi că acasă, în ţară, toată lumea are o slujbă bine plătită. După
ce m-am uitat cu mai multă atenţie în cifrele comunicate lunar de către Institutul Naţional de Statistică, am constatat cu
neplăcută surprindere că lucrurile nu stau deloc aşa! Dintr-o populaţie de peste 19 milioane de români care sunt încă în ţară,
dacă o să scădem vârstnicii şi copii o să constatăm că avem peste 9,2 milioane de persoane active, dintre care doar puţin peste
65% sunt ocupate. Dacă ne uităm şi la modul rudimentar şi înşelător în care se calculează rata şomajului, atunci ne dăm seama
că realitatea românească este cu totul alta.
Stimaţi colegi. Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră cunoaşteţi faptul că aproape 1 milion de tineri nici nu studiază şi nici
nu au un loc de muncă. Aş putea să vă înţeleg că nu ştiţi, pentru că Guvernul face un efort uriaş să ascundă aceste informaţii
devastatoare, care arată cât este de incompetent. Deşi avem această resursă de muncă uriaşă, Guvernul Dăncilă a început să
facă promisiuni către agenţii economici că va aduce în România nu ştiu câte sute de mii de muncitori pakistanezi sau din alte
părţi ale lumii. Aşadar, Guvernul nu dă doi bani pe soarta sutelor de mii de tineri care trăiesc încă pe buzunarele părinţilor, însă
se preocupă de soarta lucrătorilor din statele din Orient. Singura explicaţie posibilă ar fi aceea că nu s-a găsit încă nimeni prin
Guvern sau prin PSD ca să o convingă pe doamna Dăncilă că Pakistanul, Irakul sau Iranul nu sunt state membre ale Uniunii
Europene.
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Doamnelor şi domnilor. Dacă ar fi să caracterizăm toate guvernările PSD-ALDE din ultimii ani, putem să spunem că
acestea nu au făcut decât să rateze toate oportunităţile puse la dispoziţia ţării noastre. Au ratat modernizarea întregii
infrastructuri pe banii gratuiţi de la UE şi au ratat inclusiv utilizarea a peste 328 de milioane de euro pentru instruirea şi inserţia
tinerilor pe piaţa muncii. Este strigător la cer că ţara noastră a folosit, din 2014 şi până astăzi mai puţin de 1% din aceşti bani,
deşi sute de mii de tineri ar fi putut să înveţe o meserie sau să facă ucenicie pe lângă o fabrică, fiind şi plătiţi corespunzător!
Apoi, angajatorii ar trebui să ştie şi ei că astăzi, jumătate din leafa oamenilor merge la bugetul pe care îl împarte
Dragnea şi Vâlcov către clientela de partid. Ori, cu un salariu minim de 2080 de lei, din care angajatul rămâne în mână cu
puţin peste jumătate, nu ştiu câţi tineri se vor înghesui să se angajeze. Vor continua să spună că-i mai bun ajutorul social decât
salariul. Aşadar, angajtorii ar trebui să se capitalizeze mai bine, ca să poată produce mai eficient şi ca să poată oferi salarii mai
atractive.
Stimaţi colegi. După atâţia ani de guvernare păguboasă PSD-ALDE, vârstnicii nu o duc mai bine, căci pensiile sunt la
fel de proaste, angajaţilor li se ia în continuare jumătate din leafa muncită cu greu, antreprenorii sunt sufocaţi din toate părţile
de birocraţie şi impozite, iar pentru tinerii nu există nici măcar un proiect de orientare în viaţă şi în carieră. Câtă vreme PSD se
va afla la putere, vom avea o ţară în care cetăţenii depind nemijlocit de puterea politică şi de ajutorul financiar al statului.
Prototipul uman de care PSD se teme cel mai tare este acela al omului independent, care munceşte sau investeşte şi care nu
depinde niciun moment de guvern.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
„DA”, la Referendum!
În aceste momente, România se află din nou în fața unei alegeri importante pentru viitorul nostru. Decidem între
Uniunea Europeană și haos, între partenerii noștri vestici, alături de care ne putem câștiga prosperitatea prin muncă și cinste, și
o grupare cu apucături oligarhice, care vrea să pună mâna pe banii câștigați de românii cinstiți.
Alegerile pentru Parlamentul European vor fi dublate și de Referendumul pentru Justiție, inițiat de Președintele
Iohannis. Mesajul este unul cât se poate de simplu pentru toți românii care își doresc o țară normală: ne dorim ca dreptatea să
fie pentru toți cetățenii României sau ne dorim ca aflații la putere să fie deasupra legilor naționale și europene?
Până la alegerile de pe 26 mai vom asista la încercările disperate ale PSD-ALDE de a stârni zâzanie în societate, de a
crea sentimentul de neîncredere în referendum, de a face oamenii să nu vină la vot. Dar astfel de manevre nu vor avea succes!
Suntem mai mulți, vom ieși mai mulți la vot și vom arăta că nu se mai poate așa!
Avem nevoie de guvernanți cinstiți, nu corupți, de specialiști, nu de individizi fără nici un fel de competențe. Este
necesar să trimitem în Parlamentul European persoane oneste, politicieni de calibru, cu orientare proeuropeană care să ne
apropie de Europa și pe care Europa să îi asculte.
Așadar, pe 26 mai, asigurăm viitorul României, inclusiv prin votul la Referendumul pentru justiție. Este momentul în
care, prin votul nostru, corupții din PSD-ALDE, ce ne conduc astăzi, nu vor mai avea nici o șansă și vom arăta că această țară
își dorește altceva: nu vrea corupție.
Suntem europeni și așa vom rămâne! O vom dovedi la vot, atât la europarlamentare, cât și la referendum. România nu
renunță la statul de drept și la drumul său european.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Confuzia din Guvernul Dăncilă ne costă încă 80 de milioane de euro!
Domnule președinte de ședință, stimați colegi,
După ce Guvernul Dăncilă a reușit "performanța" unică de a amaneta viitorul multor generații pe următorii 30 de ani,
îndatorând România cu zeci de miliarde de euro, mai nou, suntem obligați să achităm și "nota de plată" a gafelor monumentale
pe care le face acest Guvern!
Concret, din cauza unor nereguli constatate cu privire la fondurile europene pentru agricultură și dezvoltarea satelor,
Comisia Europeană a decis, în 13 iunie 2018, să aplice României unele corecții financiare pentru o serie de nereguli la proiecte
europene derulate prin programele menționate.
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Însă, până la data de 24 august 2018, țara noastră ar fi avut posibilitatea să depună o contestație în acest sens. Cu toate
acestea, Ministerul de Externe nu a făcut acest lucru la termen, iar acum trebuie să plătim cu toții pentru această
iresponsabilitate, decizia Tribunalului Uniunii Europene de la Luxemburg aratând în mod clar faptul că Ministerul Afacerilor
Externe a întârziat în a trimite în termenul legal la Comisia Europeană contestația respectivă.
Astfel, România este nevoită acum să suporte corecții financiare de 80 de milioane de euro din cauza incompetenței
Guvernului Dăncilă, care nu știe altceva decât să guverneze prin CONFUZIE.
Este inacceptabil ca un ministru al Guvernului României să nu trateze, cu maximă responsabilitate, o îndatorire prin care
ar fi putut evita să-i fie aplicată țării noastre o corecție financiară atât de costisitoare!
Doamnelor și domnilor deputați. România mai este încă, din nefericire, pe primul loc în Europa în privința mortalității
infantile! Și, cu toate acestea, noi pierdem zeci de milioane de euro din cauza neglijenței unui guvern total incapabil, căruia nui pasă în niciun caz de nevoile vitale ale acestei țări.
România are nevoie stringentă de investiții masive în spitale decente, în școli, grădinițe și creșe moderne și, bineînțeles,
în infrastructura rutieră mare, dar zecile de miliarde împrumutate de Guvernul Dăncilă nu se duc deloc spre investițiile atât de
necesare! Se duc, în schimb, pe astfel de note de plată extravagante, pe care vom fi nevoiți să le suportăm în continuare dacă
nu vom sancționa prin vot acest lucru!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
PSD este cel mai mare dușman al românilor
Începerea campaniei electorale a dat un nou imbold războiului rece dintre găștile de la guvernarece. Dacă, până acum,
luptele se dădeau pe ascuns, lansarea campaniei electorale a încălzit puternic acest conflict, scoțând la iveală problemele din
așa-zisa coaliție care, în fapt, este doar o adunătură de interese. Problema cea mai mare este însă că România este victima
acestui război, fiind prinsă în focul încrucișat dintre găștile de mafioți și incompetenți ce vremelnic conduc țara.
A fost nevoie doar de o schimbare semnificativă a vremii pentru ca miniștrii să înceapă lupta pentru voturi, cu acuze
care mai de care mai hilare. Am putut vedea, în doar două zile, câteva exemple de “bune practici” demne de o țară africană,
despre cum înțeleg acești politruci să-i trateze pe români.
Ministrul Mediului – de la ALDE – îl atacă pe Ministrul Agriculturii – de la PSD – că nu a dat cu rachete anti-grindină.
Acesta spune că a dat, dar norii erau prea sus. Mai sus decât cormoranii! Raed Arafat – un fel de curcubeu politic, ce se
remarcă doar prin numărarea victimelor și achiziția de ambulanțe scumpe (pentru că în rest nu mai face nimic de pe vremea
când se războia cu Băsescu) sare la gâtul șefei de la Meteo că n-a anunțat tornada. Aceasta îi spune că a anunțat-o, dar nu le-a
mers celor de la ISU super-aplicația de avertizare a cetățenilor. Ministerul Agriculturii – condus de PSD – sare la gâtul celor de
la Externe – minister condus de ALDE – că România pierde 80 de milioane de euro din cauza unei contestații. Cei de la
Externe spun că au făcut contestația, dar cauza este haosul de la APIA. În plus, imaginile grotești cu indivizi lipsiți de orice
scrupule care jefuiesc nonșalanți mașina avariată a unui creator de modă, ce zace decedat la doar câțiva pași, au făcut
înconjurul Europei, “întărind” brand-ul de țară. Nu există însă, nici după mai multe zile de la incident, vreo luare de poziție a
Ministerului condus de Carmen Dan, care să condamne aceste fapte, sau vreo ieșire a Ministerului Turismului, că faptele tot sau produs la deschiderea sezonului, pe litoral…
După toate acestea, rămâne doar drama românilor. PSD a devenit cel mai mare dușman al românilor și nu inamicii
străini inventați de un Dragnea tot mai speriat de pușcărie.
Luați prizonieri de gruparea mafiotă numită PSD-ALDE, românii încep să semene tot mai mult cu supraviețuitorii unui
gulag roșu modern, în care autoritatea statului are singurul rol de a-i pedepsi și de a-i spolia de orice agoniseală, prin taxe și
impozite fără nicio acoperire în viața reală.
Dacă tot vrea să facă ceva pentru români, ministrul Mediului s-ar putea ocupa de calitatea aerului, pentru că numărul
bolnavilor de cancer de plămâni care nu au fumat niciodată începe să crească alarmant. ministrul Agriculturii ar putea reforma
birocrația infernală de la APIA, din cauza căreia fermierii au ajuns să doarmă pe scările instituției. Ministrul de Interne ar
putea spune ce s-a întâmplat pe 10 August 2018 în Piața Victoriei, iar șeful DSU ar putea lansa o campanie de prevenire prin
intermediul super-aplicației de Smartphone mult lăudate, ca să nu mai vedem șoferi de autocar ce conduc direct în mijlocul
tornadei. Toți sunt însă ocupați cu campania electorală și nu mai au timp de problemele românilor!
Deputat
Sorin Ioan Bumb
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 Întrebări
Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Reabilitarea și modernizarea Drumului Național DN73C Câmpulung-Curtea de Argeș-Râmnicu Vâlcea
Stimate domnule ministru,
Drumul Național DN73C leagă municipiile Câmpulung, Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea, traversând 11 unități
administrativ teritoriale (1 municipiu și 10 comune) din zona de nord a județelor Argeș și Vâlcea.
Acesta pornește din Drumul Național DN73, în comuna Schitu Golești, județul Argeș, de lângă municipiul Câmpulung,
intersectează la Curtea de Argeș Drumul Național DN7C și se termină la intersecția cu Drumul Național DN7, în apropierea
localității Blidari, județul Vâlcea, având o lungime totală de 69,6 km.
Drumul Național DN73C, supranumit și „Drumul celor trei capitale” (Curtea de Argeș, Câmpulung, Târgoviște), se
găsește în prezent într-o stare tehnică deplorabilă, necesitând realizarea de urgență a lucrărilor de reabilitare și modernizare. Pe
această cale rutieră, dată în folosință în anul 1986, nu au fost efectuate în ultimii ani decât reparații izolate ale covorului
asfaltic pe suprafețe nesemnificative și plombări de gropi pe îmbrăcămintea de ciment, motiv pentru care este considerată de
către participanții la trafic drept unul dintre cele mai proaste drumuri naționale din România. Restricționările în circulație sunt
evenimente la ordinea zilei, promisiuni de remediere a situației s-au făcut periodic de către persoanele cu funcții de
responsabilitate în domeniu, dar totul a rămas la nivel declarativ și starea de degradare a carosabilului se accentuează în mod
continuu.
Din aceste motive, cu ocazia adoptării Legilor bugetului de stat pentru anii 2017, 2018 și 2019, am propus amendamente
pentru asigurarea finanțării lucrărilor respective care, din păcate, au fost respinse prin vot de către parlamentarii PSD și ALDE.
De asemenea, la întrebările mele pe aceeași temă înregistrate la Camera Deputaților cu nr. 1488A/19.09.2017 și nr.
3779A/16.04.2018, prin răspunsurile Ministerului Transporturilor nr. 35779/16.10.2017 și nr. 16767/17.05.2018, mi s-a
comunicat că ,,în contextul inițierii procedurilor pentru realizarea Autostrăzii Sibiu-Pitești, se analizează și posibilitatea de
asigurare a resurselor financiare necesare lucrărilor de consolidare a Drumului Național DN 73C”, iar ,,după finalizarea
procedurilor de licitație pentru lucrările de întreținere periodică, se vor executa, în limita fondurilor existente, covoare asfaltice
și tratamente bituminoase”. Cu alte cuvinte, executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare este incertă, sau, în cel mai
fericit caz, amânată pentru o perioadă nedeterminată de timp.
În consecință, având în vedere importanța deosebită pe care o are acest drum național pentru dezvoltarea economică a
județelor Argeș și Vâlcea, mai ales în ceea ce privește valorificarea potențialului turistic extrem de generos din zonă, consider
răspunsurile menționate anterior ca total nesatisfăcătoare, vă rog să-mi comunicați care este poziția dumneavoastră actuală cu
privire la soluțiile și termenele pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare ale acestui obiectiv de infrastructură
rutieră și vă solicit încă odată să dispuneți toate măsurile care se impun pentru executarea cât mai urgentă a acestora.
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată doamnei Grațiela-Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului
Situația depozitului pentru deșeuri periculoase și nepericuloase din municipiul Câmpulung, județul Argeș
Stimată doamnă viceprim-ministru,
În data de 2 octombrie 2013, la depozitul pentru deșeuri periculoase și nepericuloase al S.C. Global Eco Center S.R.L.
Iași, amplasat în incinta punctului de lucru de pe platforma fostei uzine ARO din municipiul Câmpulung, județul Argeș, în
care erau stocate cantități de ordinul miilor de tone de substanțe cu risc ridicat pentru populație, între care și cianuri, a izbucnit
un puternic incendiu, în timpul căruia au ars peste 10 tone de uleiuri minerale.
Cu ocazia acțiunilor de inspecție și control efectuate în urma acestui nefericit eveniment de către organismele statului cu
atribuții în domeniu, s-a constatat că substanțele respective nu au fost depozitate corespunzător și s-a dispus realizarea unor
măsuri de remediere a situației existente, între care închiderea depozitului și eliminarea și neutralizarea integrală a deșeurilor
periculoase și nepericuloase, conform unui calendar prestabilit.
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Din păcate, deși au trecut cinci ani și jumătate de la incendiu, atât cetățenii din Câmpulung cât și presa locală reclamă
faptul că deșeurile nu au fost nici până în prezent eliminate în totalitate, cantități importante de materiale reziduale, unele
extrem de periculoase, fiind încă neevacuate, iar depozitul respectiv continuă să reprezinte o bombă ecologică în zonă și să
pună în pericol sănătatea populației.
În acest context, având în vedere că situația existentă nu poate fi tolerată la nesfârșit, vă rog ca, în completare la
răspunsurile Ministerului Mediului nr. 837/GLG/01.03.2018 și nr. 6877/GLG/08.11.2018, formulate la întrebările mele pe
aceeași temă înregistrate la Camera Deputaților cu nr. 2869A/12.02.2018 și nr. 5862A/22.10.2018, să-mi comunicați care este
stadiul realizării acțiunilor stabilite pentru eliminarea deșeurilor gestionate de către S.C. Global Eco Center S.R.L. Iași pe
platforma fostei uzine ARO. De asemenea, vă solicit încă odată să dispuneți toate măsurile legale care se impun pentru
finalizarea de urgență a evacuării și neutralizării integrale a reziduurilor periculoase și nepericuloase din municipiul
Câmpulung. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Eugen-Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Criteriile în baza cărora se preconizează realizarea restructurărilor de personal
la nivelul administrației publice centrale
Stimate domnule ministru,
Încă de la învestirea dumneavoastră în funcția de Ministru al Finanțelor Publice v-ați exprimat intenția de a acționa în
sensul raționalizării cheltuirii resurselor publice și constituirii unui mecanism de eliminare a risipei bugetare. Ulterior, ați
precizat că restructurarea cheltuielilor va demara cu un plan de restrângere a posturilor la nivelul administrației publice
centrale, deși risipa bugetară acționează și în alte domenii, cum ar fi achizițiile publice, supraevaluarea unor costuri de
funcționare, lipsa investițiilor destinate optimizării activităților prin informatizare, eficientizare energetică etc.
Recent ați afirmat că ați declanșat deja un proces de evaluare a structurilor administrației publice centrale, iar până la
adoptarea primei rectificări bugetare din anul 2019 veți emite decizii cu privire la reorganizarea unor instituții. Este adevărat că
statul român dispune de o structură birocratică foarte stufoasă, însă este cunoscut și faptul că ori de câte ori s-au luat decizii de
restructurare, oameni competenți și muncitori au fost înlăturați, iar persoane ineficiente care dețineau sprijin politic au rămas în
continuare angajate în sectorul public.
În acest context, având în vedere pericolul real de politizare a instituțiilor publice centrale, inclusiv a serviciilor publice
deconcentrate organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, ca urmare a unui proces de restructurare gestionat
incorect, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, numărul angajaților din administrația publică a crescut și
în ultimul an, contrar angajamentelor asumate de Guvern, cu peste 30.000. Care este explicația acestei creșteri semnificative a
personalului din sectorul public și care sunt sectoarele unde a sporit cel mai mult numărul de angajați?
2. Care sunt criteriile obiective în baza cărora intenționați să realizați restructurarea posturilor din administrația publică
centrală?
3. Ce garanții oferiți că în acțiunea de reducere a numărului de angajați din administrația publică se vor evita deciziile
adoptate ca urmare a aplicării criteriilor politice?
4. Ce economie bugetară își propune Ministerul Finanțelor Publice să facă prin restructurarea posturilor din
administrația publică anunțată de dumneavoastră?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
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Adresată domnului Bogdan Marius Chiriţoiu, preşedinte al Consiliului Concurenţei
Majorarea nejustificată a preţului bitumului de import
Stimate domnule preşedinte,
De peste şase ani, România a rămas cu doar un singur producător de bitum rutier, care nu reuşeşte să satisfacă mai mult
de 10- 15% din cererea de pe piaţă, restul fiind asigurat din import.
Astfel, la un necesar de peste 6-700.000 tone anual, piaţa bitumului de import este într-o continuă expansiune, dar, din
păcate, preţurile au crescut semnificativ, uneori şi cu 100%, ceea ce, alături de majorarea salariilor în sectorul construcţiilor, va
influenţa considerabil valoarea lucrărilor de infrastructură rutieră.
Explozia preţului la bitumul de import nu poate fi însă justificată printr-o eventuală escaladare recentă a cotaţiei
petrolului pe pieţe internaţionale, deoarece aceasta a rămas relativ constantă, ci mai degrabă printr-o înţelegere a companiilor
de profil, având în vederea cererea mare a acestui produs pe piaţa din ţara noastră.
Din aceste considerente, având în vedere că sursele de aprovizionare externe sunt relativ puţine, vă rog să precizaţi ce
măsuri puteţi adopta pentru a împiedica o eventuală cartelizare a importatorilor acestei materii prime în scopul majorării
nejustificate a preţurilor de desfacere?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Fiscalizarea activităţilor lucrative desfăşurate în România de cetăţenii dinafara spaţiului UE
Stimate domnule ministru,
Conform unei Hotărâri de Guvern aprobată la finele lunii ianuarie, pentru anul în curs a fost stabilit un contingent de
20.000 de lucrători nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, cu 5.000 mai mulți față de anul 2018.
Decizia Executivului a fost motivată de faptul că, la jumătatea anului trecut, cererea mare de forţă de muncă a
determinat suplimentarea cu 8.000 a contingentului aprobat iniţial de doar 7000 de lucrători.
Cu toate acestea, mass media a semnalat că un număr semnificativ de cetăţeni străini din afara spaţiului UE lucrează
încă în România fără forme legale, în special în domeniul comerţului en gros şi en detail cu bunuri de import din ţările lor de
origine, sustrăgându-se sistematic achitării obligaţiilor aferente câştigurilor salariale obţinute.
Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să prezentaţi măsurile pe care le-aţi adoptat pentru identificarea
acestor persoane şi fiscalizarea activităţilor lucrative pe care acestea le desfăşoară în România?
De asemenea, vă rog să precizaţi dacă, după identificare, aceste persoane pot fi incluse în contingentul de lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă aprobat pentru acest an?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Clarificări cu privire la funcționarea sistemului antigrindină
Stimate domnule ministru,
Agricultura a reprezentat pentru România un domeniu de bază pentru exporturi, pentru construirea bugetelor, într-un
cuvânt pentru economia naţională. Cu toate acestea, de-a lungul timpului acest domeniu tradiţional al ţării noastre a fost privat
de măsurile care i se cuveneau.
Agricultura României poate fi mai performantă dacă anumite deziderate, irigaţii şi program antigrindină, ar fi complet
funcționale. Avem experienţa, acumulată an de an, perioadelor de secetă alternate cu cele de ploi cu grindină care afectează
agricultura României.
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În acest sens, ministrul Mediului, doamna Grațiela Leocadia Vasilescu acuza în data de 30.04.2019 într-o postare pe o
rețea de socializare că ”Astăzi, în zona Dealu Mare, grindina a făcut prăpăd. Plantații întregi de viță-de-vie și culturile agricole
au fost afectate iremediabil pe suprafețe mari. Ploaia torențială și grindina au blocat traficul rutier și șuvoaiele de apă au
pătruns în curți și case... DE CE NU S-A INTERVENIT, EFICIENT, CU RACHETE ANTIGRINDINĂ? M-am informat si
avertizarea meteo, cod portocaliu, a fost data din timp, de către ANM. CER PUBLIC DEMITEREA IMEDIATĂ a celor care
nu și-au respectat atribuțiile de serviciu!”
De asemenea, explicația dumneavoastră a fost următoarea: Instalaţiile de antigrindină au funcţionat ieri (marţi, 30 aprilie
n.r.). S-au lansat 16 rachete, dar, din nefericire, nu au putut stopa fenomenul, întrucât formaţiunea aceasta, norul respectiv care
a declanşat acest prăpăd, s-a format undeva la 11.000 metri înălţime, aşa spun specialiştii, iar rachetele acţionează până la
8.000 de metri. Este prima dată când se înregistrează un asemenea fenomen. Este pentru prima dată în România când bate
grindina înainte de 1 mai. Noi am fost pregătiţi începând cu data de 15 aprilie, am activat centrul de comandă, s-au activat
punctele de lansare, s-au lansat rachete din toate punctele de comandă, iar efectul a fost acesta, când natura este mai puternică
decât ştiinţa noastră şi decât posibilităţile noastre de intervenţie. În Vrancea au fost lansate trei, dar acolo s-a rezolvat. Aici nu
s-au rezolvat, la Prahova, pentru că au fost pe aceeaşi direcţie cu tornada”. Toate zonele ţării cunosc aceste neajunsuri, mai
mult chiar schimbările climatice ne pun în fața faptului de a ne confrunta cu vreme capricioasă, în cazul de față ploi cu
grindină, în anumite perioade din an în care nu eram obișnuiți până acum.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Cum se poziționează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale față de cele prezentate de doamna Ministru Grațiela
Leocadia Vasilescu?
2. Având în vedere situația expusă, are Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în plan achiziționarea unui sistem
antigrindină mai performat sau îmbunătățirea celui existent care să poată fi eficient și în cazul norilor care se formează la peste
8000 de metri deasupra solului?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Dumitru Chiriţă, preşedinte al Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei
Cantitatea de energie electrică preluată de la prosumatori şi facturată de Electrica în ultimii 5 ani?
Stimate domnule preşedinte,
După ce ani de zile România a fost cotată printre cele mai atractive ţări pentru investitorii în energie regenerabilă, din
anul 2015 acest domeniu a intrat în declin.
De la 1 martie 2019, prosumatorii, persoane fizice care produc şi livrează energie regenerabilă în reţeaua Electrica vor
primi şi sume de bani. Cu toate acestea ei produc şi injectează energie electrică în reţea de ani buni.
Recent, mi-a fost semnalată o situaţie reprezentativă la nivel naţional. Este vorba despre un prosumator din Maramureş
care din anul 2014 a injectat în reţea peste 7.000 de Kw pentru care nu a primit niciun leu şi nici certificate verzi, deşi el a
achitat în facturile de consumator lună de lună aceste certificate. În situaţie similară sunt zeci de români care au făcut investiţii
substanţiale în echipamente pentru producerea energiei regenerabile şi care nu au primit nimic în schimbul energiei furnizate.
Această energie a fost livrată de Electrica spre populaţie şi facturată, iar în facturi se regăsesc şi costurile pentru certificatele
verzi.
În acest sens, vă rog domnule preşedinte să îmi comunicați dacă aveţi o evidenţă a cantităţii de energie furnizată de
prosumatori în ultimii 5 ani?
Care este valoarea acestei energii?
Am adresat aceeaşi întrebare Ministerului Energiei care şi-a declinat competenţa, făcând trimitere către ANRE.
Menționez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Cum asigură „Programul vitamina D“ siguranța natională a țării?
Stimată doamnă ministru,
Deși nu a fost prevăzut în programul de guvernare PSD-ALDE, la propunerea liderului Liviu Dragnea, a fost introdus în
bugetul de stat un amendament privind „Programul vitamina D“, redirecționând sume de la bugetul altor instituții ale statului.
Prin intermediul acestui program ar urma ca un număr de aproximativ 3,56 de milioane de asigurați să își facă analize pentru
depistarea carenței de vitamina D, suma propusă fiind de 525 milioane de lei.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Având în vedere că prețul pentru o astfel de analiză variază între 33 și 139 de lei, cum s-a ajuns la valoarea de 525
milioane de lei?
2. Dacă programul este o propunere a Comisiei naționale de endocrinologie, după cum ați declarat, unde poate fi
consultat studiul care a stat la baza acestei propuneri și de ce nu a fost prins de la început în bugetul Ministerului Sănătății?
3. În ce stadiu de implementare este acest program? De când asigurații vor putea efectua analizele medicale pentru
depistarea carenței de vitamina D?
Vă mulțumesc!
Deputat
Solicit răspuns scris.
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020
Stimată doamnă ministru,
În proiectul de Hotărâre de Guvern privind cifra de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, sunt prevăzute cu circa
30.000 de locuri - în licee -mai puțin decât anul trecut, la nivel național.
Vă rog să-mi comunicați care este numărul de locuri din licee care vor fi reduse în anul 2019-2020 la nivelul județului
Alba, precum și ce consultări au avut loc cu mediul de afaceri și cu reprezentanții părinților din județul Alba pentru stabilirea
cifrei de școlarizare în liceele și școlile profesionale din județul Alba. Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Gabriel Leș, ministrul Apărării Naționale
Înzestrarea forțelor armate terestre ale României
Stimate domnule ministru,
Ați declarat recent, cu ocazia unui eveniment public, că Forțele Terestre trebuie să dispună de capacități și sisteme
moderne, flexibile și eficiente, interoperabile cu cele ale altor state aliate. Colegul dumneavoastră de guvern, ministrul
Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat însă că cei 2% din PIB destinați Apărării vor fi folosiți pentru construirea, în regim
de parteneriat public-privat, cu firme din Turcia, a două spitale regionale.
Vă rog să-mi comunicați dacă declarația dumneavoastră, despre sistemele destinate Forțelor Tereste, se referă la aceste
spitale sau, în cazul în care aveți altceva în vedere, despre ce fel de sisteme este vorba și din ce fonduri vor fi acoperite, dacă
banii Armatei vor fi folosiți pentru construirea de spitale. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Finanțările acordate de guvernul maghiar instituțiilor mass-media de limbă maghiară din Transilvania
Stimate domnule ministru,
În presa din România au apărut noi informații despre programe de finanțare ale guvernului maghiar adresate strict
comunității maghiare din România, respectiv publicațiilor media de limbă maghiară din Transilvania, care au fost sprijinite cu
peste 6 milioane de euro.
Vă rog să-mi comunicați dacă există un acord din partea Statului Român pentru derularea acestui program de finanțare,
cum se derulează aceste finanțări, precum și dacă România monitorizează derularea acestor programe de finanțare. Menționez
că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Eugen OrlandoTeodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Măsurile avute în vedere pentru reîntoarcerea în România a persoanelor plecate la muncă în străinătate
Stimate domnule ministru,
Ați declarat, în ultima perioadă, în mai multe ocazii, că aveți în vedere punerea în practică a unui pachet de măsuri
agresive privind piața muncii, care să determine revenirea acasă a muncitorilor români plecați la muncă în străinătate.
Vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile avute în vedere în acest sens și în ce măsură acestea respectă dreptul la
liberă circulație a lucrătorilor, înscris în Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană.Menționez că doresc răspuns
scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Constantin - Florin Mitulețu–Buică, președintele Autorității Electorale Permanente
Precizări privind sumele încasate lunar de către PSD
Stimate domnule ministru,
Prin prezenta, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt sumele încasate lunar, în anul 2018, de către Partidul Social
Democrat, precum și cele încasate lunar, începând din luna ianuarie a anului 2019 și până în prezent, de către același partid
parlamentar mai sus menționat.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Plata corecțiilor financiare de 80 milioane de euro
Stimate domnule ministru
În data de 13 iunie 2018, Comisia Europeană a decis să aplice României corecții financiare din cauza unor nereguli la
proiecte europene derulate prin programul de agricultură și dezvoltarea satelor. Aceste corecții financiare - de 80 milioane de
euro - au fost contestate de agentul guvernamental la Curtea de Justiție a UE peste termenul legal de două luni, mai precis la
data de 7 septembrie 2018. Decizia Tribunalului UE de la Luxemburg a fost de respingere ca inadmisibilă acțiunea României,
obligând țara noastră să suporte și cheltuielile de judecată.
Având în vedere cele expuse, vă întreb, domnule ministru, care sunt motivele din cauza cărora s-a depus tardiv
contestația pe corecțiile financiare, România fiind păgubită astfel cu 80 milioane de euro, și de unde se vor aloca aceste
fonduri?
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Cu deosebită consideraţie,
Florin Roman
***
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Plata corecțiilor financiare de 80 milioane de euro
Stimate domnule ministru
În data de 13 iunie 2018, Comisia Europeană a decis să aplice României corecții financiare din cauza unor nereguli la
proiecte europene derulate prin programul de agricultură și dezvoltarea satelor. Aceste corecții financiare - de 80 milioane de
euro - au fost contestate de agentul guvernamental la Curtea de Justiție a UE peste termenul legal de două luni, mai precis la
data de 7 septembrie 2018. Decizia Tribunalului UE de la Luxemburg a fost de respingere ca inadmisibilă acțiunea României,
obligând țara noastră să suporte și cheltuielile de judecată.
Având în vedere cele expuse, vă întreb, domnule ministru, care sunt motivele din cauza cărora s-a depus tardiv
contestația pe corecțiile financiare, România fiind păgubită astfel cu 80 milioane de euro, și de unde se vor aloca aceste
fonduri?
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Cu deosebită consideraţie,
Florin Roman
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Respectarea pct.5 din Acordul încheiat la Alba Iulia între Ministerul Educației și federațiile din învățământ
Doamnă ministru,
În pragul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, Ministerul Educației Naționale a încheiat un acord, într-un cadru festiv,
în care personalului din învățământ i s-a promis acordarea sporurilor, a indemnizațiilor și a celorlalte drepturi salariale la
nivelul salariului de bază aflat în plată, adică la nivelul salariilor majorate în anul 2019.
Din păcate, prin ordonanțele de urgență succesive adoptate de Guvernul României la sfârșitul anului 2018, sporurile,
indemnizațiile și celelalte drepturi salariale au fost plafonate la nivelul lunii decembrie 2018, nesocotindu-se acordul dintre
Guvern și sindicate.
În aceste condiții, vă solicit, doamnă ministru, să precizați când intenționați să propuneți în Guvern respectarea pct.5 din
memorandumul încheiat de Ministerul Educației cu federațiile reprezentative din învățământ?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Clarificări privind măsurile implementate de Guvern pentru eliminarea
practicilor comercializării produselor cu dublu standard
Domnule ministru,
Domnia voastră ocupați funcția de ministru al agriculturii chiar de la învestitura primului Guvern PSD-ALDE, adică
de aproape 2 ani și jumătate, iar problematica europeană a comercializării produselor agro-alimentare cu standard dublu de
calitate a apărut chiar din primele săptămâni ale mandatului dumneavoastră. Cu toate acestea, președintele partidului din care
faceți parte a formulat recent, în prag de campanie electorală, mai multe amenințări directe la adresa firmelor străine și
românești care ar comercializa produse inferioare, deși, în ultimii doi ani și jumătate, nu putem identifica niciun demers
concret al Guvernului României pentru protejarea consumatorului român în fața unor asemenea practici. Mai mult decât atât,
este de neînțeles faptul că Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.)
funcţionează ca autoritate de reglementare în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului și în subordinea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Față de această situație deosebit de neplăcută, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:
- Care este motivul pentru care A.N.S.V.S.A. a fost scoasă de sub coordonarea Ministrului Agriculturii, iar în ultimii doi
ani și jumătate nu ați întreprins niciun demers pentru a coordona în mod eficient această instituție?
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-

Ce demersuri concrete ați întreprins în ultimii doi ani și jumătate pentru a elimina practicile comercializării produselor
agro-alimentare cu standard dublu de calitate?
- Având în vedere faptul că ați agreat propunerile șefului dumneavoastră de partid, privind elaborarea și adoptarea
urgentă a unor sancțiuni pentru firmele care comercializează produse în România, vă solicit să precizați dacă aceste
măsuri nu vor avea un impact, pe termen scurt, asupra prețului produselor alimentare și așa extrem de scumpe?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale
Rezultatul cercetării asupra operelor lui Brâncuși și restaurarea acestora
Domnule ministru,
Institutul Național de Optoelectronică (INOE) din București a efectuat, în ultimii ani, în baza unui contract de
colaborare încheiat în 2015, o serie de măsurători cu aparate de înaltă precizie, astfel încât să fie determinat stadiul degradării
operelor lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu și totodată să fie stabilit modul în care se va interveni asupra lor de acum
înainte. Cercetarea INOE asupra Ansamblului „Calea Eroilor“ format din Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărtului şi
Coloana Fără Sfârşit s-a terminat în 2018, urmând să apară raportul final. Este de menționat că primul raport dat publicității de
INOE, în anul 2016, a arătat că este nevoie de restaurarea sculpturilor.
Autoritățile au anunțat că datele colectate de Institut vor intra în dezbaterea unei comisii formată din specialiști, care să
propună soluții de restaurare și întreținere a operelor lui Brâncuși. Sunt sigur, domnule ministru, că ați putut observa și dvs, în
timpul vizitei la Târgu Jiu că operele au nevoie de lucrări de restaurare.
1. Ca urmare, vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul Culturii și Identitiății Naționale a intrat în posesia raportului
final al INOE și care sunt concluziile acestuia.
2. Care este strategia Ministerului în ceea ce privește operele de la Târgu Jiu, care au nevoie urgentă de lucrări de
restaurare. Va aloca Ministerul Fondurile necesare lucrărilor ce se impun? Brâncuși este un sculptor recunoscut la nivel
mondial, dar România nu pare că înțelege importanța artistului.
3. De asemenea, domnule ministru, ați anunțat la Târgu Jiu că la finalul lunii mai va fi deschis Muzeul Național
“Constantin Brâncuși” de la Târgu Jiu. Care este stadiul acestui proiect?
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Dan Vîlceanu
***
Adresată doamnnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Raport de control Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Doamnă ministru,
La finalul lunii martie 2019 ați efectuat o vizită la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în urma căreia ați afirmat că
sunt multe lucruri care nu în regulă. Ați vorbit atunci de riscuri de infecții, de lipsa circuitelor și a procedurilor, de procent
scăzut al confirmării diagnosticelor, de secții care nu funcționează și de medici „blazați”.
Tot atunci ați susținut că veți lua măsuri și că vă veți întoarce peste o lună în Târgu Jiu, ca să vă asigurați că lucrurile se
îndreaptă! Nu ați luat nicio măsură, astfel că este de înțeles de ce nu ați mai revenit în Gorj.
Drept urmare, vă rog să-mi furnizați raportul integral efectuat de Ministerul Sănătății în urma verificării de la Târgu Jiu,
în luna martie, precum și măsurile dispuse și remediate de conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Dan Vîleanu
***
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Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Solicitare de informaţii privind starea avansată de degradare a căilor ferate din România
Domnule ministru,
În primele luni ale anului 2019, şase trenuri de marfă şi de călători au deraiat, cauza principală fiind starea avansată de
degradare pe care o înregistrează infrastructura de rulaj. Mai mult decât atât, din cauza lipsei de investiţii, viteza medie orară a
trenurilor de marfă şi de călători este cea mai mică din Europa, eliminând transportul feroviar dintre opţiunile de transport pe
care ar trebui şi ar putea să le aibă România.
Pentru că în anul 2019, atunci când Guvernul a construit bugetul pentru anul în curs, reabilitarea infrastructurii feroviare
a fost cu totul ignorată fiind alocate sume nesemnificative pentru modernizarea infrastructurii de transport feroviar, vă solicit,
domnule ministru, următoarele informaţii:
- Care era în anul 1989 lungimea totală a căilor ferate principale şi secundare practicabile la nivel naţional?
- Care era la data de 1 mai 2019 lungimea totală a căilor ferate practicabile la nivel naţional? Câţi km de cale ferată au
fost dezafectaţi din cauza stării avansate de degradare a căilor de rulare?
- Solicit o situaţie cu privire la: numărul total de km de cale ferată care ar fi trebuit să beneficieze de lucrări de
modernizare, numărul de km de cale ferată a căror perioadă de utilizare a fost depăşită, costul total al reabilitării infrastructurii
feroviare naţionale.
- Având în vedere miile de km de cale ferată care au fost scoase din funcţiune, vă solicit să precizaţi următoarele
informaţii: cine, cum şi la ce preţ a fost valorificată şina de cale ferată în ultimii 10 ani (vorbim despre milioane de tone de
fier); cum a fost transferat dreptul de proprietate asupra elementelor de infrastructură adiacente căilor ferate scoase din uz –
gări, remize etc – incluzând terenurile şi clădirile aferente.
- Care sunt explicațiile pentru care proiectul - ″Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat componentă a axei 22 Ramura Sudică, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h″ - nu a început nici până astăzi, deși respectiva rută
se află într-o avansată stare de degradare, iar Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, titular al proiectului, nu a avansat
deloc în legătură cu acest proiect?
- Vă solicit explicații pentru blocarea lucrărilor de modernizare la podul peste râul Olt, în localitatea Slatina, deși
ordinul de proiectare s-a dat în anul 2018, iar începerea lucrărilor era stabilită pentru data de 1 martie 2019?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Absorbția fondurilor europene (2014-2020) pentru proiecte de investiții noi în infrastructura de transporturi
Domnule ministru,
Pe pagina electronică a Comisiei Europene, la data de 15 aprilie 2019, sunt prezentate următoarele date privind
absorbția fondurilor europene nerambursabile, aferente cadrului financiar european multianual 2014-2020: dintr-un total de
36,7 miliarde euro, numai 8,72 miliarde euro cheltuite efectiv de România, reprezentând 24% din totalul fondurilor
disponibile. În ceea ce privește fondurile aferente programelor de investiții prioritare, sumele cheltuite din Fondul pentru
coeziune se ridică la 1,6 miliarde euro, reprezentând 20%, iar din Fondul de Dezvoltare Regională 2,1 miliarde euro,
reprezentând 17%. Având în vedere că cele două fonduri sunt cele mai mari și din ele se finanțează cu precădere realizarea de
lucrări de investiții în infrastructură, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:
- Din sumele absorbite efectiv pentru investiții publice în infrastructura de transporturi până la data de 1 mai 2019, cât
anume reprezintă sume aferente finanțării lucrărilor în continuare pentru proiectele de investiții demarate prin fondurile
europene aferente cadrului financiar 2007-2013 (așa-numitele proiecte fazate, a căror finanțare a fost acceptată și după
finalizarea exercițiului financiar trecut)?
- Din sumele absorbite efectiv pentru investiții publice în infrastructură până la data de 1 mai 2019, cât anume reprezintă
sume aferente finanțării proiectelor noi, depuse pentru finanțare în perioada 2014-2019?
- Vă solicit o situație a proiectelor noi de autostrăzi depuse pentru finanțare la Comisia Europeană în cadrul financiar
european multianual 2014-2020.
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- În virtutea acelorași date publicate de Comisia Europeană, vă solicit să precizați care este motivul pentru care numai
pentru 69% din sumele disponibile au fost depuse proiecte pentru finanțare nerambursabilă?
- Solicit, de asemenea, să precizați numărul de proiecte respinse de Comisia Europeană de la finanțare și valoarea totală
a acestora.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Vă mulţumesc,
Ioan Balan
***
Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei
Gazoductul BRUA în județul Gorj
Domnule ministru,
Având în vedere că proiectul de construire a Gazoductului BRUA afectează și localități din județul Gorj și peste 5.000
de proprietăți, vă rog să-mi comunicați următoarele informații:
1. Care este stadiul implementării proiectului în județul Gorj?
2. Menționați care este procedura exactă pentru obținerea terenurilor necesare pentru realizarea porțiunii de pe teritoriul
județului Gorj.
3. Precizați ce tipuri de documente se încheie cu locuitorii.
4. Menționați numărul de înțelegeri parafate cu locuitori din județul Gorj și pentru ce suprafețe.
5. Precizați dacă pe parcursul implementării acestui proiect au fost semnalate încălcări ale drepturilor fundamentele ale
locuitorilor.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu stimă,
Dan Vîlceanu
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Sumele prevăzute în buget pentru drumul expres Craiova-Târgu Jiu
Domnule ministru, vă rog să-mi comunicați informații despre stadiul proiectului de realizare a drumului expres CraiovaTârgu Jiu.
1. Menționați suma prevăzută de Ministerul Transporturilor, pentru 2019, pentru realizarea acestui obiectiv de
infrastructură.
2. Precizați care este termenul pe care-l estimați pentru lansarea licitației de atribuire a lucrării.
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Dan Vîlceanu
***
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România
 Întrebare
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Situația cimitirului din Valea Uzului
Stimată doamnă ministru,
Am constatat cu stupoare recentul caz al cimitirului militar din satul depopulat din Valea Uzului. Autoritățile locale din
Dărmănești, județul Bacău, au alocat în cimitirul militar maghiar o parcelă de morminte ale unor soldați români, fără să fi
solicitat în acest sens acordul primăriei din Sânmartin, care întreține şi îngrijește cimitirul.
Cimitirul militar figurează̆ în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sânmartin, reconfirmat cel
mai recent prin Hotărârea Guvernului nr. 299 din 31 martie 2010.
La data de 17 mai, primăria Dărmănești intenționează să inaugureze memorialul dedicat soldaților români căzuți în
Primul şi cel de-Al Doilea Război Mondial, amplasat în cimitirul militar maghiar. Ca parte a pregătirilor, în cimitir au fost
ridicate 52 de cruci de beton şi o cruce mare ortodoxă, realizată tot din beton.
Autoritățile locale din așezarea moldovenească au hotărât în luna martie reclasificarea zonei şi au obținut şi aprobarea
Ministerului Apărării din România pentru înființarea unei parcele românești în “cimitirul militar internațional”.
În urma acestora putem afirma că este încălcată atât legislația românească și tratate internaționale care reglementează
regimul cimitirelor internaționale militare, legislația privind achizițiile publice cât și modul în care trebuie cheltuite fondurilor
publice. Prin urmare, administrația comunei Sânmartin a solicitat Primăriei Dărmănești să își anuleze Hotărârea.
Lege nr. 113/1996 pentru ratificarea Tratatului de înțelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica
Ungară, semnat la Timișoara la 16 septembrie 1996 prevede următoarele la art. 13:
”(1)Pârțile contractante vor colabora în vederea păstrării şi cunoașterii reciproce de către cele două popoare a
moștenirilor lor culturale.
(2)Părțile contractante vor acționa pentru protejarea monumentelor istorice şi de cultură, a locurilor memoriale, a
vestigiilor scrise şi materiale aflate pe teritoriile lor, care evocă şi păstrează momente din istoria şi cultura celeilalte părți
contractante, vor sprijini conservarea lor şi vor înlesni accesul la acestea, în conformitate cu legislația fiecărei părți
contractante.”
Legea nr. 300 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din
Republica Ungară stabilește că militarii şi persoanele civile care şi-au pierdut viața ca urmare a acțiunilor militare din timpul
celor două războaie mondiale au dreptul la locuri demne de odihnă veșnică, în conformitate cu principiile şi normele dreptului
internațional umanitar, cu dispoziţiile convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protecția victimelor de război
şi ale protocoalelor adiționale la acestea din 8 iunie 1977, respectiv cu principiile Tratatului de înțelegere, cooperare şi bună
vecinătate dintre România şi Republica Ungară, semnat la 16 septembrie 1996 la Timișoara.
Cimitirul a fost înființat în 1917 pentru soldații armatei austro-ungare care au murit în urma ofensivei Armatei Române
în Transilvania de la 1916. Majoritatea soldaților îngropați aici au făcut parte din regimentul 10 infanterie de la Miskolc, cei
mai mulți dintre ei fiind maghiari.
Cimitirul a fost renovat din resursele administrației locale şi din donațiile Ministerului Apărării din Ungaria şi a unor
persoane fizice. În locul care este împrejmuit şi în care intrarea se face printr-o poartă secuiască, au fost ridicate aproximativ
șase sute de cruci de lemn, pe care au fost trecute numele soldaților maghiari, căzuți în luptele din Valea Uzului. Renovarea
cimitirului nu este finalizată, urmează montarea unor noi cruci din lemn.
Trebuie semnalat că din cauza lipsei documentelor justificative cu privire la dreptul de administrare a cimitirului militar,
toate procedurile de achiziție cât și de folosire a fondurilor publice locale și naționale derulate de Primăria Orașului
Dărmănești în colaborare, conlucrare și cu avizarea altor instituții este nelegală.
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Consider că inițiativa primăriei este ilegală și ofensatoare, pentru că unele cruci din beton destinate memoriei soldaților
români au fost amplasate pe mormintele încă neinscripționate ale soldaților maghiari. Această situație este revoltătoare şi
inacceptabilă şi pe termen scurt ar putea provoca tensiuni, între comunitățile românești şi maghiare.
Toată lumea are dreptul să înființeze monumente comemorative şi să organizeze acțiuni de comemorare, dar nicio
amplasare a unui memorial sau nicio comemorare nu trebuie să aducă̆ atingere sensibilității unei comunități şi nu trebuie să
încalce demnitatea acestuia.
Întrebare:
Vă rog să precizați care vor fi măsurile concrete pe care le veți lua în urma celor întâmplate în incinta cimitirului din
Valea Uzului privind nerespectarea Tratatelor și Convențiilor internaționale cu privire la respectarea dreptului la odihnă
veșnică a morților de război?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu stimă,
Benkő Erika
***
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Grupul parlamentar al Alianței
Liberalilor și Democraților

 Declarații politice
Ajutor pentru tinerii fermieri
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au lansat la sfârșitul lunii aprilie a acestui an, un pachet de
creditare în valoare de 1 miliard EUR, care vizează în mod specific fermierii tineri. În 2017, 27 % dintre cererile de credite
depuse la banci de către fermieri tineri din UE au fost respinse, în comparație cu doar 9 % în cazul altor fermieri. Pachetul în
valoare de 1 miliard EUR anunțat de comisarul pentru agricultură, Phil Hogan, și de vicepreședintele BEI, Andrew McDowell,
vizează creșterea accesului la finanțare al fermierilor din UE, în special al celor tineri.
Acest nou program de creditare face parte dintr-o „Inițiativă comună vizând fermierii tineri” a Comisiei Europene
împreună cu BEI, care urmărește să reunească sprijinul acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR) cu mijloacele financiare și expertiza BEI. Ea include utilizarea continuă a granturilor FEADR pentru fermierii tineri
și pentru întreprinderile nou-înființate, care pot fi utilizate ca subvenții pentru rata dobânzii sau pentru asistență tehnică, în
combinație cu instrumente financiare. BEI și FEI (Fondul European de Investiții) oferă sprijin consultativ și expertiză
autorităților de management.
Potrivit legislaţiei europene, un „tânăr agricultor" are mai puţin de 40 de ani. Această categorie reprezintă 11% din
totalul celor 10,3 milioane de agricultori în 2016, potrivit cifrelor Eurostat, în timp ce 32% aveau peste 65 de ani.
„Este o problemă majoră de a le oferi tinerilor agricultori credite pe termen lung cu dobânzi rezonabile. Accesul la
finanţare este crucial şi adesea un obstacol pentru tinerii care vor să îmbrăţişeze această profesie”, a subliniat Phil Hogan.
Iniţiativa comună va viza împrumuturi pe termen de 15 ani, la dobânzi „inferioare celor de pe piaţă.
Programul va fi gestionat la nivel de stat membru de către băncile și societățile de leasing care își desfășoară activitatea
în UE. Băncile participante ar trebui să contribuie cu sume corespunzătoare celor angajate de BEI, ridicând astfel valoarea
totală la un nivel potențial de 2 miliarde EUR, iar fermierii tineri ar trebui să aibă prioritate.
Multe dintre lacunele actuale cu care se confruntă fermierii vor fi vizate de program, care va urmări: rate mai mici ale
dobânzilor; perioade mai lungi, de până la 5 ani, după care să înceapă rambursarea creditelor; perioade mai lungi de
rambursare a întregului credit și mai multă flexibilitate, în funcție de condiții, pentru a răspunde volatilității prețurilor din
sectorul agricol.
Vicepreședintele BEI responsabil pentru agricultură și bioeconomie, Andrew McDowell, a declarat: „Sectorul agricol
reprezintă coloana vertebrală a economiei UE și joacă un rol esențial nu numai pentru a produce alimente sănătoase, ci și
pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru a proteja mediul. Prin această nouă inițiativă, BEI are în vedere
viitorul sectorului și abordarea unei lacune importante de pe piață, și anume, lipsa accesului la finanțare al fermierilor, în
special al generației viitoare de fermieri. Acest program de creditare va sprijini, de asemenea, creșterea economică și
competitivitatea în sectorul agricol/bioeconomic, prin păstrarea și crearea de locuri de muncă în regiunile rurale și în cele de
coastă.”
În concluzie, ajutorul pentru tinerii fermieri poate reprezenta „cheia” succesului dezvoltării agriculturii moderne.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
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Declarație politică
Stimați colegi,
Bănuiam de ceva vreme, iar încet-încet am și confirmarea că interesele din jurul lipsirii României de gazele naturale
românești sunt foarte mari și beneficiază și de un sprijin politic.
Ultimul exemplu a venit zilele trecute, din partea unui lider al USR, aflat și în fruntea listei la europarlamentare, care,
vorbind despre investițiile în gazoductul BRUA, își manifesta îngrijorarea că România nu va reuși să exporte sau întârzie să
exporte gaz natural la un volum de 0,75 miliarde metri cubi / an, menționând, în context, și necesitatea exploatării mai rapide a
resurselor noastre de la Marea Neagră.
Stimați colegi, exploatarea în beneficiul românilor a resurselor de gaze de la Marea Neagră, da, este o prioritate, dar
amintiți-mi, vă rog, când am fost obligați și de ce am fi obligați să facem o prioritate din exportul gazelor noastre naturale, în
beneficiul altora? Când am fost de acord să ne vindem țara pe post de materie primă?
Prioritară pentru mine, ca parlamentar român, este exploatarea resurselor noastre naturale și procesarea lor internă,
identificarea acelor modalități de valorificare superioară a rezervelor de gaze naturale pe care le avem, extinderea rapidă a
rețelelor de distribuție la nivel național, în beneficiul populației și al industriei românești.
Faptul că, pentru un cap de listă al USR la europarlamentare, prioritar este exportul resurselor noastre naturale, fapt
subliniat printr-un atac la adresa ministrului Economiei, mă face să mă întreb ce interese sunt în spatele candidaților la
europarlamentare ai acestui partid. Cine are interesul ca România să-și exporte masiv resursele de gaze naturale, în loc să le
utilizeze intern, în beneficiul populației și al susținerii industriei autohtone?
Sunt convins că adevărații adversari ai României, de pe plan intern și extern, sunt cei care doresc să exportăm rapid
resursele noastre naturale, mai ales pe cele finite, pentru a fi ulterior expuși intereselor străine, private și de stat. Faptul că
aceste interese străine își găsesc adepți la vârful listei USR pentru europarlamentare este un semnal de alarmă, pentru că, prin
exportul masiv și direct al resurselor naturale de gaze, subminăm viitorul copiilor noștri.
Pentru că mi-a devenit clar care sunt interesele politice ale unora în acest domeniu, solicit responsabililor
guvernamentali accelerarea procesului de extindere a rețelelor de distribuție a gazelor naturale pe plan intern. Vă reamintesc
că, printr-o interpelare, am solicitat acum peste un an includerea în PNDL a posibilității de extindere a acestor rețele în orașe și
sate.
De asemenea, solicit inițierea rapidă a unui dialog între Guvern și companiile românești din industriile consumatoare de
gaze, pentru a identifica acele modalități de procesare și valorificare superioară a gazelor naturale pe plan intern, pentru a
exporta produse finite cu valoare adăugată ridicată, și nu materie primă, așa cum vor unii liderii USR care candidează la
europarlamentare.
Deputat
Daniel Olteanu
***
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