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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 10 – 14 iunie 2019)
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 12 iunie 2019
Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, 12 iunie, 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 24/2019) – 235 voturi pentru, 1 abținere;
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice (PL-x 729/2018) - lege ordinară – 153 voturi pentru, 25 împotrivă, 63 abțineri;
3. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 263/2019) - lege ordinară – 135 voturi pentru,
97 împotrivă, 15 abțineri;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx 487/2018) - lege ordinară – 227 voturi pentru, 24 abțineri;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 243/2018) - lege ordinară – 251 voturi pentru, 1 abținere;
6. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare (PL-x 34/2019) lege ordinară – 137 voturi pentru, 107 împotrivă, 6 abțineri;
7. Proiectul de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi
pentru modificarea unor acte normative (PL-x 103/2019) - lege ordinară – 249 voturi pentru, 3 abțineri;
8. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 744/2018) - lege ordinară – 247
voturi pentru, 6 abțineri;
9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (PL-x
734/2018) - lege ordinară – 165 voturi pentru, 20 împotrivă, 71 abțineri;
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 şi până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 225/2019) - lege ordinară – 249 voturi pentru, 1 abținere;
11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Pl-x 233/2019) - lege organică – 42 voturi
pentru, 25 împotrivă, 174 abțineri; propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei
legi organice;
12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 157/2019) - lege organică – 209 voturi
pentru, 26 împotrivă, 19 abțineri;
13. Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (PL-x 98/2019) - lege organică – 255 voturi pentru;
14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x
231/2019) - lege organică – 227 voturi pentru, 29 abțineri; cu raport de respingere din partea Comisiei juridice;
15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (Pl-x 232/2019) - lege
organică – 236 voturi pentru, 15 împotrivă, 1 abținere; cu raport de respingere din partea Comisiei pentru învățământ.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării" (PL-x 97/2019) - lege ordinară a fost retrimis Comisiei pentru mediu și Comisiei juridice în vederea redactării unui
raport suplimentar în termen de două săptămâni.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 230/2019) a fost
retrasă, la solicitarea inițiatorilor, din ordinea de zi a ședinței Camerei Deputaților (111 voturi pentru).
Deputatul neafiliat Alexandru Ioan Andrei a devenit membru al Grupului parlamentar al PNL, iar deputații Mihai Mohaci
și Mihai Valentin Popa au părăsit Grupul parlamentar al PSD, devenind membri ai Grupului parlamentar PRO Europa.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2019*
(Situaţia cuprinde datele la 14 iunie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1261

din care:
– existente la sfârşitul anului 2018

986

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019

275

1) Dezbătute

155
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

115

– 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

153
32
42
60
19
1
1
1125
515
590
19

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

1

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

3
1
14
14
0

Cele 153 iniţiative legislative votate privesc:
53 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
23 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
24 proiecte de legi
100 propuneri legislative
* În anul 2019 au fost promulgate 114 legi, dintre care 60 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune, iar
54 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților

Şedinţa din ziua de miercuri, 12 iunie 2019

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

518
518

din care: - în dezbatere

14

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

11
14

- votate
- la Senat

3

- la promulgare

11

Retrimise la comisii

1

▪ Cele 14 iniţiative legislative votate privesc:
3 proiecte de legi
11 propuneri legislative

donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 10 - 14 iunie 2019)
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

Pl-x 729/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice

2.

Pl-x 487/2018 - Lege pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

3.

PL-x 243/2018 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri

4.

PL-x 34/2019 - Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

5.

PL-x 103/2019 - Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,
precum şi pentru modificarea unor acte normative

6.

Pl-x 157/2019 - Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991

7.

PL-x 98/2019 - Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice

8.

PL-x 263/2019 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

9.

PL-x 744/2018 - Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

10.

PL-x 734/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al
muniţiilor

11.

PL-x 225/2019 - Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

Pl-x 233/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea art. 207 și 213 din Legea educației naționale nr.
1/201
Se comunică respingerea

2.

Pl-x 231/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului
administrativ
Se comunică respingerea

3.

Pl-x 232/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale
Se comunică respingerea
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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 18 iunie 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, 65 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

42

Senat
În
procedură
0

0

Procedură
comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ

ADOPTATE / RESPINSE

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

0
0
0

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

8
22
0

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

4
0
0
3
0
0
5
7

16
49

0

30

65

0

65

19
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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 18 iunie 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-b26)
- 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

S - Adoptat pe
11.03.2019
Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa
CD - OZ Plen
de 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 pe
15.10.2018
CD - OZ Plen
MUN

S - Adoptat pe
05.12.2018
CD - OZ Plen
MUN

Observații

Raport depus
pe 07.12.2018
(699/R/2018)

Raport depus
pe 26.03.2019
(91/R/2019)

Raport depus
pe 03.04.2019
(117/R/2019)

Raport depus
pe 03.04.2019
(118/R/2019)

Nr.
crt.

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
654/2018
5
L
576/2018

PLx
133/2018
6

L
88/2018

PLx
322/2018
7
L
200/2018

Plx
243/2018
8
L
33/2018

9

PLx
483/2018
L

Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea
statutului juridic a administratorului schemei de
compensare a investitorilor în servicii şi instrumente
Proiect de lege privind Fondul de Compensare a
financiare din societate pe acţiuni în persoană juridică de
Investitorilor. (poz. I-b-3)
drept public, similar modului de organizare şi funcţionare
- Caracter: organic
aplicabil altor fonduri de garantare. Proiectul de lege
- Procedură de urgenţă: nu
transpune prevederile art.1 pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi
- Iniţiator: Guvern
(2), art.5 alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din
- Cameră decizională: CD
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
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de
multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-28)
sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care
- Caracter: ordinar
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a bivoliţelor,
- Procedură de urgenţă: nu
prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în
- Iniţiator: deputați + senatori
ferme noi sau în ferme aflate în activitate, precum şi de
- Cameră decizională: CD
stimulare a asocierii în cooperative.
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
(poz. I-b-13)
Abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele
- Caracter: ordinar
forestiere de protecţie.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 6 deputați
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4
din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(poz. I-b-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul includerii şi a
silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor în cadrul
cărora se poate presta munca necalificată având caracter
ocazional mai mult de 90 de zile pe an pentru acelaşi
beneficiar.

Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
(poz. I-a-1)

Instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi a finanţării terorismului, urmând a fi
abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv Legea
nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE) 2015/849

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

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

S - Adoptat pe
16.05.2018
CD - OZ Plen
AGRI, JUR și
MED

S - Adoptată pe
18.04.2018
CD - OZ Plen
AGRI și MUN

S - Adoptată pe
18.03.2019
CD - BUG şi
JUR

Raport depus
pe 24.04.2019
(193/R/2019)

Raport depus
pe 24.04.2019
(196/R/2019)

Raport depus
pe 05.06.2019
(430/Rs/2019)

Raport depus
pe 11.06.2019
(241/R/2019)

Nr.
crt.

Nr. înreg.
390/2018

PLx
575/2018
10
L
393/2018

PLx
673/2018
11
L
575/2018

PLx
781/2015
12
L
390/2015

PLx
667/2018
13
L
451/2018

Titlul proiectului de lege
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții
Constituționale
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.
(poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul
intern/managerial și controlul financiar preventiv.
(poz. I-b-15)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.38/2015
privind
soluţionarea
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi
comercianţi. (poz. I-b-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii 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

Obiectul de reglementare

Stadiul

a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 pt. raport comun
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul
spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei
2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a
Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr.141 din 05
iunie 2015.
Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, urmând a fi abrogată actuala reglementare în
materie, reprezentată de Legea nr.350/2005.

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al
incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute
pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt
reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor
categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul
financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice.
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE.
Stabilirea cadrului legal cu privire la contractele care au ca
obiect pachetele de servicii de călătorie si serviciile de
călătorie asociate, încheiate între călători si comercianţi, în
scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/2302 a
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

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
CD - IND
pt. raport

Observații
TDR:
26.03.2019

TDR:
12.11.2018

TDR:
22.11.2018

TDR:
12.11.2015

TDR:
20.11.2018

Nr.
crt.

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei
90/314/CEE a Consiliului.
PLx
37/2019
14
L
635/2018

PLx
94/2019
15
L
692/2018

Plx
78/2018
16

L
87/2018

Plx
336/2018
17
L
149/2018

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

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
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de realizarea de ferme noi/adăposturi noi pentru animale de
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata reproducţie, inclusiv pentru prima populare, precum şi
pentru stimularea asocierii în cooperative, denumit
Românească, Brună şi Sura de Stepă.
„Programul de susţinere a crescătorilor de taurine din
(poz. I-b-29)
rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”.
- Caracter: ordinar
Demersul legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul
- Procedură de urgenţă: nu
privind acordarea ajutoarelor de stat, în vederea
- Iniţiator: deputați + senatori
îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al
- Cameră decizională: CD
întreprinderilor agricole, având ca obiectiv implementarea
Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din
rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
în administrare terenuri proprietate publică şi privată administrare terenuri proprietate publică şi privată a
a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului, cu modificările și completările
Domeniilor Statului. (poz. I-b-30)
ulterioare.
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu

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

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

TDR:
26.02.2019

TDR:
21.03.2019

TDR:
22.03.2018

TDR:
12.06.2018

Nr.
crt.

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
PLx
502/2005
18

L
202/2005

PLx
375/2017
19

L
357/2017

PLx
574/2017
20
L
181/2017

PLx
575/2017
21
L
414/2017

PLx
723/2018
22
L
394/2018

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. I-b-34)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea
- Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor
publici cu statut special din Administraţia Naţională
a Penitenciarelor.
(poz. I-b-22)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea unor prevederi din Legea
nr.293/2004, în principal, în scopul punerii de acord a
reglementării
cu
Decizia
Curţii
Constituţionale
nr.803/2015. Intervenţiile legislative vizează, printre altele,
stabilirea compunerii comisiei de disciplină, atribuţiile şi
activitatea comisiei de disciplină, modul de lucru şi
procedura de sesizare, actele emise ca urmare a parcurgerii
procedurii.

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României,
Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de care reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-6)
directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un
- Caracter: ordinar
concept strategic, precum și direcțiile de implementare
- Procedură de urgenţă: nu
pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională,
- Iniţiator: Guvern
interregională, națională, cu integrarea aspectelor
- Cameră decizională: CD
relevante la nivel transfrontalier și transnațional”.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind Modificarea şi completarea unor acte normative care
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de
cetăţenilor români. (poz. I-b-19)
identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative
urmărind adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi
- Caracter: ordinar
debirocratizării procedurilor administrative din acest
- Procedură de urgenţă: nu
domeniu.
- 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
Statutul funcţionarilor publici cu statut special din cadrul
publici. (poz. I-b-23)
poliţiei penitenciare, denumiţi poliţişti de penitenciare.
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern

S - Respins pe
24.10.2005
CD - Retrimis pe
18.09.2012 la
DROM
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
16.10.2017
CD - DROM,
ADMIN și JUR
pt. raport comun

TDR:
25.09.2012

TDR:
07.11.2019

S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - Retrimis la
TDR:
ADMIN pe data de
10.12.2018
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 și
JUR
pt. raport comun

TDR:
12.12.2018

Nr.
crt.

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD

23

PLx
736/2018
L
606/2018

24

PLx
399/2017
L
216/2017

PLx
579/2018
25
L
453/2018

PLx
716/2018
26
L
443/2018
PLx
31/2019
27
L
636/2018

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
- 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
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

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

S - Adoptat pe
Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii 23.10.2017
și limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi CD - SĂN
prevenite prin vaccinarea populației generale, în România.
pt. raport
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
necesarasigurării
elaborării, implementării și monitorizării politicii de tineret,
participării active 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

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

TDR:
13.12.2018

TDR:
14.11.2017

TDR:
12.11.2018

TDR:
05.12.2018

TDR:
26.02.2019

Nr.
crt.

Nr. înreg.
PLx
163/2018

28
L
498/2017

PLx
180/2019
29
L
117/2019

PLx
537/2017
30
L
217/2017

Titlul proiectului de lege
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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

TDR:
19.04.2018

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

TDR:
09.04.2019

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

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

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

PLx
46/2019
3
L
156/2019

PLx
47/2019
4
L
157/2019

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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.

CD - Adoptat
pe 20.12.2017
S - Retrimis pe
data de
29.05.2019 la
Economică și
ind.
pt. raport
suplimentar

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
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
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

Modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 prin
introducerea sintagmei „ori scopuri statistice”, alăturată celor de
cercetare ştiinţifică sau istorică, asigurând dreptul statisticii
oficiale naţionale de a-şi continua activităţile tradiţionale de
colectare şi realizare a celorlalte faze în procesul de prelucrare a
datelor, de a accesa şi a obţine date cu caracter personal, în
consens cu aceste scopuri, ca derogare de la restricţiile prevăzute
în alte articole ale legii.

CD - Adoptat
pe 25.03.2019
S - JUR
pt. raport

Completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
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.

CD - Adoptat
pe 03.04.2019
S - OZ Plen
APĂR

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

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

Observații

TDR:
12.06.2019

TDR:
23.04.2019

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

TDR:
14.05.2019

Nr.
crt.

Nr. înreg.

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

PLx
433/2018
5
L
317/2018

PLx
95/2019
6
L
727/2018

7

PLx
143/2019
L
96/2019

PLx
734/2018
8
L
573/2018

Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei
naţionale pe termen lung "România 2040". (poz. Ib-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
27.06.2018
CD - Adoptată
pe 20.03.2019

La
promulgare
din data de
30.03.2019
Sesizare de
neconstituţio
nalitate
(formulată de
Președintele
României)
19.04.2019

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.

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.

Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului Stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea şi gestionarea
ambiant. (poz. I-b-7)
zgomotului ambiant, din perspectiva necesităţii de aliniere a
legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene
- Caracter: ordinar
incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate
- Procedură de urgenţă: da
de România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Europene.
Transpunerea în legislaţia internă a Directivei (UE) 2014/50 a
Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014
salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea
privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între
dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie
statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării
suplimentară. (poz. I-a-6)
drepturilor la pensie suplimentară. Proiectul urmăreşte reducerea
- Caracter: organic
obstacolelor din calea liberei circulaţii a lucrătorilor între statele
- Procedură de urgenţă: da
membre ale Uniunii Europen, prin îmbunătăţirea regimului
- Iniţiator: Guvern
aplicabil dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie
- Cameră decizională: CD
suplimentară, legate de existenţa unui raport de muncă.
Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.
armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și
295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
completările ulterioare, având în vedere necesitatea transpunerii
(poz. I-b-8)
parțiale a Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului European și
- Caracter: ordinar
a Consiliului din 177 mai 20177 de modificare a Directivei
- Procedură de urgenţă: da
91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și
- Iniţiator: Guvern
deținerii de arme, precum și a îmbunătățirii cadrului legal în
- Cameră decizională: CD
materie.

S - Adoptată pe
05.03.2019
CD - Adoptată
pe 05.06.2019

La SG din
data de
11.06.2019

S - Adoptată pe
18.03.2019
CD - Adoptată
pe 05.06.2019

La SG din
data de
11.06.2019

S - Adoptată pe
28.11.2018
CD - Adoptată
pe 12.06.2019

Nr.
crt.

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

9

PLx
263/2019
L
221/2019

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanțe. (poz. II-26)

PLx
371/2018
10
L
630/2018

Plx
181/2017
11
L
451/2017
PLx
741/2018
12
L
638/2018
PLx
739/2018
13
L
624/2018
PLx
567/2018
14
L
446/2018

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
03.06.2019
CD - Adoptată
pe 12.06.2019
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

Legea nr.
55/2019

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

Legea nr.
57/2019

S - Adoptată pe
Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 05.12.2018
fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
CD - Adoptată
pe 20.03.2019

Legea nr.
60/2019

S - Adoptată pe
Stabilirea relaţiilor consulare de către România, întinderea şi
05.12.2018
exercitarea funcţiilor consulare, precum şi organizarea activităţii
CD - Adoptată
de prestare a activităţii consulare şi de acordare a asistenţei şi
pe 20.03.2019
protecţiei consulare.

Legea nr.
62/2019

S - Adoptată pe
Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor
17.10.2018
umane din administraţia publică, organism cu rol consultativ, fără
Legea nr.
CD - Adoptată pe
personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, care urmează
69/2019
12.12.2018
să funcţioneze pe lângă Secretariatul General al Guvernului.

Nr.
crt.

Nr. înreg.

PLx
503/2018
15
L
437/2018

PLx
731/2018
16
L
123/2019

PLx
574/2018
17
L
410/2018

PLx
645/2018
18
L
596/2018

19

PLx
182/2019

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării
societăţilor mutuale de asigurare în România, inclusiv
Lege privind societăţile mutuale de asigurare și reglementarea aspectelor specifice de funcţionare a acestora, dar
pentru modificarea și completarea unor acte şi modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din Legea nr.237/2015, în
normative. (poz. I-b-9)
acord cu normele europene incidente. Demersul legislativ
- Caracter: organic
transpune, prin art.32, prevederile art.63 pct.1 din Directiva (UE)
2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
decembrie 2016 privind autorităţile şi supravegherea instituţiilor
pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP) (reformare),
- Cameră decizională: CD
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L,
nr.354 din 23 decembrie 2018.
Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii
(România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare
Aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca
rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17
Europeană de Investiţii (România – Cofinanţare UE pentru
septembrie 2018. (poz. I-a-7)
dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17
- Caracter: ordinar
septembrie 2018.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege privind gestionarea siturilor potenţial Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate şi a
contaminate şi a celor contaminate.
celor contaminate, creând condiţiile de realizare a obiectivelor
(poz. I-b-2)
prioritare specifice siturilor contaminate stabilite prin art.2
alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului European
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune
pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei
- Iniţiator: Guvern
noastre”.
- 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 Aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al
nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, urmând a
organizațiile internaționale interguvernamentale la fi creată și o rezervă financiară prin plata unei contribuții în
valoare de 50000 USD, pentru anul 2018, pentru asigura
care România este parte. (poz. I-b-10)
participarea membrilor naționali la misiunile organizației.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind modificarea şi completarea Legii Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, imobiliare nr.7/1996, precum şi a altor acte normative.
precum şi pentru modificarea şi completarea altor Intervenţiile legislative vizează crearea cadrului normativ care să

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
03.10.2018
CD - Adoptată
pe 07.03.2019

Legea nr.
71/2019

CD - Adoptată
pe 27.02.2019
S - Adoptată pe
25.03.2019

Legea nr.
72/2019

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

S - Adoptată pe
25.03.2019
CD - Adoptată

Legea
nr.105/2019

Nr.
crt.

Nr. înreg.
L
17/2019

Titlul proiectului de lege
acte normative. (poz. I-a-9)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

asigure eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat pe 16.04.2019
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.

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

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

Obiectul de reglementare

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 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.

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.

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
25.10.2012;
urmează să
intre pe OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt.

Nr. înreg.
PLx
427/2012

4

L
393/2012

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

Titlul proiectului de lege
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
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

Obiectul de reglementare

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.

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare
a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului
public în exerciţiul financiar al anului 2013.

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Raport depus
pe data de
24.03.2015;
CD + S
urmează să intre
BUG CD +
pe OZ
BUG S

Nr.
crt.

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD+S

PLx
412/2014
9

L
569/2014

PLx
562/2015
10
L
350/2015

PLx
191/2017
11

L
112/2017

PLx
192/2017
12

L
113/2017

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
- 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

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

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

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 deficit în sumă de 21.448,2 milioane
lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate 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 sumă de 54.705,0
milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 236,9
milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt.

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
280/2017
13

L
363/2017

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 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
- Cameră decizională: CD+Senat
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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

TDR:
12.10.2017

CD +S
BUG CD +
BUG S
TDR:
12.10.2017

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

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 13 iunie 2019 )

I. În perioada 10– 13 iunie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 28 avize.
Cele 19 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare 13
 rapoarte de respingere 6
Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanțe ale Guvernului
 proiecte de legi şi propuneri legislative:

1
0
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Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 566 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 81 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 1970 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

254

115

67

37

55

31

12

818

849

303

2017

23

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 10-13 iunie 2019
I. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

27 parlam.,
Respinsă
de Senat

23.04.19

Raport de respingere
245/R din 12.06.19

1 parlam.,
Respinsă
de Senat

23.04.19

Raport de respingere
248/R din 12.06.19

1.

PLx 730/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscal
- raport comun cu Comisia juridică

2.

PLx 361/2015

Propunere legislativă privind acordarea de vouchere cultural
-raport comun cu Comisia pentru cultură

II. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx 243/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
- raport comun cu Comisia pentru muncă

2
parlam.
Adoptat
de Senat

05.06.19

Raport de adoptare cu
amendamente
241/R din 11.06.19

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7
martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare
- raport comun cu Comisia juridică

1 dep.,
Respinsă
de Senat

11.12.18

Raport de respingere
240/R din 11.06.19

III. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx 704/2018

IV. Comisia pentru mediu
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx 97/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
– raport comun cu Comisia juridică

10 parlam.
Adoptat
de Senat

16.04.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
242/R din 12.06.2019

V. Comisia pentru muncă
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx.487/2018

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

15 parlam.,
Respinsă de
Senat

05.06.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
237/R din 11.06.2019

2
parlam.
Adoptat
de Senat

05.06.19

Raport de adoptare cu
amendamente
241/R din 11.06.19

2

PLx 243/2018

Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
- raport comun cu Comisia pentru agricultură

3

PLx 98/2019

Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

54 parlam.
Adoptat
de Senat

05.06.19

Raport de adoptare 239/R
din 11.06.19

PLx 399/2018

Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea
nr.53/2003 - Codul muncii

2
parlam.
Respinsă
de Senat

05.06.19

Raport de adoptare 238/R
din 11.06.19

PLx 48/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea Guvern, Adoptat
de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
de Senat
-raport comun cu Comisia pentru apărare

11.06.19

Raport de adoptare cu
amendamente
247/R din 12.06.19

6.

PLx 225/2019

Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
10 parlam.
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor Adoptat de Senat
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

11.06.19
12.06.19

Raport de adoptare cu
amendamente
246/R din 12.06.19

7.

PLx 98/2019

Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea
54 parlam.
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Adoptat de Senat

11.06.19

Raport de adoptare cu
amendamente
239/RS din 11.06.19

4

5.

8.

PLx 730/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscal
-raport comun cu Comisia pentru buget

27 parlam.,
Respinsă
de Senat

23.04.19

Raport de respingere
245/R din 12.06.19

VI. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx 233/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011

17 parlam.,
Adoptat
de Senat

04.06.19

Raport de adoptare cu
amendamente
244/R din 12.06.19

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

2.

Nr. iniţiativă
legislativă

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 361/2015

Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale
-raport comun cu comisia pentru buget

1 parlam.,
Respinsă
de Senat

05.06.19

Raport de respingere
248/R din 12.06.19

PLx 154/2019

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

62 parlam.,
Respinsă
de Senat

05.06.19

Raport de respingere
249/R din 12.06.19

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 704/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7
martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare
- raport comun cu Comisia pentru drepturile omului

1 dep.,
Respinsă
de Senat

28.05.19

Raport de respingere
240/R din 11.06.19

PLx 97/2019

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

10 parlam.
Adoptat
de Senat

11.06.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
242/R din 12.06.2019

Denumirea proiectului

VIII. Comisia juridică, de disciplină și imunități
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

3

4

PLx 263/2019

PLx 730/2018

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Guvern,
Adoptat
de Senat

11.06.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
243/R din 12.06.2019

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscal
-raport comun cu Comisia pentru buget

27 parlam.,
Respinsă
de Senat

11.06.19

Raport de respingere
245/R din 12.06.19

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern,
Adoptat de
Senat

06.03.19

Raport de adoptare cu
amendamente
247/R din 12.06.19

IX. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1.

PLx 48/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea
de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
-raport comun cu Comisia pentru muncă

2.

PLx 151/2019

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul
materiilor explozive

1parlam.,
Adoptat de
Senat

12.06.19

Raport de adoptare cu
amendamente
251/R din 12.06.19

PLx 259/2019

Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) şi (3) ale art.17 din
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie
2014, cu modificările ulterioare

1 parlam.,
Adoptat de
Senat

12.06.19

Raport de respingere
250/R din 12.06.19

3.
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat
 Declarații politice
Dezvoltarea agriculturii continuă în România
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Dezvoltarea agriculturii și a zonei rurale constituie priorități naţionale, fiind obiective principale ale statului român pentru
perioada actuală. Măsurile luate în ultimii doi ani și jumătate de guvernare PSD și-au dovedit viabilitatea, atât prin progresele
înregistrate, cât și prin gradul de dezvoltare al producătorilor din domeniu.
Am adoptat strategiile pragmatice, ce au avut ca efect direct majorarea ratei de absorbție a fondurilor europene și
dinamizarea producției, fapt ce a transformat agricultura românească în principalul domeniu generator de plus valoare și
creștere economică.
Rezultatele pozitive obţinute în domeniul agriculturii sunt vizibile pentru producători, iar producţiile record obţinute ne
plasează între primele ţări din Europa. Astfel, anul trecut, România a avut cele mai bune rezultate din ultimii ani din domeniul
agriculturii, cu producţii record la grâu, porumb şi floarea soarelui, iar recolta totală de cereale obţinută în 2018, de
aproximativ 31 de milioane de tone, a clasat țara noastră pe locul trei în Uniunea Europeană.
Acordarea la timp a subvenţiilor, creșterea exponențială a suprafeţelor irigate, protecţia antigrindină, precum și rata de
absorbție a fondurilor europene au determinat obţinerea acestor producţii mari.
În prezent, micii fermieri sunt la zi cu primirea subvenţiilor, iar proiectele europene în derulare încurajează înfiinţarea de
noi afaceri profitabile. Mai mult, au fost multiplicate finanţările prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, iar eliminarea
birocraţiei din sistem a condus la majorarea exploataţiilor agricole, precum și la crearea de noi locuri de muncă, prin
stimularea tinerilor fermieri de a înființa afaceri în zona rurală.
Un alt aspect important al dezvoltării agriculturii îl constituie realizările din sectorul de irigații. Numai anul trecut au fost
deschise 29 şantiere la obiective de irigaţii, valoarea investiţiilor fiind de peste 661 milioane de lei. De asemenea, pentru alte
32 de amenajări de irigaţii este în desfășurare documentaţia pentru derularea procedurilor de implementare şi execuţie a
lucrărilor.
Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate se va derula și anul acesta. Anul trecut, de acest program au
beneficiat 16.550 producători agricoli, numărul acestora fiind mai mare în 2018 cu 7.688 faţă de 2017. Foarte important este
faptul că peste 64% dintre cei 16.000 de fermieri care au accesat programul de tomate sunt tineri sub 40 de ani.
Încurajez românii să aleagă în continuare produsele autohtone, în speţă specialităţile agro-alimentare provenite de la
fermierii noștri. Numai aşa vom avea certitudinea că putem contribui cu toţii la creşterea calitativă a agriculturii româneşti,
pentru a reuşi să-i redăm strălucirea de odinioară şi titlul de prim-grânar al Europei.
Îmi exprim speranța că tot mai mulți tineri se vor implica în agricultură, ei fiind susținuți de stat prin diferite forme de
sprijin, astfel încât să contribuie la creșterea gradului de dinamizare a acestui sector vital al economiei naționale și dezvoltării
României.
Deputat
Alexandra Presură
***
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Agricultura din România prosperă, iar județul Buzău ocupă un loc fruntaș
Stimate colege, stimați colegi,
Agricultura este una dintre ramurile economice cu cel mai mare potențial de creștere. În 2018, aceasta a avut o pondere de
4,4% din PIB, înregistrând totodată o creștere de 9,9% a volumului de activitate.
Avansul înregistrat în sectorul agriculturii se datorează măsurilor pozitive adoptate la nivelul Guvernului, astfel încât
micii și marii fermieri au fost impulsionați să-și dezvolte afacerile, în același timp, tinerii fiind încurajați să se orienteze spre
locuri de muncă din domeniu.
Unul dintre secretele dezvoltării agriculturii este reprezentat de o performanță fără precedent în atragerea de fonduri
europene. În doar doi ani de zile, în intervalul 2017-2019, România a atras de două ori mai mulți bani europeni decât în primii
9 ani de la aderare, adică 7.5 miliarde de euro.
Pe de-o parte, acești bani s-au dus către dezvoltarea infrastructurii. Au fost reabilitate sistemele de irigații, au fost
modernizate drumurile comunale și forestiere, a fost dezvoltat sistemul de canalizare și rețeaua de alimentare cu apă.
Pe de altă parte, fondurile europene au fost folosite în programe de susținere și încurajare a fermierilor. Numai prin PNDR
au fost înființate 10.000 de mici ferme de familie, au fost construite 238 de unități de procesare a produselor agricole și
pomicole și au fost create aproape 7.300 de noi locuri de muncă.
Mă bucură să văd că județul Buzău este extrem de activ în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii. Spre exemplu, unul
dintre programele derulate de Direcția Generală pentru Agricultură Buzău este cel pentru susținerea producției de usturoi, iar
județul nostru este primul din România, cu cei 48 de solicitanți care adună nu mai puțin de 93,89 ha. Pentru fiecare hectar,
solicitanții vor primi contravaloarea în lei a sumei de 3000 euro.
Un alt program la care buzoienii aplică cu succes este cel de sprijin pentru tomatele cultivate în sere sau solarii. În acest
an, primii 30 de producători agricoli au beneficiat deja de ajutorul de minimis, în total fiind virată o sumă de 90.000 euro.
Infrastructura rurală se dezvoltă și la fel o fac și micile afaceri din domeniu. Însă, știm că țara noastră se confruntă cu o
criză a forței de muncă și, pentru ca afacerile agricole să poată prospera la potențial maxim, era nevoie ca tinerii să fie atrași
spre ocupare în această zonă. Așa au apărut programele de încurajare a angajării tinerilor în domeniu.
Amintesc aici Programul pentru stimularea angajării tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară, ce se
derulează în intervalul 2018-2020. Prin acest instrument, angajatorii sunt încurajați prin susținere financiară să angajeze tineri
bine pregătiți.
Fără doar și poate, agricultura românească are potențialul de a crește exponențial de la un an la altul. Pământ fertil avem,
la fel cum avem și oameni dornici să depună o muncă asiduă, din dragoste pentru munca lor, pentru tradiții și pentru produsele
finite de calitate superioară care ies din mâinile lor.
Tot ce lipsea era o autoritate centrală competentă, care să cunoască realitatea din teren și să știe care sunt instrumentele
optime pentru încurajarea dezvoltării sectorului. Și, de mai bine de doi ani de zile, românii beneficiază de o asemenea
autoritate. Atât Ministerul Agriculturii, cât și Ministerul Fondurilor Europene, au realizat performanțe remarcabile, care se
observă atât în datele statistice, dar, și mai important, se observă în calitatea vieții oamenilor și a afacerilor pe care le dezvoltă.
Vă mulțumesc !
Deputat
Ionela Dobrică
***
Resursele de apă ale României
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Resursele de apă ale României însumează teoretic circa 135 milioane metri cubi, din care putem folosi o treime. Resursele
de apă depind în mare măsură de râurile care izvorăsc din alte ţări ceea ce ar trebui să ne determine să păstrăm apele curate şi
să ne îngrijim de managementul bazinelor hidrografice.
Apa este un element esenţial pentru viaţă şi pentru procesele naturale. La nivel global apa reprezintă o resursă limitată,
fapt ce impune abordarea problemelor legate de aceasta, astfel încât să se asigure resursele de apă pentru generaţiile viitoare.
Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul Dunărea (≈90%) şi ape
subterane (≈10%). Totalul cursurilor de apă sunt surse de apă care sunt utile sau ar putea fi folositoare pentru om.
Utilizarea apei se face în domenii ca agricol, industrial, uz casnic, agrement şi activităţi de mediu. Practic toate aceste
utilizări umane necesită apă proaspătă.
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97% din apa de pe Pământ este apă sărată şi doar 3% este apă dulce, din care puţin peste 2/3 este îngheţată în gheţării şi
calotele de gheaţă. Restul de apă dulce care nu este îngheţată este în principal găsită în apele subterane cu doar o mică prezenţă
deasupra solului sau în aer. Apa acoperă 71% din suprafaţa Pământului. Pe măsura creşterii populaţiei umane de-a lungul
timpului şi a folosirii intensive şi extensive a resurselor de apă, problema apei utilizabile a devenit o problemă vitală a
omenirii. Sursele majore de poluare permanentă a apelor de suprafaţă sunt reprezentate de activităţile industriale, activităţile
agro-zootehnice, precum şi depozitele de deşeuri menajere şi industriale neautorizate şi necorespunzător amenajate.
Cu toţii avem nevoie de apă pentru a supravieţui. Dar fără râuri sănătoase, lacuri şi zone umede, nu există apa.
Fenomenul poluării a căpătat în ultima perioadă proporţii îngrijorătoare. Poluarea apelor curgătoare este de obicei
invizibilă deoarece agenţii poluanţi se dizolvă în apă. Prevenirea poluării apelor este desigur mai simplă decât tratamentul.
Unde prevenţia nu are succes trebuie luate măsuri administrative, măsuri legislative.
Ştim cu toţii cum arată un râu, un baraj sau un lac de acumulare poluat (de exemplu – Barajul Bicaz): ambalaje de sticle
de plastic plutesc în derivă, constituind adevărate insule de deşeuri, cu miros urât şi apă tulbure, unde cu timpul peştii şi
vegetaţia dispar.
În aceste condiţii, nu ar trebui ca luciul de apă şi talazurile aferente să fie administrate de consiliile locale ?
În aceste condiţii comunităţile locale vor primi şi unele facilităţi.
Consider că nu este încă târziu !
Vă mulţumesc,
Deputat
Neculai Iftimie
***
PSD generează noi locuri de muncă, nu măsuri de austeritate!
Vă mulțumesc, domnule președinte,
Dragi colegi,
Cabinetul Dăncilă a stabilit un nou record- rata șomajului la nivel național a scăzut la 3% la sfârşitul lunii aprilie 2019,
fiind mai mică cu 0,19 puncte procentuale decât cea din luna anterioară şi cu 0,58 puncte procentuale sub valoarea înregistrată
la finele aceleiaşi luni a anului 2018, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicate la finalul
lui mai. Numărul total de şomeri era de 261.909 persoane. Din totalul şomerilor înregistraţi, 49.929 au fost şomeri indemnizaţi
şi 211.980 neindemnizaţi.
Așadar, încă o dovadă în plus că programul de guvernare al PSD, care se implementează în prezent, duce la creștere
economică și la creșterea nivelului de trai pentru fiecare romȃn. Însă opoziția vine cu o propunere de program de guvernare
total opus celui performant, pus în practică, pas cu pas, acum.
Tăierile de venituri, anulările unor facilități și disponibilizările reprezintă ceea ce îi așteaptă pe romȃni din partea actualei
jumătăți de opoziție care vrea să vină imediat la putere!
Modalitatea în care câștigătorii alegerilor europarlamentare continuă să își gestioneze rezultatul este dovada vie a lipsei de
responsabilitate și a unui program de guvernare bazat pe ambiții personale, și nu pe analize, studii de impact și realități. În
opinia mea, dacă PNL și USR ar accede la guvernare într-o manieră cu totul și cu totul nedemocratică, ar apărea imediat riscul
ca practicile de ciuntire a veniturilor tuturor românilor, obicei exersat de fosta putere între anii 2008 – 2012 și care a provocat
numeroase drame familiale și sociale, să fie reînviate. Cu siguranță nu doar atât, ci vor apărea și disponibilizările masive în
toate sectoarele de activitate!
De asemenea, în afară de decizia viitoare de eliminare a facilităților pentru sectorul IT, trebuie să ne reamintim și de
faptul că reprezentanții USR și PNL și-au arătat adevăratele intenții de guvernare, destul de recent, respectiv în debutul acestui
an, atunci cȃnd au votat împotriva dublării alocațiilor pentru copii!
Să guvernezi responsabil nu înseamnă să elimini facilitățile oferite pentru sectorul IT, ci înseamnă să realizezi o analiză
care să confirme sau nu că aceste înlesniri și-au atins scopul, dacă mai sunt necesare și în ce pondere, dar și să evaluezi
impactul eliminării lor și abia apoi să poți lua o decizie pentru viitor. Așadar, la fel ca majoritatea colegilor mei din coaliția de
guvernare, mă pronunț în favoarea unor noi analizele interne, din care să rezulte ce sectoare au nevoie de un impuls din partea
statului sau de susținere pentru o perioadă, așa cum au fost evaluările în sectorul construcțiilor, și adaptarea programului nostru
de guvernare la aceste exigențe.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ștefan Mușoiu
***
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Accesul echitabil la o educație de calitate, prioritar pentru PSD
Una dintre prioritățile guvernării Partidului Social Democrat a fost și va rămâne asigurarea accesului echitabil și
nediscriminatoriu la o educație de calitate pentru toți copiii și tinerii din România, indiferent de categoria socială din care
provin.
O măsură gândită de Guvernul României pentru a veni în sprijinul tinerilor care studiază este aceea de a lansa un
program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de
stat. Vorbim despre oferirea preşcolarilor şi elevilor din aceste școli un suport alimentar. Acesta constă într-un pachet
alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar.
Programul-pilot a avut succes în primii săi doi ani de implementare, astfel că Guvernul României își dorește să-l continue,
cel puțin pe durata unui ciclu de învățământ, mai ales în unitățile în care autoritățile și-au arătat interesul și implicarea. În acest
sens, există un Proiect de Lege depus la Camera Deputaților, care va fi supus votului nostru.
Stimați colegi,
Faptul că acești copii, din medii geografice izolate, greu accesibile, sau din școli mai puțin norocoase, au această șansă,
trebuie să ne facă să conlucrăm pentru binele lor și să fim alături pentru acest proiect. El înseamnă nu doar o masă pentru elevii
și preșcolarii implicați, ci și creșterea siguranței lor, diminuarea absenteismului și întârzierilor, formarea unei alimentații
sănătoase, reducerea migrației lor din mediul rural către mediul urban, dar mai ales, per total, diminuarea riscului de
excluziune și de abandon școlar. Școala și studiul în România sunt atât de importante pentru elevi încât nu putem contesta
contribuția pe care o vor avea la adulții de mâine ai României.
Pentru un acces nediscriminatoriu la educație, este nevoie de măsuri rapide și coerente, dintre care multe au fost deja
luate. Haideți să continuăm împreună și acest proiect, pentru a putea fi alături de cei mici, care, peste ani, vor ajuta România să
crească.
Vă mulțumesc!
Deputat
Eliza Peța-Ștefănescu
***
Ne ținem de cuvânt pentru bunăstarea românilor!
În ultimul an, românii sunt cetățenii europeni cu cele mai mari creșteri salariale, fapt care confirmă viabilitatea măsurilor
adoptate conform Programului de guvernare propus de PSD. Deciziile Executivului și ale majorității parlamentare au ca efect
majorarea veniturilor mai multor categorii de salariați, după intrarea în vigoare a Legii de aprobare a OUG 41/2018 pentru
modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Astfel, începând din luna mai a.c., s-au efectuat majorări salariale pentru o serie de categorii de personal. A fost introdusă
acordarea indemnizaţiei de hrană pentru personalul din universităţile de stat, iar gărzile au fost eliminate din limitarea
sporurilor la 30% în ceea ce privește personalul din unităţile sanitare. Totodată, actul normativ stipulează posibilitatea
unităţilor sanitare de monospecialitate şi serviciilor de ambulanţă judeţene de ambulanţă să beneficieze de majorarea
procentului aplicat asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi
sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor prevăzute.
O altă măsură se referă la acordarea unei majorări salariale cu 20% pentru personalul încadrat în funcţiile de inspector
şcolar general adjunct, inspector şcolar de specialitate şi inspector şcolar. De asemenea, angajații din aparatele proprii ale
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la
25%. Nu în ultimul rând, personalul didactic din învăţământul special şi special integrat, precum şi din centrele judeţene de
resurse şi de asistenţă educaţională şi din structurile coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea, vor primi o creștere
cu 15% a salariului de bază.
Guvernul și majoritatea parlamentară PSD încurajează și personalul de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice,
din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor, ce beneficiază acum
de salariul de bază prevăzut pentru unităţi clinice stabilit de lege pentru anul 2022.
De majorări ale salariilor se bucură acum și cadrele de specialitate criminalistică, deoarece pe perioada în care desfăşoară
activități de expertiză criminalistică persoanele care ocupă funcţii de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu
10%, iar cele cu funcţii de execuţie cu 5%.
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O altă prevedere pozitivă se referă la câștigurile obținute în cazurile în care ar rezulta un salariu de bază mai mic în urma
promovării în funcţie, grad sau treaptă profesională ori a avansării în gradaţie, situații în care va fi păstrat salariul de bază avut
anterior promovării sau avansării în gradaţie. Este indiscutabil că progresele făcute de România în ultimii doi ani și jumătate
sunt de necontestat, iar cetățenii beneficiari văd creșterea gradului de bunăstare în propriile buzunare. De remarcat este și
faptul că câştigul salarial mediu nominal net a urcat în ultima perioadă de la o lună la alta, ajungând la 3.115 lei în aprilie, în
creştere faţă de luna precedentă cu 40 lei (+1,3%). Spre comparație, salariul mediu net din ianuarie 2019 a fost în România de
2.936 de lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
În concluzie, sunt semne bune și rezultate palpabile a ceea ce PSD a făcut de când a preluat guvernarea,
îmbunătățirea traiului românilor fiind principala noastră preocupare!
Deputat
Elena Hărătău
***
Politica PSD în domeniul Sănătății își demonstrează, în continuare, eficiența
Stimați colegi,
Oricât de cârcotași sau chiar răuvoitori ar fi unii, realitatea a demonstrat că PSD este singurul partid în a cărui guvernare
s-a investit masiv în sănătatea românilor, în infrastructura medicală, în creșterea veniturilor medicilor și personalului sanitar, în
creșterea accesului cetățenilor la tratamente de ultimă oră, în implementarea unor programe naționale de sănătate.
Toate acestea dar și multe alte obiective cuprinse în Programul de Guvernare au beneficiat, anul acesta, de cel mai mare
buget alocat vreodată Sănătății.
Una din măsurile recent împlementate și la care vreau să fac referire este extinderea listei de medicamente compensate și
gratuite, măsură care asigură accesul unui numar cât mai mare de pacienţi la tratamente inovative.
Important este faptul că, și în acest an, s-a continuat procesul de creştere a accesului pacienţilor la tratamente de ultimă
oră, în acord cu programul de guvernare, prin extinderea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă două molecule
necesare pacienților cu scleroză multiplă și afecțiuni oncologice.
Acest lucru se întâmplă după ce, anul trecut, au fost introduse în lista de medicamente compensate şi gratuite 37 de
molecule noi care asigură tratamente inovative destinate mai multor arii terapeutice, precum: afecţiuni oncologice, boli
cardiovasculare, HIV/SIDA, diabet, scleroză multiplă, atrofie musculară spinală, boala Gaucher etc.
Introducerea de noi molecule asigură accesul unui numar cat mai mare de pacienţi incluși în programele naționale de
sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, la tratamente inovative.
O altă măsură la care vreau să fac referire este Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale în România,
pentru perioada 2019-2030, plan lansat de curând de Ministerul Sănătății, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății.
Scopul Planului-cadru național este acela de a minimiza amploarea hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică,
prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și mortalității prin hepatite virale și complicații ale
acestora și prin asigurarea accesului echitabil la servicii cuprinzătoare de prevenire, testare, îngrijire și tratament.
Pentru planificarea și implementarea intervențiilor de sănătate publică împotriva hepatitelor virale au fost stabilite mai
multe direcții strategice între care comunicarea și informarea dar și conștientizarea, vor avea un rol important, ca element de
prevenție primară.
De asemenea, se va avea în vedere asigurarea accesului universal și gratuit la servicii de calitate pentru prevenirea
transmiterii hepatitelor virale, asigurarea accesului universal și gratuit la tratamentul hepatitelor virale B și C, dezvoltarea
serviciilor complementare tratamentului antiviral pentru pacienții cu complicații și comorbidități
Furnizarea echitabilă a serviciilor va avea în vedere cele mai eficace metode pentru furnizarea serviciilor către populații
vulnerabile din zone geografice diverse pentru maximizarea impactului și a calității serviciilor.
Vor fi create Programe de screening pentru grupurile populaționale expuse la risc, se va face instruirea furnizorilor de
servicii dar și realizarea de rețele integrate de furnizori de servicii.
Implementarea Planului-cadru național va fi realizată în parteneriat cu principalii actori implicați în prevenirea,
supravegherea, controlul și managementul hepatitelor virale (parteneri guvernamentali, societăți medicale profesionale,
parteneri din societatea civilă) iar pentru îndeplinirea obiectivelor Planului-cadru național se vor elabora periodic planuri de
acțiune și se va dezvolta un mecanism de monitorizare și evaluare.
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Trebuie spus că Romania a facut paşi importanţi în lupta cu hepatita C, asigurând acces la terapii inovatoare cu o rată
foarte mare de vindecare, însă lupta cu această boală este departe de a fi încheiată
Dar, prin realizarea realizarea unei strategii naţionale care să cuprindă totalitatea măsurilor care trebuie avute în vedere,
sunt șanse mari ca această batalie să fie câștigată.
Vă mulțumesc!
Deputat
Cristina Elena Dinu
***
Codul Administrativ reunește, simplifică și clarifică prevederile a 20 de acte normative
Stimate colege, stimați colegi,
Toți cei care lucrează în administrație vor avea o singură lege, coerentă și bine structurată pentru a-și desfășura
activitatea. Se simplifică procedurile administrative pentru accelerarea dezvoltării comunităților locale și se elimină presiunile
care timorau activitatea aleșilor locali.
Aleșii locali și miniștri își pot exercita funcția cu încredere pentru transpunerea promisiunilor făcute cetățenilor, fără a
mai fi timorați că deciziile lor politice în favoarea comunităților le pot atrage răspundere penală. Aleșii locali nu vor mai fi
trași la răspundere pentru erorile aparatului de tehnic, făcându-se distincție clară între oportunitatea unei decizii, stabilită de
aleșii locali și legalitatea și corectitudinea tehnică a aplicării acestei decizii, ce revine personalului de specialitate. Primarii și
președinții de CJ nu vor mai fi prizonierii unor funcționari care nu au nicio răspundere față de electorat. Ei vor putea participa
la evaluarea acestora și iar concursurile pentru funcții publice se descentralizează. Sunt simplificate procedurile privind
proprietatea publică, pentru înlăturarea barierelor în derularea investițiilor la nivel local.
Noul Cod Administrativ este susținut de toate structurile asociative ale aleșilor locali, care au participat activ, cu
propuneri și amendamente la elaborarea acestei legi. Primarii și președinții de consilii județene de la toate partidele politice
susțin adoptarea, inclusiv prin procedură de urgență, a Codului Administrativ.
Codul Administrativ se corelează cu legislația privind alegerea prin vot direct și uninominal a președinților de CJ.
Comisia de la Veneția recomandă ca legislația electorală să fie modificată cu cel puțin 12 luni înainte de organizarea alegerilor
pentru tipul respectiv de scrutin. Prin urmare, dând curs acestor recomandări de bune practici în materie electorală, guvernul și
PSD au decis că cea mai bună formă de adoptare a Codului Administrativ este prin OUG.
Oricum, ordonanța va fi dezbătută în Parlament, iar parlamentarii de toate culorile politice se vor putea exprima asupra
acestui act normativ.
Nu este nici pe departe o lipsă de consultare publică, atâta timp când textul legii a fost discutat îndelung de aleșii locali,
cu structurile asociative ale comunităților locale și este susținut de primarii și președinții de CJ ai tuturor partidelor politice
parlamentare.
Vă mulțumesc.
Deputat
Daniela Oteșanu
***
Tema de anul acesta a Zilei mondiale pentru combaterea deșertificării, 17 iunie, este: “Să creștem viitorul împreună”
(“Let's grow the future together”). Aceasta ne îndeamnă la mai multă implicare pentru crearea de perspective pozitive
în domeniul stabilității climatice și a combaterii procesului de deșertificare și a consecințelor nefaste ale secetei
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Luni 17 iunie vom celebra Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei, eveniment care ne atrage atenția în
fiecare an asupra procesului de deșertificare și a consecințelor sale nefaste. Schimbările climatice, din ce în ce mai prezente
datorită exploatării necontrolate și a industrializării pe scară largă, favorizează deșertificarea și seceta. An de an, prin diverse
acțiuni, se subliniază la nivel mondial necesitatea stopării, sau încetinirii procesului de deşertificare şi conştientizarea efectelor
secetei.
Pentru că deșertificarea și seceta au devenit probleme de dimensiune globală, încă din 17 iunie 1994, a fost adoptată la
Paris, Convenția pentru combaterea deșertificării. Anul acesta are loc cea de-a 25-a aniversare a Convenției și a Zilei mondiale
de combatere a deșertificării, ocazie cu care se va privi retrospectiv la progresele înregistrate la nivel internațional în
combaterea fenomenului deșertificării și totodată, prin motto-ul “Să creștem viitorul împreună”, se va privi în perspectivă
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pentru conturarea unor acțiuni care să reducă fenomenul degradării terenurilor și pentru a crește siguranța alimentelor și a
surselor de apă, respectiv a atenua fenomenul schimbărilor climatice.
Evenimentul de anul acesta de celebrare a Convenției și a Zilei mondiale de combatere a deșertificării va fi găzduit de
guvernul turc, la Ankara, luni 17 iunie 2019. La acest eveniment vor participa statele părți la Convenție, ONU, organizații ale
societății civile, organizații internaționale și neguvernamentale și alte părți interesate să atragă atenția asupra problemelor
legate de creșterea eficienței în combaterea deșertificării și a secetei. Tot în cadrul evenimentului va avea loc și Congresul
Internațional “Transformări de succes pentru neutralitatea degradării terenurilor: perspectiva de viitor”, în perioada 17-19 iunie
2019, care va reuni oameni de știință, experți, politicieni, tineri cercetători și studenți internaționali pentru a analiza tendințele
actuale și viitoare ale resurselor solului, și pentru a dezbate noi tendințe în cadrul politicilor pentru lupta împotriva
deșertificării și a secetei.
Este important de menționat că acest eveniment se adresează tuturor generațiilor, dorind a crește implicarea mai ales în
rândul tinerilor. Cu ocazia întrunirii globale din Ankara, se va desfășura și un concurs internațional de fotografie având tema
“Deșertificare și viață”, unde vor fi premiate și expuse fotografiile câștigătoare. Prin expunerea fotografiilor și premierea lor de
către organizații naționale și internaționale și de către Direcția Generală de Combatere a Deșertificării și Eroziunii, se arată o
promovare eficace a mesajului de conștientizare globală cu privire la problemele de mediu și se creează sensibilitate cu privire
la aspectele legate de combaterea deșertificării.
Pe lângă aceste evenimente, în această zi sunt organizate și alte seminarii și dezbateri publice care să contribuie la o
preocupare mai serioasă cu fenomenul deșertificării. Un astfel de seminar va fi organizat de Organizația pentru Alimentație și
Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) și va avea loc la Zayed Centre în Abu Dhabi. Tema dezbătută se va focusa pe:
“Contorizarea culturilor și picăturilor: Să creștem viitorul împreună” (Counting Crops and Drops: Let’s grow the Future
together).
Toate aceste inițiative atrag atenția cu privire la necesitatea extinderii politicilor, programelor și măsurilor naționale și
regionale menite să prevină, să controleze și să atenueze deșertificarea și degradarea terenurilor. Peste 250 de milioane de
oameni din întreaga lume sunt afectați în mod direct de deșertificare, iar peste 4 miliarde de hectare de terenuri sunt amenințate
de acest fenomen. De Ziua internațională pentru combaterea secetei și deșertificării, să reflectăm la acțiunile noastre din
mijlocul naturii și să știm că este un imperativ minimizarea oricărui impact negativ asupra solului și a biodiversității naturale.
Deputat
Ciprian-Constantin Șerban
***
A cincea moțiune de cenzură, o altă mișcare haotică a opoziției!
Domnule (doamnă) președinte de ședință,
Stimați colegi,
De la începutul acestei legislaturi, reprezentanții opoziției, cu sprijinul parlamentarilor neafiliați până de curând, au inițiat
patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. Evident, toate cele patru demersuri parlamentare au fost nule și neavenite,
neîntrunind voturile necesare pentru a-și atinge scopul propus.
Doar dacă lecturăm titlurile moțiunilor anterioare, vedem limpede politicianismul acestor documente, emise din rațiuni
mai degrabă justificative înspre propriul electorat, și nu din motive obiective și conforme realităților politice, economice și
sociale din țară! Dar, pentru că democrația permite și derapaje de genul „Hai să ne aflăm în treabă, mai depunem o moțiune”,
sau „…., fă-te că lucrezi”, fără a nominaliza, s-a ajuns la respingerea ordonată a tuturor celor patru moțiuni de cenzură de până
acum. De fapt, nu la respingerea ci la nevotarea acestora, deoarece nu doar că nu au avut numărul de voturi necesar adoptării,
ci, în unele situații, voturile au fost chiar mai puține față de semnăturile puse pe aceste moțiuni de cenzură!
În sistemele parlamentare de guvernare, moțiunea de cenzură este un act prin care legislativul retrage mandatul acordat
anterior executivului pentru guvernarea țării. Conform Dicționarului explicativ al limbii române, moțiunea este „propunere
prezentată într-o adunare, prin care membrii săi își exprimă atitudinea, doleanțele sau revendicările politice, sociale,
culturale etc. și care în urma votului adunării devine hotărâtoare”, precum și „mișcare”.
Cred că „mișcare” se potrivește cel mai bine depunerii de către opoziție a unei moțiuni de cenzură în aceste zile! Este o
mișcare browniană aș putea spune, o agitație termică, conform botanistul Robert Brown care a descoperit-o: „O mișcare
spontană, complet haotică și dependentă de temperatura mediului, a unor particule sau molecule aflate într-o suspensie
coloidală sau dispersie gazoasă”.
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Dragi colegi, această a cincea moțiune de cenzură pare a fi doar o mișcare haotică, un alt act demagogic și populist al
opoziției, care, în mod evident, nu are nicio șansă de reușită! Este cât se poate de evident faptul că majoritatea parlamentară
PSD-ALDE este în continuare solidă și nu are nicio emoție legată de mișcările browniene ale inițiatorilor.
În realitate, semnatarii documentului încearcă prin această nouă moțiune de cenzură să joace încă o carte la cacealma din
capitolul „Să mimăm că facem opoziție”, știind foarte bine că posibilitățile de a fi votată sunt nule! De altfel, după cum
românii au văzut în spațiul public, partidele din opoziție nici măcar nu își doresc să preia guvernarea, conform principiului
„este mai bine să-ți dai cu părerea de pe banca de rezerve”…
În concluzie, și această moțiune de cenzură, ca și precedentele, nu are nicio valoare, nicio influență, iar majoritatea
parlamentară PSD-ALDE o va respinge fără probleme.
Deputat
Cristina Burciu
***
PSD - Campionul promovării femeilor în politică
Stimați colegi,
La începutul acestei săptămâni, după o întârziere de neînțeles și de neacceptat, din punctul meu de vedere, generată de
către Președintele Klaus Iohannis, Guvernul României și-a completat componența. Cei trei noi miniștri sunt trei femei, ceea ce
face ca, în prezent, o treime din membrii Cabinetului să fie femei: din 27 de membri ai Guvernului, opt sunt de gen feminin.
Este una dintre cele mai accentuate prezențe feminine într-un executiv, de la 1989 încoace, și este o dovadă a
progresismului demonstrat de către PSD prin promovarea activă și susținută a femeilor în poziții de răspundere. Și pentru că
vorbim despre egalitatea de șanse, nu pot să nu menționez situația din Parlamentul României. În luna decembrie 2016, adică
după alegerile parlamentare: dintr-un total de 465 de membri ai noului Legislativ, doar 64 erau femei. Doar state mici, precum
Cipru, Malta, Croația sau Ungaria aveau mai puține femei în parlament. Din aceste 64 de femei parlamentar, un număr uluitor
de 52 proveneau doar de la PSD. Este cea mai bună dovadă a faptului că PSD a avut, în mod constant, o abordare modernă,
corectă și mai ales progresistă atunci când a venit vorba despre promovarea femeilor.
Lucrurile, însă, nu se opresc la Parlament sau la Guvern. PSD a dat dovadă, în plus, de angajamentul ferm pe care l-a luat
față de egalitatea de gen: La cel mai recent Congres a fost aleasă o femeie drept președinte executiv, în persoana doamnei
Dăncilă, iar acum partidul este condus de către dânsa. Nu este primul partid condus de o femeie, dar este cel mai mare. Mai
mult, în urmă cu doar câteva zile, o altă femeie, doamna Rodica Nassar, a fost desemnată Secretar General, ceea ce chiar
reprezintă o premieră: niciun alt partid care să conteze nu a avut o femeie în acest post. Am toată încrederea în colega mea,
doamna Rodica Nassar și sunt convinsă că alături de Președintele PSD, doamna Viorica Dăncilă, va accelera politica de
promovare a femeilor.
Poate vă întrebați de ce contează aceste lucruri. Adică, de ce ar fi important ca femeile să fie puternic reprezentate în
politică? Pentru că studiile au dovedit că femeile sunt mai potrivite în a motiva echipe multidisciplinare, pentru că femeile
reușesc să obțină rezultate mai bune, folosind resurse mai puține. În același timp, femeile manager organizează cu grijă
activitățile. Rar se întâmplă să aibă membri ai echipei care nu-și cunosc foarte bine îndatoririle și își aleg cu foarte multă grijă
oamenii cu care lucrează. Toate acestea sunt motive foarte importante pentru care ar trebui să ne dorim cât mai multe femei în
poziții de decizie și, implicit, în politică.
Le urez succes Anei Birchall, proaspăt numită ministru al justiției, Nataliei-Elena Intotero, revenită în funcția de ministru
pentru românii de pretutindeni și Roxanei Mânzatu, care ocupă de luni, 10 iunie, demnitatea de ministru al fondurilor
europene. Știu că vor face cinste României și sunt convinsă că vor reprezenta cu mândrie șansa oferită de PSD.
Vă mulțumesc!
Deputat
Aida-Cristina Căruceru
***
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Cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva relelor tratamente aplicate bătrânilor, pe care o vom celebra
sâmbătă, 15 iunie, să nu uităm de vârstnicii noștri, acordându-le o atenție sporită prin extinderea politicilor ce vin în
sprijinul nevoilor lor pentru o îmbătrânire sănătoasă și pentru evitarea oricărui tip de tratament generator de
vulnerabilități la această categorie socială
Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,
Vârstnicii, definiți drept acele persoane cu vârsta de 65 de ani sunt din ce în ce mai numeroși la nivel mondial, în 2017,
aproape o cincime (19%) din populația UE avea vârsta de 65 ani sau mai mult. În România, ponderea persoanelor cu vârstă
peste 65 de ani a crescut din 2007 până în 2017 cu 3,1 %. Toate aceste cifre nu fac altceva decât să arate o îmbătrânire
accelerată a populației europene, la care se adaugă o scădere a natalității și o creștere substanțială a speranței de viață, odată cu
avasarea medicinei și modernizarea tratamentelor din domeniu.
Numărul persoanelor pensionate este din ce în ce mai mare, iar problematica asociată îngrijirii acestora va fi din ce în ce
mai importantă. Încă din anul 2002, se acorda din ce în ce mai multă atenție la nivel mondial necesității adoptării unui Plan
Internaţional de Acţiune Împotriva Îmbătrânirii care a fost semnat la Madrid în aprilie 2002 de către statele membre ale
Uniunii Europene. Acesta avea rolul unui angajament comun care să aducă în spațiul public un discurs și acțiuni de susținere a
îmbătrânirii active, de acordare a unei atenții speciale acestei categorii sociale prin crearea de politici care să vină în sprijinul
nevoilor vârstnicilor.
În contextul creșterii numărului de vârstnici la nivel mondial dar și al fenomenului violenței asupra acestei categorii
sociale, Organizația Națiunilor Unite a stabilit, începând cu anul 2006, ca ziua de 15 iunie să fie proclamată Ziua mondială de
luptă împotriva relelor tratamente aplicate bătrânilor. Se atrăgea deja atenția asupra persoanelor vârstnice și asupra abuzurilor
suferite de acestea, ce se ridică conform statisticilor Organizației Mondiale de Sănătate la 5%. Respectul de care trebuie să se
bucure persoanele din aceată categorie socială trebuie să fie parte din orice societate civilizată care își recunoaște și protejează
valorile, dar înainte de toate, parte integrantă a drepturilor fundamentale. Este de la sine înțeles că de vreme ce populația
globului se bucură de o îmbătrânire ca fenomen general, trebuie luate din ce în ce mai multe măsuri pentru ca această categorie
socială, din care fac parte bunicii noștri, să fie proteajată, să se bucure de o îmbătrânire sănătoasă, de sprijin în mobilitate, de
menținerea unor relații sociale și de bunăstare. Măsurile de combatere a abuzurilor împotriva vârstnicilor sunt absolut necesare
având în vedere vulnerabilitatea dată de vârstă, dar și fragilitatea acestora per ansamblu.
Atenția pe care trebuie să o acordăm bătrânilor ține înainte de toate de civilizație, respect și valori. Mediile fizice și
sociale în care trăim trebuie să fie caracterizate de o armonizare a generațiilor și de crearea unor condiții favorabile susținerii
vârstnicilor prin sănătate, îngrijire pe termen lung, transport, protecție socială, informare și comunicare, prezență în societatea
civilă, familie. Atitudinea față de îmbătrânire și de bătrânețe, a percepției bătrânilor în societate este esențială pentru evitarea
abuzurilor. Perspectiva inutilității acestora, odată cu retragerea lor de pe piața muncii este una denigrantă, dacă luăm în
considerare că fiecare dintre noi va ajunge la îmbătrânire. Populația trebuie sensibilizată la nevoile bătrânilor, prin acțiuni de
reintegrare a acestora după pensionare și implicare în acțiuni adaptate vârstei și capacității funcționale individuale. Trebuie
evitată orice formă de prejudecată atunci când îi privim pe vârstnici sau interacționăm cu ei, întrucât înainte de toate ei sunt
cei care au clădit la societatea pe care noi o avem astăzi, iar remarcabila lor experiența nu este neglijabilă, ci mai degrabă
valorificată prin prezența lor activă în societatea civilă.
Așadar cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva relelor tratamente aplicate bătrânilor, pe care o vom celebra sâmbătă,
15 iunie, să acordăm o atenție sporită persoanelor vârstnice, să ne implicăm mai activ în reintegrarea lor socială, pentru că așa
cum spune un proverb vechi românesc „cine nu are un bătrân, să-și cumpere”.
Deputat
Claudiu-Augustin Ilișanu
***
Comemorarea eroilor români nu se negociază
În profundă empatie cu poporul meu, am urmărit consternat o serie de violențe fizice și simbolice fără precedent care au
avut loc la evenimentele dedicate comemorării Zilei Eroilor de la Valea Uzului.
Românii nu au fost lăsați de grupuri maghiare organizate să-și cinstească eroii naționali, care au căzut la Valea Uzului
pentru unitatea națională a poporului român. Acest conflict pare să respecte tiparul altor zeci asemenea, unde românii sunt
instigați de grupuri de diversiune maghiară să recurgă la apărare pentru a putea să-și exercite niște drepturi identitare în țara
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lor. Apoi, tot românii sunt acuzați că i-au provocat pe maghiari, discurs animat chiar de către guvernul Ungariei. Din păcate,
vedem chiar jurnaliști români care-și umilesc frații și cad în capcana, voită sau nu, a propagandei străine. În tot acest cadru de
umilință a poporului român, vedem de cele mai multe ori o reacție reținută din partea Guvernului, indiferent de culoarea sa
politică, ca și când ar exista aceeași persoană care consiliază executivul cu privire la astfel de probleme.
Declarațiile președintelui Ungariei cu privire la evenimentele de la Valea Uzului au incriminat pe nedrept întregul popor
român și au generat un diferend care nu poate să rămână nesoluționat de diplomația română și Uniunea Europeană.
Suntem martorii unor reluări triste de ponegrire a poporului român, a identității noastre naționale, a suveranității și
idealurilor noastre de libertate. Am fost atacați josnic și ni s-a înscenat un conflict pe care nu noi l-am generat. Ni s-a știrbit
demnitatea națională, identitatea istorico-culturală și dreptul nostru de a ne comemora ostașii țării. Am fost umiliți și jigniți
atât de artizanii conflictului de la Valea Uzului cât și de autorii morali ai acestui conflict.
În calitate de deputat de Alba, de ardelean și patriot român, m-am adresat Guvernului României, pe calea unei întrebări
parlamentare, rugându-l să le spună românilor ce acțiuni concrete va lua împotriva umilirii națiunii și istoriei noastre de către
unii maghiari.
Doamnă prim-ministru, românii așteaptă sprijin moral și politic din partea Guvernului României, pentru a le fi apărată
demnitatea, onoarea și identitatea națională, valori supreme care au construit România de astăzi.
Eu sunt ardelean și nu tolerez acțiuni iredentiste în țara mea. Înțeleg să trăim în pace și respect între etnii, dar mereu cei
care au instigat au fost maghiarii iar cei care au plătit prețul instigării au fost românii. Aceste acte de diversiune deja repetate la
nesfârșit trebuie oprite. Fac un apel public către comunitatea de informații a României să ia toate măsurile pentru a nu ne mai
fi știrbită identitatea națională, exprimarea patriotismului la noi acasă, istoria și cultul eroilor români.
Deputat
Ioan Dîrzu
***
România are nevoie de PSD și de social-democrație
Orice demers care contribuie la întărirea Partidului Social Democrat este binevenit. PSD va strânge toate propunerile
constructive din partea celor care doresc binele partidului și le va analiza în forurile statutare de conducere. PSD își dorește
valorificarea experienței tuturor membrilor și liderilor săi. Nimeni nu dețin adevărul absolut. Dialogul este esențial, iar
consultările între toți cei care cred în social-democrație sunt nu doar firești ci și obligatorii în acest moment al existenței PSD.
România are nevoie de PSD și de social-democrație. Istoria guvernărilor din ultimii 30 ani arată clar că atunci când
puterea a fost deținută de partidele de dreapta a fost instabilitate politică și regres economic; șomajul a crescut, veniturile și
nivelul de trai al celor celor mai mulți dintre români au scăzut.
PSD va susține Pactul politic propus de președintele României, Klaus Iohannis, doar dacă acesta va fi construit în
avantajul cetățenilor României! Condițiile PSD, transmise deja Președintelui României, în vederea semnării unui Acord Politic
Național, întăresc și oferă substanță unui demers care TREBUIE sa fie în avantajul cetățenilor.
Referendumul votat în 26 mai de populație nu poate și nu trebuie sa fie negociat între politicieni. PSD va transpune
rezultatul referendumului în legislație și nu va tergiversa rezultatul din 26 mai, așa cum face președintele. Un acord politic
pentru consolidarea parcursului european al României nu are cum sa nu includă elemente esențiale, precum necesitatea unei
Europe cu o singura viteză sau eliminarea dublului standard, așa cum PSD a propus deja. Conditiile noastre rămân aceleași și
suntem dispuși sa sprijinim doar un Pact in favoarea României!
De altfel, Guvernul a propus deja revenirea la situația în care cetățenii își pot vota prin vot direct, uninominal,
președintele de consiliu județean. Nu vom mai avea președinți de CJ aleși la masa verde a combinațiilor politice. Ei vor
răspunde direct în fața alegătorilor, nu în fața partidelor. Propunerea guvernului este ca atât în cazul președinților de CJ, cât și a
primarilor, să fie încurajat votul pozitiv, într-un singur tur, pentru susținerea unui candidat și a unui program.
Mai aproape de oameni nu este doar un slogan, este o realitate pe care Partidul Social Democrat o construiește zi de zi.
Deputat
Laurențiu Nistor
***

37

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 16 - 2019
Săptămâna 10 – 14 iunie 2019
”Bunicii Comunității” - o linie de finanțare în care Guvernul PSD a investit multă încredere
În luna iulie a anului trecut, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene a lansat apelul „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane
vârstnice”. Acest ghid finanțează proiecte care vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii
integrate în concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vârstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în
furnizarea serviciilor de bază.
Alocarea bugetară pentru acest apel, prin POCU, este de 15.000.000 euro, din care 14.400.000 euro reprezintă alocarea
aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 600.000 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.
”Bunicii Comunității” este o linie de finanțare în care Guvernul PSD a investit multă încredere. Persoanele vârstnice sunt
cele mai vulnerabile, iar rolul politicilor publice este de a veni în sprijinul lor direct. Fie că vorbim de pensii mai mari, de acces
la medicamente, de servicii sociale, toate fac parte din pachetul necesar unei vieți decente pentru seniorii noștri.
La sfârșitul lunii mai a acestui an, au fost semnate 3 contracte de finanțare în cadrul apelului „Bunicii Comunității”, de
reprezentanții OIR POSDRU VEST din Timişoara. Proiectele vor finanța îngrijirea a peste 500 persoane vârstnice și vor
sprijini alte aproximativ 100 de seniori să depășească situații de vulnerabilitate.
Contractele prevăd - servicii socio-medicale pentru 180 bătrânii din Bihor; servicii integrate pentru vârstnicii din comuna
Pestișani, Gorj; sprijin pentru seniorii din Timișoara.
Practic, vorbim despre servicii sociale integrate de tip cantină socială, prin extinderea componentei de transport hrană la
domiciliu pentru persoanele vârstnice cu deficienţe locomotorii; centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber, de tip
club; centru de asistenţă şi recuperare; serviciu social integrat de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială.
O viață decent pentru părinții și bunicii noștri este o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm cu toții, este un
recurs la normalitate pe care suntem datori să îl onorăm cum putem mai bine.
Deputat
Natalia-Elena Intotero
***
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 Întrebări
Adresată domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
domnului Ionel Tescaru, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C.
Calitatea apei potabile în municipiul Alba Iulia
Stimate domnule ministru,
Stimată doamnă ministru,
Stimate domnule președinte,
Este peste a 10-a orară în acest an când cetățenilor municipiului Alba Iulia li se furnizează apă potabilă cu conținut de fier
la robinet1. Frecvent, SC Apa CTTA SA furnizează apă cu rugină locuitorilor municipiului Alba Iulia, punându-le viața și
sănătatea în pericol. Mai mulți cetățeni au semnalat probleme medicale dermatologice după ce au folosit apa ruginită sau chiar
probleme gastro-intestinale cauzate de consum.
Și atunci când nu are o culoare vizibilă spre maroniu sau auriu, apa conține concentrații nepermise de fier, mangan, clor,
reziduuri și alte impurități. Deși s-au formulat mai multe sesizări de către persoanele fizice, în urma controalelor efectuate de
DSP, DSVSA sau ANRSC, operatorul de apă și canalizare SC Apa CTTA SA nu și-a îndreptat conduita, încălcând în
continuare Legea nr. 458/2002, Legea nr. 51/2006 și Ordinul ministrului nr. 119/2014.
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă
rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:
1. Dacă ANRSC va efectua un nou control la SC Apa CTTA SA în vederea constatării încălcării normelor privind
calitatea apei potabile? Dacă da, care sunt rezultatele constatate și măsurile dispuse?
2. Dacă apa furnizată de Apa CTTA SA a pus în pericol viața sau sănătatea locuitorilor județului Alba?
3. Dacă Apa CTTA SA a respectat recomandările formulate de ANRSC la ultimele controale?
4. Dacă se impune schimbarea operatorului de apă și canalizare din județul Alba ca urmare a încălcării repetate a
legislației în vigoare?
Cu deosebită considerație,
Deputat
Ioan Dîrzu
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Prevenirea inundațiilor prin utilizarea digurilor și barajelor pentru retenția apelor
Stimate domnule ministru,
Având în vedere inundațiile dezastruoase care au avut loc în județul Alba la începutul lunii iunie 2019, dar și în alte zone
de deal și munte din întreaga țară;
Ținând cont de obiectivele din Programul de guvernare 2018-20202 privind prevenirea riscului la inundații în care se
urmărește ”Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică pentru managementul barajelor.
Măsuri care asigură eficacitatea intervenţiilor de prevenire a inundaţiilor sub forma infrastructurii verzi, precum sisteme de
prevenire anticipată şi de management al bazinelor în timpul inundaţiilor. Realizarea de măsuri structurale de protecţie
împotriva riscului la inundaţii, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori reabilitarea
infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. Acestea vor include cu prioritate investiţii
pentru stocarea/devierea apelor provenite de la inundaţii, dar şi regularizări de albii şi consolidări de maluri.”.
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă
rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:
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1. Care sunt măsurile luate de minister, conform Programului de guvernare, pentru construirea/ reabilitarea barajelor și
digurilor de retenție a apelor în caz de inundații?
2. Care vor fi lucrările de infrastructură finanțate de minister în județul Alba pentru prevenirea inundațiilor?
3. Care este politica națională a Guvernului privind reabilitare infrastructurii de prevenire a inundațiilor?
Deputat
Ioan Dîrzu
***
Adresată domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor
Defrișările în județul Alba
Stimate domnule ministru,
Foarte mulți cetățeni reclamă defrișări masive pe Valea Sebeșului, Valea Mirajului (lângă lacul Tau), în apropiere de Oașa
și Munții Apuseni din județul Alba.
Conform Programului de guvernare 2018-2020 3 , ”guvernarea îşi propune, în primul rând, eliminarea fenomenului
defrişărilor şi al exploatărilor iraţionale care agravează starea unor ecosisteme fragile. Cei care exploatează această resursă
naturală vor fi obligaţi să respecte legislaţia în vigoare şi să oprească fenomenul de furt din patrimoniul naţional. De
asemenea, Guvernul va demara programe ample de reîmpădurire care să contribuie la refacerea echilibrului ecosistemelor
afectate”.
Suprafaţa totală a fondului forestier naţional al României este de 6,545 milioane ha şi reprezintă 27,5% din suprafaţa ţării.
Media europeană fiind de 32%. Suprafața împădurită per locuitor în România este de 0,28 ha, puțin sub media europeană de
0,32 ha. În anul 2014, fenomenul tăierilor ilegale de arbori în România, atinsese cote alarmante. Imaginile satelitare
comparative între 2008 și 2012 indicau versanți întregi defrișați.
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă
rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:
1. Care sunt măsurile luate de minister pentru a opri defrișările din zonele menționate din județul Alba?
2. Care este politica de împădurire în județul Alba? Când va începe procesul de reîmpădurire, dacă va fi sistematic, unitar
și simultan la nivelul întregii țări?
3. Dacă Serviciul Român de Informații, în temeiul art. 3, lit. m) din Legea nr. 51/1991, a făcut informări la nivelul
Guvernului României privind defrișările ilegale din județul Alba? Care au fost măsurile luate în urma informărilor?
Cu deosebită considerație,
Deputat
Ioan Dîrzu
***
Adresată doamnei Viorica-Vasilica Dăncilă, prim-ministrul României
domnului prof. univ. dr. Teodor Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Conflictul constituțional și politic din R. Moldova
Stimată doamnă prim-ministru,
Stimate domnule ministru,
Având în vedere conflictul constituțional și politic din Republica Moldova privind formarea unui nou guvern;
Ținând cont de relațiile diplomatice strategice dintre România și Republica Moldova;
Văzând orientarea clasei politice moldovenești, precum și a unei majorități din societate către integrarea europeană și
atlantică;
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă
rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:
1. Care este poziția României privind conflictul constituțional și politic din Republica Moldova privind formarea unui
nou guvern?
2. Cum va ajuta România Republica Moldova să depășească aceste conflicte?
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3. Dacă Guvernul României a început legăturile de colaborare cu noul guvern al Republicii Moldova?
4. Care este poziția noului guvern al Republicii Moldova privind integrarea euro-atlantică a țării?
Cu deosebită considerație,
Deputat
Ioan Dîrzu
***
Adresată doamnei Viorica-Vasilica Dăncilă, prim-ministrul României
domnului prof. univ. dr. Teodor Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Violențele de la Valea Uzului
Stimată doamnă prim-ministru,
Stimate domnule ministru,
Stimate doamnă ministru,
În profundă empatie cu poporul meu, am urmărit consternat o serie de violențe fizice și simbolice fără precedent care au
avut loc la evenimentele dedicate comemorării Zilei Eroilor de la Valea Uzului4.
Românii nu au fost lăsați de grupuri organizate maghiar să-și cinstească eroii naționali, care au căzut la Valea Uzului
pentru unitatea națională a poporului român.
Acest conflict pare să respecte tiparul ale altor zeci asemenea, unde românii sunt instigați de grupuri de diversiune
maghiară să recurgă la legitimă apărare pentru a putea să-și exercite niște drepturi identitare în țara lor. Apoi, tot românii sunt
acuzați că i-au provocat pe maghiari, discurs animat chiar de către guvernul Ungariei. Din păcate, vedem chiar jurnaliști
români care-și umilesc frații și cad în capcana, voită sau nu, a propagandei. În tot acest cadru de umilință a poporului român,
vedem de cele mai multe ori o reacție reținută din partea Guvernului, indiferent de culoarea sa politică, ca și când ar exista
aceeași persoană care consiliază executivul cu privire la astfel de probleme.
Declarațiile președintelui Ungariei5 cu privire la evenimentele de la Valea Uzului au incriminat pe nedrept întregul popor
român și au generat un diferend care nu poate să rămână nesoluționat de diplomația română și Uniunea Europeană.
Suntem martorii unor reluări triste de ponegrire a poporului român, a identității noastre naționale, a suveranității și
idealurilor noastre de libertate. Am fost atacați josnic și ni s-a înscenat un conflict pe care nu noi l-am generat. Ni s-a știrbit
demnitatea națională, identitatea istorico-culturală și dreptul nostru de a ne comemora ostașii țării. Am fost umiliți și jigniți
atât de artizanii conflictului de la Valea Uzului cât și de autorii morali ai acestui conflict.
Doamnă prim-ministru, românii așteaptă sprijin moral și politic din partea Guvernului României, pentru a le fi apărată
demnitatea, onoarea și identitatea națională, valori supreme care au construit România de astăzi.
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă
rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:
1. Cum a reacționat Guvernul României la acuzațiile formulate de președintele, prim-ministrul și ministrul de externe al
Ungariei?
2. Dacă Serviciul Român de Informații, prin Direcția de Apărare a Constituției, a informat Guvernul României cu privire
la posibile astfel de acte de provocare a cetățenilor români în cadrul unor ceremonii, de natură să aducă atingere drepturilor și
libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și securității naționale a României?
3. Dacă Serviciul Român de Informații a cunoscut sau/și a informat Guvernul României cu privire la unele acte și fapte
organizate de etnici maghiari pentru a provoca o stare de conflict interetnic de natură a aduce atingere securității naționale a
României?
4. Dacă, conform datelor primite de la Serviciul de Informații Externe și Serviciul Român de Informații, acțiunile
violente de la Valea Uzului au fost inițiate, finanțate, coordonate sau executate de persoane sau organizații din afara țării,
respectiv de alte state?
5. Dacă, pe baza informațiilor de la punctul 4, se impune tragerea la răspundere internațională a Ungariei în baza
Proiectului de articole privind răspunderea statelor pentru fapte internaționale ilicite, adoptat de Comisia de Drept Internațional

41

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 16 - 2019
Săptămâna 10 – 14 iunie 2019
la sesiunea a 53-a (2001), respectiv în baza Proiectului de articole privind răspunderea organizațiilor internaționale, adoptat de
Comisia de Drept Internațional în cea de a63-a sesiune (2011)?
6. Dacă Ungaria se face răspunzătoare de încălcarea Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale
(Strasbourg, 1995), Declarația ONU cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice,
religioase și lingvistice (1992), Concluziile Raportului Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la
Veneția) privind Tratamentul Preferențial al Minorităților Naționale acordat de Statul Înrudit, adoptat la Veneția, la 19
octombrie 1001, Recomandările ICMN al OSCE privind ”Minoritățile Naționale în Relațiile Interstatale” (Bolzano, 2
octombrie 2008)?
7. Cum a încercat MAI să prevină conflictul interetnic și care sunt dispozitivele dislocate la Valea Uzului pentru
intervenție?
8. Dacă, în desfășurarea activităților de la Valea Uzului, MAI a primit sprijin informativ din partea SRI sau DGPI?
9. Dacă, în cadrul operațiunii desfășurate la Valea Uzului au fost incidente care puteau pune în pericol securitatea
națională a României?
10. Dacă acțiunile de la Valea Uzului au fost inițiate, organizate, sprijinite sau desfășurate de persoane din cadrul Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România sau din cadrul altor organizații maghiare de pe teritoriul României?
11. Dacă la conflictele de la Valea Uzului au participat sau sprijinit activ reprezentanți ai autorităților administrațiilor
publice locale sau centrale sau din cadrul unor instituții publice ale statului român?
12. Care sunt măsurile pe care le va lua Guvernul României pentru prevenirea pe viitor a unor astfel de evenimente?
13. Care sunt sancțiunile pe care Guvernul României le va propune comunității internaționale pentru declarațiile și
acțiunile întreprinse de oficialii statului maghiar?
14. Guvernul României va propune ”conflictele interetnice” ca vulnerabilitate la adresa securității naționale a României în
viitoare Strategie Națională de Apărare a Țării?
Cu deosebită considerație,
Deputat
Ioan Dîrzu
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
PNL va semna Acordul politic național pentru consolidarea parcursului european
al României, propus de Președintele Klaus Iohannis
Acest demers comun al majorității partidelor parlamentare, la inițiativa Președintelui României, este o garanție că voința
exprimată de români prin vot, în 26 mai, va deveni lege.
Ne angajăm la o acțiune comună, în Parlamentul României, pentru:
- transpunerea în legislație a interdicției privind amnistia și grațierea pentru fapte de corupție;
- transpunerea în legislație a interdicției privind adoptarea de ordonanțe de urgență în domeniul justiției;
- extinderea dreptului de sesizare a Curții Constituționale pentru ordonanțele de guvern;
- transpunerea măsurilor necesare asigurării integrității în funcțiile publice;
- revizuirea legilor justiției, inclusiv a ordonanțelor de urgență prin care au fost modificate, în acord cu recomandările
Comisiei de la Veneția, a rapoartelor MCV și GRECO;
- adoptarea modificărilor Codului penal și a Codului de procedură penală numai cu respectarea deplină a recomandărilor
Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene.
Modificarea și completarea legislației în acord cu aceste obiective este obligatorie nu numai pentru a da o justă finalitate
votului de la referendum. România se va reașeza pe drumul ei european, cu respectul pentru regulile inerente statutului de
membru și beneficiind totodată de avantajele pe care acesta le presupune.
Românii vor vedea care sunt partidele care mizează pe viitorul european al României. Astfel, partidele care NU semnează
pactul pro-european, PSD și ALDE, demonstrează încă o dată atitudinea lor anti-europeană.
Deputat
Raluca Turcan
***
Carmen Dan, demisia, pentru modul în care a batjocorit Poliția Română!
Doamnelor și domnilor deputați,
Acum două zile, la Buhuși, în județul Bacău, un echipaj de poliție rutieră, care a încercat să oprească în trafic un BMW
seria 5, a fost nevoit să se declare învins, după ce șoferul a apăsat accelerația, iar Dacia Logan a polițiștilor nu a făcut față
cailor putere ai limuzinei. Cu câteva zile înainte, un șofer vitezoman aflat sub influența alcoolului, dar la volanul unei mașini
de lux, a fost reținut după mai bine de 100 de kilometri în care polițiști din două județe au încercat să-i prindă din urmă mașina
spre care au tras inclusiv focuri de armă.
Stimați colegi, astfel de evenimente se întâmplă peste tot în țară. Devin o realitate, la care asistăm, în care forțele de
ordine, în special polițiștii, se află într-un război tot mai inegal cu cei care încalcă legea. Pentru că niciodată o Dacia Logan nu
va face față unui BMW seria 5, așa cum niciodată un polițist insuficient instruit nu va ști cum să reacționeze la metodele tot
mai rafinate ale infractorilor. Departe de mine ideea unui stat excesiv, în care forțele de ordine să abuzeze de poziția lor și să
stârnească teama populației. Avem nevoie, însă, de un stat în care cei desemnați să apere legea să beneficieze de echipamente
și mijloace moderne pentru a-și duce la bun sfârșit misiunile.
Stimați colegi,
Vă invit pe oricare dintre dumneavoastră, indiferent de culoarea politică, să stați de vorbă cu polițiștii din județele pe care
le reprezentați în Parlament. Veți constata că problemele sunt aceleași in toate regiunile, că polițiștii se plâng de lipsa de
personal. Și nu doar de numărul insuficient de cadre, ci și de calitatea tot mai slabă a noilor veniți în sistem din afara
sistemului și de insuficienta instruire a întregului efectiv. Polițiștii, indiferent de domeniul pe care activează, simt nevoia
pregătirii profesionale periodice, pentru a fi la curent cu tendințele vremurilor pe care le parcurgem. Globalizarea, migrația,
extinderea internetului au dus la apariția unor noi forme de infracțiuni, pe care trebuie să le cunoască, pentru a putea să prevină
și să intervină eficient.
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Într-o țară membră a Uniunii Europene, polițiștii români se plâng de dotarea lor, uzată fizic și moral. De clădirile
îmbătrânite în care își desfășoară munca de birou dar, mai ales, de echipamentele din dotare: de parcul auto care reprezintă o
piedică în desfășurarea activității, de armele vechi, unele, aflate în uz de 35 de ani. Arme pe care le folosesc în prea puținele
exerciții din poligoane de tragere, aflate și acestea la un nivel minim de dotare. Polițiștii români au nevoie de echipamente de
protecţie, care acum nu există, dar și de o ținută modernă și decentă. S-au săturat să iasă în stradă, la 40 de grade, în pantaloni
de stofă și în pantofi, au nevoie de o ținută adecvată muncii lor, care să le permită sa se miște ușor și care să le ofere și stimă de
sine. Polițiștii români au nevoie de o condiție fizică bună, menținută în săli de antrenament moderne, în care să beneficieze de
priceperea unor instructori.
Dar cel mai grav, domnilor colegi, este că polițiștii nu se simt în siguranță la locul lor de muncă. Reclamă faptul că le
lipsește o atmosferă de lucru care să le dea încredere, care să le permită să-și desfășoare activitatea cu demnitate și curaj.
Reclamă lipsa unei legislații clare, care sa le dea încredere ca pot acționa rapid și fără teama ca vor da socoteală după ce un
infractor depune o plângere. Legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române nu conferă o autoritate reală poliţistului, nu-l
face să se simtă protejat și să acționeze cu hotărâre, ci îi induce teamă de repercusiuni. Polițistul român trăiește lipsa de respect
și de încredere în sine, dar și lipsa de respect și de încredere din partea cetăţenilor. Trebuie să vedem realitatea: ne confruntăm
cu o scădere a autorităţii Poliţiei, ca instituţie şi ca breaslă și cu o lipsă de recunoaștere și respect a acestei importante meserii
pentru liniștea unei societăți.
Doamnelor și domnilor,
Lipsa de investiții din ultimii ani în dotarea Poliției Române își arată colții. Avem tot mai mulți infractori și polițiști tot
mai puțini, cu mijloace tot mai ineficiente de intervenție și cu insatisfacția propriei munci. Pentru modul în care batjocorește
Poliția Română, ministrul de interne, doamna Carmen Dan, are o singură variantă: demisia!
Deputat
Tudorița Lungu
***
PNL propune instituirea Primului loc de muncă pentru tinerii absolvenți
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Toată lumea vorbește despre faptul că România traversează o gravă criză a forței de muncă și, mai ales, că se confruntă cu
un exod continuu al tinerilor care pleacă cu pași repezi în străinătate, imediat după absolvirea liceului sau a facultății, în
căutarea unui loc de muncă bun și sigur, dar nimeni nu ia o serie de măsuri coerente pentru a rezolva aceste probleme.
Din păcate, majoritatea parlamentară a PSD-ALDE, deși se află de ani buni la guvernare, nu a făcut nimic concret pentru
a schimba aceste lucruri! Din contră, Guvernul Dăncilă preferă să aducă forță de muncă din țările non UE, în loc să ia cele mai
adecvate măsuri pentru stimularea tinerilor de a rămâne să muncească aici, în țara lor. Este foarte bine cunoscut faptul că sute
de mii de tineri absolvenți nu au un loc de muncă și nici nu se pot integra pe piața muncii din România, din cauza faptului că
sunt, de cele mai multe ori, refuzați de către angajatori, din motivul lipsei totale de experiență în câmpul muncii.
Ținând cont de toate aceste aspecte, am considerat că este absolut necesar să depun în Parlament Propunerea legislativă
privind programul național ”Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți”, pentru a putea astfel acorda tinerilor prima șansă
de a rămâne să muncească la ei acasă.
În acest sens, prin acest demers legislativ, am propus instituirea, începând cu 1 ianuarie 2020, a programului național
”Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți”, program care să se adreseze exclusiv absolvenților din învățământul de stat,
particular sau confesional acreditat sau autorizat din România și care nu au mai avut niciodată un loc de muncă, în mod oficial,
în baza unui contract individual de muncă.
Astfel, prin acest program, pentru a putea stimula angajarea tinerilor de către angajatorii din economia privată, propun
următoarele facilități fiscale: acoperirea integrală a cheltuielilor salariale (inclusiv contribuții de asigurări sociale și asigurări
sociale de sănătate, contribuția asiguratorie de muncă și alte obligații fiscale) prilejuite de angajarea tinerilor absolvenți prin
deductibilitatea integrală a acestora sau prin acoperirea cheltuielilor din creanțele pe care angajatorii le au în relația cu statul
român, precum și scutirea de impozit pe salarii, pentru o perioadă de 24 de luni de la data încheierii contractului de muncă, în
vederea asigurării unor venituri salariale stimulative pentru tinerii angajați.
Doamnelor și domnilor deputați,
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Având în vedere că, în ultimii zece ani, au plecat din România peste 500.000 de tineri români, din cauza faptului că
majoritatea dintre ei consideră că aspirațiile lor de viață nu pot fi nicidecum împlinite aici, dar, mai ales, din cauza faptul că
statul român nu le-a acordat, până în prezent, șansa minimă de a primi un loc de muncă imediat după absolvirea studiilor lor,
cred că un astfel de program național pentru tinerii absolvenți este extrem de necesar pentru a putea contribui la reducea
efectivă a acestui exod masiv al tinerilor noștri.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Roman
***
După guvernarea PSD-ALDE, România va rămâne doar cu datorii uriașe și prețuri dublate!
Domnule preşedinte de ședință, stimaţi colegi,
În luna februarie, atunci când Guvernul a transmis Parlamentului, cu o întârziere premeditată de trei luni, proiectul Legii
bugetului de stat pentru anul 2019, atât noi, deputații și senatorii Partidului Național Liberal, cât și Președintele României,
domnul Klaus Iohannis, am susținut că acesta este construit pe cifre în mare parte false, bazat pe bani care în realitate nu
există, croit greșit, împotriva tuturor obiectivelor majore ale românilor. Le-am solicitat atunci Premierului și Ministrului
Finanțelor Publice să renunțe la a mai mistifica realitatea economică pentru a nu supune țara unor riscuri ale căror consecințe
vor fi foarte greu de contracarat. Degeaba! Sprijiniți orbește de majoritatea parlamentară PSD-ALDE, au mers înainte cu
supremă aroganță.
Din păcate, săptămâna trecută datele comunicate de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la execuția bugetară pentru
primele patru luni ale anului au confirmat încă odată dezechilibrele majore pe care le înregistrează bugetul național, realitatea
dură a cifrelor dându-ne frisoane tuturor. Astfel, dacă veniturile la buget au crescut cu 11%, în mare parte ca efect al majorării
prețurilor, cheltuielile au explodat, fiind mai mari cu aproape 16% decât în perioada similară a anului trecut. Efectul? Lipsesc
de la buget peste 11 miliarde de lei, bani pe care Guvernul îi va obține prin împrumuturi cu dobânzi mai mari decât în perioada
de criză economică. Este normal să ne temem pentru soarta țării, atât timp cât în anii 2016 și 2017 bugetul înregistra după
primele 4 luni un excedente semnificative, iar anul acesta a ajuns deja la un deficit istoric de peste 11,4 miliarde de lei, adică
de 1,1% din PIB.
Cu o situație gravă se confruntă și bugetul asigurărilor sociale de stat, acolo unde Guvernul a mințit că va avea un
excedent anual de 2,9 miliarde lei, dar execuția bugetară ne arată deja un deficit de 1,8 miliarde lei.
La capitolul cheltuielilor bugetare, cea mai gravă situație este cea aferentă realizării investițiilor publice. De doi ani și
jumătate guvernanții mint cu nerușinare, afirmând că vor acorda investițiilor banii necesari pentru a se construi drumuri
moderne, rapide și sigure, spitale bine dotate și școli noi, iar în luna februarie declarau că 2019 ,,va fi anul investițiilor”. În
condițiile în care la finalul anului trecut am constatat că 2018 a fost cel mai slab an pentru investiții din ultimii 15 ani, acum
dezastrul este și mai mare, cifrele arătând că s-au cheltuit cu 300 milioane de lei mai puțin decât în primele patru luni din anul
precedent.
Foarte grav este faptul că toată incompetența managerială a Guvernului PSD-ALDE va fi plătită de noi toți. Pentru a-și
acoperi lipsa de profesionalism, actualul Cabinet ne va îndatora numai anul acesta cu peste 70 miliarde de lei. Guvernul se
împrumută scump, deși 30 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile destinate României, stau necheltuite în sertarele
Uniunii Europene. Mai mult decât atât, în 2019 vom plăti dobânzi de peste 15 miliarde de lei pentru datoriile acumulate, mai
mult cu aproape 20% decât anul trecut. Numai cu banii din aceste dobânzi am fi putut construi cea mai mare parte a
autostrăzilor pe care le așteptăm de 30 de ani.
Stimați colegi,
Toate guvernările PSD din 1989 și până astăzi au eșuat lamentabil. În urma lor nu a rămas nimic pentru generațiile
viitoare: nici școli, nici spitale, nici drumuri sau servicii publice moderne. Cu fiecare dintre guvernările PSD, România a
devenit tot mai îndatorată, iar populația tot mai săracă. Pentru a demonstra că vor și pot să facă ceva bun pentru România,
liderii PSD au avut suficient timp în cei peste 20 de ani cât s-au aflat la putere. Din păcate, au avut grijă exclusiv de interesele
lor personale și de grup. De aceea, este urgent și prioritar ca valul de curățire a țării de PSD, început în 26 mai, să continue și la
următoarele trei runde de alegeri, până când vom scăpa România de cea mai mare piedică în calea dezvoltării sale.
Vă mulţumesc!
Deputat
Dănuţ Bica
***
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Umbra lui Liviu Dragnea la Ministerul de Interne
Votul românilor din 26 mai a.c., împotriva PSD și a lui Liviu Dragnea, este și un vot împotriva camarilei sale instalate în
fruntea guvernului. De aceea, PSD trebuie să înțeleagă că oameni precum Carmen Dan sau Viorica Dăncilă nu mai au ce căuta
în fruntea țării și trebuie să plece acasă.
Carmen Dan reprezintă unul dintre cele mai triste episoade din întreaga istorie a Ministerului de Interne și cea mai neagră
perioadă de la Revoluție încoace. Executant de nădejde al lui Liviu Dragnea, prin tot ceea ce a făcut, de la instalarea sa în
funcție și până în prezent, Carmen Dan a acționat constant pentru punerea Ministerului de Interne în subordinea partidului și
pentru transformarea lui într-un fel de forță de securitate privată a lui Liviu Dragnea și a PSD.
Remarcându-se doar prin intrigile de culise, folosite pentru distrugerea structurii instituționale a MAI, pentru a pune în
funcții de conducere oameni obedienți, dar și prin zelul cu care a folosit forța armată a ministerului pentru a reprima
manifestațiile antiguvernamentale, Carmen Dan a lăsat la o parte îndeplinirea oricărei funcții orientate spre nevoia cetățenilor,
concentrându-se doar pe protejarea lui Dragnea și a PSD cu resursele statului. Cozile la pașapoarte sau înmatriculări au atins
cote istorice în timpul mandatului său, iar infracționalitatea a crescut considerabil, pentru că resursele ministerului au fost
canalizate către scopurile partidului.
Cel mai trist episod este cel al polițistului mort la datorie, făcut scut uman în fața unui infractor înarmat de incompetența
secretarei de la Videle și a subordonaților săi numiți politic. În timp ce resursele ministerului au fost alocate către supraînarmarea forțelor ce trebuie să înăbușească manifestațiile, polițiștii au fost lăsați să umble în mașini ce se dezmembrează în
mers, fără asigurări și combustibil, fiind scoși pe străzi cu arme din anii 1970 și fără cel mai elementar echipament de
protecție.
Începând cu scandalul microfoanelor din priză, care a dus la o schimbarea majoră în politica de securitate internă a
României, doar ca să permită înlocuirea unor instituții profesioniste cu oameni de încredere ai partidului, și continuând cu
carnagiul din 10 august, în care oameni nevinovați au fost bătuți și gazați pentru că au îndrăznit să scandeze contra lui
Dragnea, activitatea lamentabilă a celei mai apropiate colaboratoare a lui Daddy culminează acum cu aruncarea României întrun scandal diplomatic cu un stat vecin, Carmen Dan nefiind în stare să gestioneze situația de la Valea Uzului.
Pentru toate acestea, dar mai ales pentru nepăsarea față de cetățeni, Carmen Dan trebuie să plece din fruntea MAI și să
permită acestei instituții să se ocupe de problemele cetățenilor, nu de problemele PSD.
Este inacceptabil ca, în anul 2019, când internetul și calculatoarele sunt folosite aproape peste tot, ușurând viața
oamenilor, Ministerul de Interne condus de PSD să nu facă nimic pentru a se reforma și pentru a reduce cantitatea de hârtii
cerute cetățenilor pentru orice problemă. Este inadmisibil să mai avem cozi interminabile la ghișee pentru că înmatricularea
autovehiculelor, eliberarea permiselor de conducere sau eliberarea pașapoartelor - activități îndeplinite toate de Ministerul de
Interne – se fac doar în reședințele de județ, într-un sistem hiper-centralizat, punând oamenii pe drumuri sute de kilometri.
Siguranța cetățeanului și răspunsul facil și flexibil la problemele acestuia sunt temele pe care trebuie să le abordeze
Ministerul de Interne, nu reprimarea violentă a manifestațiilor democratice. De aceea, Carmen Dan și echipa sa de politruci
trebuie să plece de la Ministerul de Interne și să ia cu ei și mentalitatea de milițian comunist care i-a caracterizat în tot acest
timp.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
FMI avertizează: România riscă să intre în recesiune dacă nu se iau măsuri imediate!
Doamnă/ domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
După cum am atras atenția de nenumărate ori, FMI a confirmat, săptămâna trecută, prin reprezentanții săi veniți în
România, că țara noastră are probleme economice serioase și că lucrurile nu mai pot continua, sub nicio formă, în această
manieră populistă, extrem de periculoasă, adică cu o guvernare pusă mereu pe cheltuieli mult prea mari față de cât o ține
cureaua în realitate!
Nu o spun doar eu, ci o spune și domnul Jaewoo Lee, şeful FMI în România: „Este necesară o schimbare a politicilor
guvernului pentru a reduce posibilitatea unui scenariu de recesiune”.
Pentru a evita ca România să repete scenariul cumplit de acum 10 ani, luarea de măsuri imediate și concrete, de reducere a
cheltuielilor bugetare, este urgentă și absolut necesară!
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Chiar FMI susține faptul că, deși creşterea economică a României va rămâne la circa 4% în 2019, alimentată de creşteri
salariale şi în consecință de consum, deficitul de cont curent va depăşi 5% din PIB.
Aceasta este, de fapt, nota de plată a politicilor economice și fiscale dezastruoase pe care le-au implementat guvernele
PSD-ALDE, politici care au drept consecință a creștere economică nesusținută, bazată exclusiv pe consum. Aplicând doar
politici bazate pe creșteri salariale, fără investiții publice și private consistente, s-a generat o presiune inflaționistă și s-au creat,
astfel, dezechilibre economice.
Doamnelor și domnilor deputați,
FMI confirmă faptul că, sub guvernările populiste și neperformante ale PSD-ALDE, România a ajuns în acest moment ca
"o navă" orientată pe o direcție de coliziune. Cred că este imperios necesar să schimbăm rapid direcția, pentru a nu ne "lovi" și
suferi "avarii", ce pot fi iremediabile, afectând astfel, grav, economia și, în special, pe românii cu venituri mici.
Această direcție greșită pe care a luat-o România, nu se poate schimba doar cu vorbe, ci, bineînțeles, numai cu fapte
foarte bine și țintit gândite, adică cu o serie de măsuri concrete care să stimuleze cu adevărat mediul privat și să atragă cât mai
multe investiții.
Cu alte cuvinte, România nu mai poate cheltui la nesfârșit pe datorie, ci trebuie să-și reorienteze rapid economia spre
crearea de condiții pentru investiții masive, pe predictibilitate și sustenabilitate, pe generarea de locuri noi de muncă.
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Ministrul Teodor Meleșcanu are o singură soluție: demisia!
Doamnă/ domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Este o rușine națională ceea ce s-a întâmplat în Diaspora în data de 26 mai a.c., la scrutinul pentru alegerile
europarlamentare! Organizarea acestui scrutin de vot în secțiile de votare din mai multe orașe din Uniunea Europeană a fost în
mod vădit boicotată, special ca sutele de mii de români aflați în străinătate să nu-și poată exercita un drept fundamental, apărat
de Constituția României, și anume acela de A VOTA!
Acest lucru s-a întâmplat exact la fel, tras la indigo, și în urmă cu aproape cinci ani, când la alegerile prezidențiale
românii din afara granițelor au stat în aceleași condiții de bătaie de joc, în ploaie și frig, ore în șir, la niște cozi uriașe, fără ca
cea mai mare parte dintre ei să ajungă să și voteze.
Având un exemplu concret de proastă organizare a alegerilor din Diaspora, petrecut cu mai mulți ani în urmă, dacă s-ar fi
vrut, într-adevăr, acum ca acele lucruri să nu se repete, Ministrul Meleșcanu și Guvernul Dăncilă aveau la dispoziție tot timpul
din lume să organizeze în mod corect și eficient secțiile de votare din străinătate, astfel încât toți românii să poată să-și exercite
pe deplin drepturile. Dar este limpede că acest lucru NU s-a vrut!
Iar tot acel haos creat în mod intenționat în secțiile de vot din Diaspora are o explicație extrem de simplă: românii plecați
de acasă în căutarea unui trai mai bun, nu votează în niciun caz PSD sau ALDE! În consecință, aceștia trebuiau să fie
împiedicați cu orice preț să ajungă să voteze!
Doamnelor și domnilor deputați,
Faptul că domnul ministru Teodor Meleșcanu nu este în stare nici măcar acum, în al treisprezecelea ceas, să-și asume
răspunderea pentru o organizare extrem de defectuoasă, câlcând în picioare drepturile a sute de mii de români și dă, în
continuare, vina pe oricine altcineva, susținând că nu dumnealui este cel care a greșit voit și nici ministerul pe care-l conduce,
reprezintă o dovadă în plus că astfel de lucruri se pot repeta la nesfârșit cu PSD și ALDE la guvernare! Demisia domnului
Teodor Meleșcanu din funcția de ministru al Afacerilor Externe este singurul lucru de onoare pe care-l mai poate face!
Vă mulțumesc!
Deputat
Robert Boroianu
***
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Umbra lui Liviu Dragnea la Ministerul de Interne
Votul românilor din 26 mai a.c., împotriva PSD și a lui Liviu Dragnea, este și un vot împotriva camarilei sale instalate în
fruntea guvernului. De aceea, PSD trebuie să înțeleagă că oameni precum Carmen Dan sau Viorica Dăncilă nu mai au ce căuta
în fruntea țării și trebuie să plece acasă.
Carmen Dan reprezintă unul dintre cele mai triste episoade din întreaga istorie a Ministerului de Interne și cea mai neagră
perioadă de la Revoluție încoace. Executant de nădejde al lui Liviu Dragnea, prin tot ceea ce a făcut, de la instalarea sa în
funcție și până în prezent, Carmen Dan a acționat constant pentru punerea Ministerului de Interne în subordinea partidului și
pentru transformarea lui într-un fel de forță de securitate privată a lui Liviu Dragnea și a PSD.
Remarcându-se doar prin intrigile de culise, folosite pentru distrugerea structurii instituționale a MAI, pentru a pune în
funcții de conducere oameni obedienți, dar și prin zelul cu care a folosit forța armată a ministerului pentru a reprima
manifestațiile antiguvernamentale, Carmen Dan a lăsat la o parte îndeplinirea oricărei funcții orientate spre nevoia cetățenilor,
concentrându-se doar pe protejarea lui Dragnea și a PSD cu resursele statului. Cozile la pașapoarte sau înmatriculări au atins
cote istorice în timpul mandatului său, iar infracționalitatea a crescut considerabil, pentru că resursele ministerului au fost
canalizate către scopurile partidului.
Cel mai trist episod este cel al polițistului mort la datorie, făcut scut uman în fața unui infractor înarmat de incompetența
secretarei de la Videle și a subordonaților săi numiți politic. În timp ce resursele ministerului au fost alocate către supraînarmarea forțelor ce trebuie să înăbușească manifestațiile, polițiștii au fost lăsați să umble în mașini ce se dezmembrează în
mers, fără asigurări și combustibil, fiind scoși pe străzi cu arme din anii 1970 și fără cel mai elementar echipament de
protecție.
Începând cu scandalul microfoanelor din priză, care a dus la o schimbarea majoră în politica de securitate internă a
României, doar ca să permită înlocuirea unor instituții profesioniste cu oameni de încredere ai partidului, și continuând cu
carnagiul din 10 august, în care oameni nevinovați au fost bătuți și gazați pentru că au îndrăznit să scandeze contra lui
Dragnea, activitatea lamentabilă a celei mai apropiate colaboratoare a lui Daddy culminează acum cu aruncarea României întrun scandal diplomatic cu un stat vecin, Carmen Dan nefiind în stare să gestioneze situația de la Valea Uzului.
Pentru toate acestea, dar mai ales pentru nepăsarea față de cetățeni, Carmen Dan trebuie să plece din fruntea MAI și să
permită acestei instituții să se ocupe de problemele cetățenilor, nu de problemele PSD.
Este inacceptabil ca, în anul 2019, când internetul și calculatoarele sunt folosite aproape peste tot, ușurând viața
oamenilor, Ministerul de Interne condus de PSD să nu facă nimic pentru a se reforma și pentru a reduce cantitatea de hârtii
cerute cetățenilor pentru orice problemă. Este inadmisibil să mai avem cozi interminabile la ghișee pentru că înmatricularea
autovehiculelor, eliberarea permiselor de conducere sau eliberarea pașapoartelor - activități îndeplinite toate de Ministerul de
Interne – se fac doar în reședințele de județ, într-un sistem hiper-centralizat, punând oamenii pe drumuri sute de kilometri.
Siguranța cetățeanului și răspunsul facil și flexibil la problemele acestuia sunt temele pe care trebuie să le abordeze
Ministerul de Interne, nu reprimarea violentă a manifestațiilor democratice. De aceea, Carmen Dan și echipa sa de politruci
trebuie să plece de la Ministerul de Interne și să ia cu ei și mentalitatea de milițian comunist care i-a caracterizat în tot acest
timp.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Ministrul Sorina Pintea este responsabilă de dezastrul de la Spitalul Județean de Urgență Brăila
Doamnelor, domnișoarelor şi domnilor deputați,
Stimate colege și stimați colegi,
Starea gravă a sistemului medical din România nu mai reprezintă pentru niciunul dintre noi o noutate. Cu toții știm despre
crizele de medicamente, de materiale sanitare, de personal, despre subfinanțarea care duce la lipsuri de tot felul, lipsuri pe care
le resimt în primul rând cei care au nevoie de îngrijire și tratament: pacienții.
Vă invit, totuși, dragi colegi, să facem împreună o vizită virtuală în Spitalul Județean de Urgență din Brăila, județ pe care
îl reprezint în Parlamentul României. O să constatăm că, în secolul al XXI-lea, toate încăperile Unității de Primiri Urgențe
(UPU) sunt insalubre, cu pereți, linoleum și uși într-o stare avansată de degradare și că nu există nici măcar apă caldă curentă.
O să mai vedem cum lucrează medicii și asistentele în salonul de spitalizare de zi, în Secția de balneologie sau în sala de gips
de la Ortopedie Infantilă, fără ca în aceste încăperi să existe lavoare. Tot la spitalul din Brăila o să întâlniți peste tot pavimente
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degradate, neacoperite cu materiale lavabile și ușor de dezinfectat, tâmplării și pereți deteriorați sau toalete cu plăci de faianță
căzute. O să mai puteți vedea cum, prin plafonul Secției de enterologie, se infiltrează apa sau că, lucru incalificabil, Unitatea
de transfuzii sangvine nu dispune de frigidere omologate pentru depozitarea produselor sau de genți omologate, pentru
transportul acestora.
Dragi colegi, acestea nu sunt povești! Acestea sunt constările inspectorilor de la Direcția de Sănătate Publică Galați, care
au făcut, în cursul lunii martie 2019, un control la unitatea medicală din Brăila, pentru a verifica cum sunt respectate normele
de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, celebrele, de acum, infecții nosocomiale, care au făcut atâtea
victime printre pacienții din România. Au făcut și, din păcate, cel puțin la Brăila, vor continua să facă victime, cât timp,
potrivit acelorași inspectori de la DSP Galați, într-unul dintre pavilioanele spitalului, depozitarea lenjeriei, a substanțelor
dezinfectante, a ustensilelor de curățenie se face în spații improvizate și neconforme sau cât timp în două dintre pavilioanele
spitalului nu se asigură un număr corespunzător de dușuri și de grupuri sanitare pentru pacienți. Este îngrijorător și, totodată,
revoltător că probe de apă sterilă din blocul operator au fost declarate necorespunzătoare și că, în patru probe de aer din aceeași
secție de chirurgie, s-a constatat prezența unor germeni și fungi.
Stimați colegi,
Am constatat cu toții că ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, a făcut vizite în mai multe spitale din județele țării,
care s-au lăsat cu demiterea managerilor. Inițial, chiar dacă suntem pe baricade politice diferite, i-am acordat încredere, am
crezut că este un profesionist de bună credință, care își face datoria. Aveam să constat, însă, în ultimele luni, că vizitele
doamnei ministru Pintea aveau, de fapt, un puternic caracter electoral și că au fost demiși doar directorii care nu erau susținuți
de PSD. Cum altfel s-ar putea explica faptul că, după ce a vizitat unitatea medicală brăileană, ministrul Pintea a constatat
gravele deficiențe, a recunoscut public că vorbim despre un spital cu o infrastructură de ”nota 6”, dar nu a demis și managerul
Spitalului Județean de Urgență Brăila, Delia Râșnoveanu, susținută de PSD?
Dragi colegi, în spitalul brăilean există medici și asistente competenți, al căror profesionalism nu poate fi contestat, care
salvează zilnic vieți și ușurează suferința. Și ei, și pacienții, au dreptul la condiții optime de desfășurare a actului medical, care
să ducă la creșterea calității acestuia. Nu este permis ca, din cauza incompetenței unui manager și din cauza fondurile
insuficiente alocate de Consiliul Județean Brăila, viețile brăilenilor să fie amenințate în fiecare zi. Nu este permis ca un
ministru al Sănătății să lase în funcție un director, după ce constată cu proprii ochi cum arată ”un spital de nota 6” !
Îi solicit doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății, să acționeze responsabil măcar acum, adică să o demită pe doamna
Delia Râșnoveanu, managerul Spitalului Județean de Urgență Brăila, și să solicite colegilor de la PSD, cei care conduc
Consiliul Județean Brăila, să aloce fondurile necesare pentru utilarea unității medicale, conform recomandărilor inspectorilor
de la Direcția de Sănătate Publică Galați și în termenele stabilite de aceștia.
Vă mulţumesc,
Deputat
Vasile Varga
***
Coaliția PSD-ALDE nu a înțeles nimic din votul din data de 26 mai
Dragi colegi,
Alegerile europarlamentare și Referendumul convocat pentru viitorul României din data de 26 mai au reliefat, înainte de
toate, lecția dură dată de poporul român discursului anti-european și anti-justiție, populismului și demagogiei. Mobilizarea
românilor din țară și din afară a demonstrat că lungul șir al umilințelor a luat sfârșit, iar România s-a detașat clar în rândul
statelor europene care crede în consolidarea proiectului european, demonstrând astfel că aici există o democrație participativă
funcțională.
Pentru România, țară guvernată dezastruos în ultimii trei ani, miza alegerilor a fost una și mai mare, grefând, pe lângă
nemulțumirile românilor, și presiunile pe justiție puse constant de puterile Executivă și Legislativă.
Din păcate, acea parte a eșichierului politic care încă guvernează nu a înțeles semnalul dat de români prin votul din 26
mai. Acțiunile politice se concentrează, și acum, spre proiecte de lege controversate, iar tendința de a guverna prin OUG-uri se
menține. Nu există preocupări pentru marile proiecte destinate infrastructurii, și aici mă refer la autostrăzi și spitalele regionale
promise. Investițiile serioase lipsesc cu desăvărșire pentru că actuala guvernare este preocupată, mai degrabă, de lupte politice
interne.
Altfel spus, guvernanții nu au înțeles nimic din votul din data de 26 mai. Nu trebuie uitate umilințele românilor din anii
actualei guvernări, când dezvoltarea durabilă și bunăstarea în ansamblul ei au fost înlocuite de acțiuni politice controversate.
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Ceea ce vreau să transmit este că nu trebuie să ne înșelăm înșelați de faptul că PSD-ALDE au conștientizat trăirile și
dorințele românilor prin votul dat acum trei săptămâni, pornind de la realitatea că nu există nici o preocupare pentru ca
lucrurile să intre pe făgașul normal.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Nici soarele nu mai răsare, dacă PSD pleacă de la guvernare?
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Cine crede că PSD a fost aruncat definitiv în istorie, își face mari iluzii! În 26 mai, PSD a fost grav rănit, nu și înfrânt!
Acum doar își tratează rănile și se gândește cum să fie și mai toxic pentru țară decât a fost în ultimii 30 de ani. Trebuie să
privim realitatea în față și să vedem cum PSD, chiar și după ce a fost bătut crunt în alegeri, continuă să conducă Parlamentul,
conduce Guvernul, conduce toată administrația centrală și instituții autonome, conduce mai mult de jumătate din acea parte
ineficientă și subdezvoltată a administrației locale. Așadar, 26 mai a fost o victorie de etapă, pentru că PSD a reușit să
acapareze tot statul român, de sus și până jos, prin politizarea tuturor funcțiilor din statul român. Chiar dacă PNL a reușit o
victorie istorică la alegerile europarlamentare și la Referendumul inițiat de Președinte, PSD continuă să fie partidul-stat, pe
care-l găsiți în tot și în toate! Ca să scăpăm de PSD, va trebui să repetăm votul din 26 mai și la alegerile prezidențiale din acest
an și la cele locale din vara viitoare, dar și la cele parlamentare de peste un an și jumătate. Abia atunci vom putea respira
ușurați că am scăpat țara de această povară toxică.
Stimați colegi. Ironizam în titlul declarației mele faptul că nici soarele nu mai răsare, dacă PSD va fi dat jos de la
guvernare, bazându-mă pe șantajul ordinar, de manieră interlopă, pe care liderii acestui partid toxic îl proferează constant la
adresa cetățenilor români, care au dat o lecție usturătoare celor din PSD.
”Medicii să dea banii înapoi!”, spunea un PSD-ist de marcă, și îi invita pe puținii medici care au mai rămas în țară să
plece și ei peste hotare, doar pentru că PSD-ul nu mai este acceptat de români.
”Fermierii să dea subvenția înapoi!”, este un alt șantaj mizerabil venit tot din partea PSD-iștilor nervoși pentru că oamenii
s-au săturat de ei. ”Pensionarii nu își vor mai primi majorările de pensii la care au dreptul!”, pentru că aceștia nu au mai
acceptat să fie umiliți cu creșteri ale pensiilor, mai mici decât creșterea prețurilor.
Stimați colegi. Românii nu mai au niciun dubiu în legătură cu faptul că România a stat atâta vreme pe loc din cauză că a
fost condusă mai bine de 22 de ani de PSD. Cu PSD la guvernare, țara noastră a pierdut șansa de a se dezvolta în perioade de
creștere economică și a ratat oportunitatea modernizării drumurilor, rețelelor de utilități, a școlilor și spitalelor cu ajutorul
fondurilor europene. Destinul a făcut ca acest partid, moștenitor până în măduva oaselor a metehnelor din vechiul regim, să
guverneze numai în perioade de creștere economică, pe care le-au compromis și au lăsat în urma lor o țară și mai săracă și mai
îndatorată.
Nimeni nu și-a imaginat că, după ultimii 7 ani de guvernare PSD-istă, o să vedem cum țări mai slab dezvoltate decât
România, cum ar fi de pildă Bulgaria și Serbia, ne-au depășit aproape la toate capitolele. Serbia a construit autostrăzi, deși nu
are încă dreptul de a folosi bani gratuiți de la UE. Bulgaria nu mai este săracul Europei, pentru că în spatele său se află
România, cu două regiuni, cele mai sărace din Uniunea Europeană, adică Moldova de nord și Oltenia.
Cine oare poate să mai aibă încredere în PSD, această gașcă de incompetenți, uniți doar de interese pentru bunăstarea lor
personală, atâta vreme cât nu dau jos din brațe politica minciunii. Se laudă că ”au scos țara din noroaie” și populația din
sărăcie, în vreme ce România continuă să fie țara cu cei mai puțini Km de autostradă, cu cele mai multe drumuri de pământ și
cu cei mai mulți cetățeni săraci sau care se află în risc de sărăcie. Așadar, dacă vrem să scăpăm de această năpastă, va trebui să
ne mobilizăm și la următoarele 3 rânduri de alegeri să trimitem PSD definitiv în istoria neagră a țării.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
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Dragnea a plecat, însă noi rămânem cu problemele unor guvernări dezastruoase!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Votul covârșitor al cetățenilor din 26 mai a fost un vot de o complexitate deosebită, prin care cetățenii nu numai că au
votat pentru Referendum și au ales PNL drept favoritul lor, ci au transmis și un mesaj foarte clar – România s-a săturat de o
guvernare PSD-ALDE dezastruoasă și de administrații locale PSD-iste care, în zeci de ani de zile, nu au făcut nimic pentru
comunitățile lor. Votul a trecut, cetățenii și-au spus părerea, iar noi, liberalii, trebuie să ducem voința cetățenilor până la capăt,
adică să eliberăm România de un partid toxic care a ținut țara în subdezvoltare și în sărăcie lucie, în vreme ce ei se laudă că ”au
scos țara din noroaie”.
Stimați colegi. Încă de a doua zi după alegeri am demarat, împreună cu colegii mei din PNL, elaborarea mai multor
proiecte legislative pentru a demonstra românilor că încrederea uriașă pe care ne-au acordat-o nu a fost în zadar! Suntem
singurul partid politic care a demonstrat responsabilitate față de votul românilor și care am arătat prin fapte că ne dorim
asumarea guvernării, în orice moment. În ceea ce privește demersurile concrete, am elaborat deja proiectele legislative prin
care propunem modificarea Constituției, astfel încât rezultatul Referendumului să devină cât mai rapid realitate!
Apoi, pentru că de doi ani și jumătate țara se află sub asaltul unor măsuri anti-economice și profund păguboase, am
început deja să reparăm răul făcut de Guvernele PSD-ALDE în ultimii doi ani și jumătate: am propus eliminarea supra-taxării
contractelor de muncă part-time, decizie care a lovit puternic în șansele tinerilor de a avea un prim loc de muncă; am propus
eliminarea supra-accizei la benzină și motorină, măsură toxică prin care prețurile tuturor produselor alimentare și nealimentare
au explodat; am propus depolitizarea consiliilor de administrație din întreprinderile cu capital majoritar sau integral de stat și
am înregistrat proiectul prin care infractorii deosebit de periculoși să nu mai fie lăsați liberi pe străzi. Aceste lucruri le-am
făcut deja, în numai câteva zile de la votul din 26 mai!
Tot pentru a transpune în realitate voința cetățenilor români, am demarat negocieri cu opoziția parlamentară, pentru a
crește la maximum șansele moțiunii de cenzură pe care a întocmit-o PNL și pentru a pune capăt celui mai incompetent guvern
din istoria țării. Cetățenii știu că noi, cei din PNL, suntem puțini în Parlament și fără o opoziție unită în jurul PNL căderea
Guvernului nu este un obiectiv sigur. Cu toate acestea, numai noi credem în puterea pe care ne-a dat-o electoratul și tragem
speranța că toți se vor trezi la realitate și vor vota pentru reintrarea României în normalitate!
Stimați colegi. Am spus în nenumărate rânduri că România condusă de PSD ratează oportunitate după oportunitate, iar
acest lucru trebuie să fie oprit cât mai rapid. Suntem de peste 8 ani pe creștere economică, o creștere economică greu obținută,
care i se datorează lui Emil Boc, dar pe care guvernele PSD care au urmat nu au fost în stare să o folosească în favoarea
românilor. Să nu uităm că Boc a dus țara prin criza creată de Tăriceanu și PSD, iar PSD s-a bucurat de guvernări numai în
situații favorabile, situații pe care le-a compromis. În ultimii 7 ani de creștere economică în România PSD nu a construit nimic!
În ultimii 7 ani, deși zeci de miliarde de euro din fondurile europene au stat la dispoziția țării noastre pentru a construi
infrastructură de transporturi, școli și spitale, rezultatul este tot nimic. În loc să mergem în față, în loc să ne apropiem de
standardul de viață din Occident, țara noastră s-a îndepărtat și economic și din punct de vedere al valorilor statului de drept de
statele din Uniunea Europeană. Așadar, pentru orice politician de bună-credință din România, îndepărtarea Guvernului Dăncilă
este o prioritate națională. Pentru orice politician român, voința exprimată prin vot de peste 9 milioane de români nu este
opțională, ci obligatorie. Românii au mai dat o șansă clasei politice – PNL să guverneze, iar PSD să scape de obiceiurile
trecutului – și ar fi bine să nu o ratăm! Eu sunt foarte optimist, pentru că PNL are de parte lui încrederea uriașă a cetățenilor!
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
PNL repară stricăciunile făcute guvernele PSD!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
PSD nici nu știe și nici nu poate să guverneze țara în interesul general al românilor. Dacă ar fi știut și ar fi putut, în cei
peste 20 de ani de când conduce România, ar fi demonstrat-o pe deplin. Din păcate, PSD s-a dovedit a fi factorul cel mai
important pentru menținerea României în subdezvoltare, sărăcie și izolare politică și economică, în relațiile internaționale.
Stimați colegi. Mai mult de trei sferturi dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, iar cei
mai mulți dintre acești nu resimt în niciun fel beneficiile creșterii economice. La starea de pesimism a populației au contribuit
puternic măsurile toxice luate de guvernele PSD: accize mai mari, prețuri și facturi în creștere de la o zi la alta, aceleași poveri
fiscale aplicate muncii, rate bancare împovărătoare, condiții de afaceri tot mai grele.
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Nici nu vreau să mă gândesc la cât de mult a pierdut România pentru faptul că, în acest context economic favorabil, a fost
condusă de cei mai incompetenți politicieni pe care-i are țara. Din anul 2012, de când România a ieșit din criză, țara s-a aflat
numai sub conducerea PSD, iar de atunci s-a sfărâmat tot ceea ce se construise bine. Educația nu mai are o lege modernă,
pentru că PSD i-a adus sute de modificări pentru a da satisfacție vechilor obiceiuri din sistem. Sănătatea nu are nici spitale noi
și nici medici mai mulți. Autostrăzile vechi sunt găurite ca după război, iar cele noi, începute de Guvernul Boc, nu sunt încă
finalizate. Școli nu sunt, pensii mai bune nu sunt, ci doar datorii mai mari, pe care o să le plătească copiii și nepoții noștri.
Stimați colegi. În 26 mai, cetățenii au ales PNL în topul favoriților. Chiar dacă votul a fost pentru Parlamentul European
și pentru Referendum, PNL a primit mandat expres de la cetățeni ca să scape țara de PSD și să repare stricăciunile făcute de
acest partid toxic.
Încă din prima săptămână de după alegeri, PNL a trecut de la vorbe la fapte. Eliminarea accizei suplimentare și păguboase
la carburanți, eliminarea supra-taxării contractelor de muncă cu timp parțial, transpunerea rezultatelor Referendumului în lege
sunt numai câteva dintre acțiunile deja întreprinse de noi. Avem, de asemenea, alte zeci de proiecte în elaborare pentru a
readuce normalitatea în viața economică și socială a țării.
Stimați colegi. Mă surprinde faptul că deși mulți au promis românilor că îi vor scăpa de guvernul PSD, când a venit vorba
despre fapte, Partidul Național Liberal a cam rămas singurul care s-a dovedit că nu a mințit populația. Noi, liberalii, vom
depune în zilele următoare o moțiune de cenzură prin care vrem să trimitem gașca de incompetenți a PSD direct acasă, pentru
cel puțin 8 ani de acum înainte. Românii să fie atenți și să vadă cu ochii lor cine va vota moțiunea de cenzură a PNL, cine chiar
vrea cu adevărat să scăpăm România de PSD și cine consideră că minciuna este cheia succesului în politică!
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Tragediile din gărzi trebuie stopate
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Încă un medic a murit în timp ce făcea gardă, la un centru de permanență din județul Bihor. La lista celor aproape 50 de
medici care și-au găsit sfârșitul în gardă sau din cauza suprasolicitării s-a mai adăugat un nume, cel al colegului meu Ștefan
Quai, apreciat medic de familie. Ieșise de curând la pensie, cu o pensie de mizerie, de 1.280 de lei. Bani insuficienți pentru a-și
asigura traiul zilnic. A preferat să continue activitatea, să facă gărzi într-un centru de permanență.
Dragi colegi, vorbim deja despre aproape 50 de medici decedați în timpul unei activități care presupune salvarea de vieți,
grijă și atenție față de oameni. Nu munca alături de pacient omoară prematur un medic în România. Ci lupta pentru respect,
pentru recunoaștere, instabilitatea și lipsa de predictibilitate legislativă și fiscală, birocrația excesivă, presiunile de tot felul.
Pentru toate aceste motive, medicii, în special cei tineri, au preferat să plece și se înșală cine crede că doar banii motivează un
medic. Orice specialist responsabil își dorește condiții în care să ofere un act medical onest și de calitate. În România zilelor
noastre, cei care au rămas trebuie să facă față unui număr tot mai mare de gărzi, iar activitatea excesivă duce la apariția
sindromului de suprasolicitare. Iar un medic epuizat este oricând pasibil să greșească un diagnostic sau să prescrie un tratament
nepotrivit.
Stimați colegi,
Poate puțini dintre dumneavoastră știți că gărzile medicilor nu sunt considerate vechime în muncă și nu sunt luate în
calculul pensiei. Poate nu știți, și nu este vina dumneavoastră, că un medic, potrivit calculelor realizate de asociații
profesionale, efectuează patru gărzi pe lună și acumulează peste 2.000 de gărzi în decursul activității. Aceasta echivalează cu
4.000 de zile lucrătoare, adică aproximativ 15 ani de muncă pe care autoritățile refuză să le ia în calcul. De aceea, încă de anul
trecut, printr-o inițiativă legislativă, am propus modificarea Legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, astfel ca
gărzile medicilor să fie considerate vechime în muncă. În plus, medicii care au efectuat gărzi ar putea să beneficieze, la cerere,
de pensionare înaintea vârstei standard, în cuantum direct proporțional cu numărul de ore de gardă efectuate, dar nu mai
devreme de vârsta de 57 de ani, femeile, și de 60 de ani, bărbații.
Inițiativa legislativă a intrat în dezbaterea Senatului unde, în ciuda avizelor favorabile a mai multor comisii, a fost
respinsă. În decizia lor, senatorii au luat în calcul o promisiune a guvernului, care s-a dovedit, însă, o promisiune neonorată.
Sub titulatura Plx nr. 135/2019, modificarea a ajuns la Camera Deputaților, în luna martie. De atunci, s-a pierdut prin sertare.
Comisia pentru muncă și protecție socială ar fi trebuit să înainteze un raport până în 4 aprilie 2019, în baza avizelor date de
mai multe comisii.

52

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 16 - 2019
Săptămâna 10 – 14 iunie 2019
Stimați colegi,
Fac apel la dumneavoastră să reparăm această inechitate! Gărzile medicilor nu trebuie tratate ca un voluntariat, ca un dar
făcut statului român, ci sunt un timp de lucru ce trebuie luat în calculul vechimii pentru pensie! Le mulțumesc doamnei deputat
Ionela-Cristina Iurișniți, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, domnului deputat Ibraim
Iusein, președintele Comisiei pentru Drepturile omului și colegilor dumnealor de comisii, care au dat deja aviz favorabil.
Fac apel la dumneavoastră, domnule deputat Sorin Lazăr, președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, la
dumneavoastră, domnule deputat Florin Buicu, președinte al Comisiei pentru sănătate și familie, la dumneavoastră, domnule
deputat Florin Halici, președintele Comisiei juridice, să luați în dezbaterea comisiei acest proiect de act normativ și să avizați
favorabil demersul. Vă rog, domnule deputat Adrian Solomon ca, în calitate de președinte al Comisiei pentru muncă și
protecție socială, să analizați cu celeritate modificarea Legii pensiilor și să dați un raport favorabil.
Fac apel la dumneavoastră, dragi colegi deputați, să tratăm acest demers cu responsabilitate față de miile de medici
români care așteaptă o reparație și să deblocăm dezbaterea. Depinde doar de noi să nu mai auzim știri despre medici români
care mor în gardă sau despre culpe medicale cauzate de sindromul de suprasolicitare!
Vă mulțumesc!
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Guvernarea PSD-ALDE , o guvernare a deficitelor!
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
După 3 ani de guvernare PSD-ALDE și 3 guverne susținute de majoritatea PSD-ALDE, România consemnează un istoric
bilanț negativ, fiind campioana detașată a deficitelor chiar în momentul în care deține Președinția Consiliului Uniunii
Europene!
Deficitul de democrație consemnat recent prin modul de organizare a alegerilor din 26 mai 2019, când mii de români din
diaspora nu au putut vota – se adaugă ca și "cireașă de pe tort" deficitelor macroeconomice: deficitului bugetar, comercial și de
cont curent, care generează deficitul actual de investiții publice majore: deficitul de spitale, școli, autostrăzi.
Creșterea economică nu se regăsește nici în sustenabilitatea macroeconomică, nici în bunăstarea românilor, căci din
păcate ritmul inflației și al deprecierii leului a fost atât de mare și rapid încât a înghițit complet creșterea salariilor bugetarilor,
chiar și în lipsa, încă a creșterii pensiilor. Execuția bugetară pe primele 4 luni indică faptul că, deficitul bugetar aproape s-a
dublat față de nivelul aferent perioadei similare din 2018, de la 6 miliarde de lei la circa 11,4 miliarde de lei, fiind mult în urma
țintei de creștere a veniturilor bugetare programate.
Drept urmare Guvernul Dăncilă se împrumută mult și scump pentru a plăti salariile și pensiile, cheltuielile statului, plus
creditele anterioare. Nu rămân bani, decât puțini pentru investițiile publice iar investițiile mari din fonduri UE sunt blocate, sau
se derulează toate încet- vezi autostrada Sibiu-Pitești. Continuând așa, deficitul bugetar ar putea ajunge la 1,8-2% din PIB la
sfârșitul primului semestru, și va depăși 3% la sfârșitul anului făcând din România campioana absolută a Europei și la acest
capitol.
Deficitul comercial se adâncește tot mai mult, crescând cu 17%, la un nou nivel record de peste 15 miliarde de euro ceea
ce înseamnă că producția națională pierde constant oportunități importante de acoperire a cererii interne de consum. Pe fondul
deficitelor comerciale se agravează și deficitul de cont curent, România găsindu-se și în această privință pe contrasens în raport
cu țările învecinate din Europa Centrală și de Est pentru a nu ne raporta la Germania care înregistrează excedent de cont
curent. La aceste spirale a deficitelor bugetare, comerciale și de cont curent pe primele 4 luni, adăugăm și inflația care a
depășit 4%, plus deprecierea monedei naționale și avem tabloul trist, însă real, a unei guvernări marcate de dezechilibre și
volatilitate. Paradoxul este că toate acestea se întâmplă în plină creștere economică! Singura soluție a acestui guvern este să se
împrumute, tot mai mult și mai scump împovorând din păcate România și pe români pentru mult timp, de aici încolo!
În economie, ca și în alte privințe mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Atunci când echilibrele macroeconomice se
deteriorează continuu, în ciuda creșterii economice, devine evident că direcția economică este greșită. România și românii
merită mai multă responsabilitate, profesionalism și respect în actul de guvernare. Și este limpede pentru oricine că PSDALDE a eșuat în actul de guvernare. De aceea trebuie să plece din fruntea statului român! Asta ne-au spus și românii la
alegerile din 26 mai 2019!
Deputat
Nicolae Neagu
***
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Diagnoza sistemului de învățământ: dezechilibre critice, la care guvernanții refuză să răspundă
Comisia Europeană a dat publicității un document de recomandare venit dinspre Consiliul privind Programul național de
reformă al României pentru 2019, în care sunt enumerate notele negative care persistă în sistemul nostru de învățământ. Sunt
luate în considerare și enumerate unele dintre cele mai grave fracturi din sistemul nostru de învățământ, care se văd foarte bine
de la Bruxelles, despre care doar guvernanții de astăzi își pot imagina că sunt invizibile. Este vorba despre următoarele
categorii de deficiențe:
 sistemul educațional este insuficient adaptat nevoilor acelor copii care aparțin grupelor de risc;
 sistemul educațional este, de asemenea, slab adaptat nevoilor pieței muncii;
 se menține o rată deosebit de mare a supraaglomerării școlilor (58% din școli sunt supraaglomerate și 10%
aglomerate);
 se menține o rată mare a abandonului școlar timpuriu, mai ales prin slaba adresare a nevoilor copiilor vulnerabili
social.
Sunt concluzii ce privesc sistemul nostru de învățământ, care au mai fost formulate în trecut, însă raportul publicat astăzi
de Comisie face precizări punctuale și indică liniile de fractură ce sunt atât de vizibile în educația din România.
Rămânerea cheltuielilor pentru educație la același nivel, printre cele mai mici din UE, este una dintre cauzele profunde ale
menținerii ratei mari de abandon școlar timpuriu, dar și pentru slabele rezultate în crearea de oportunități egale și prevenirea
inegalității mai târziu în viață, pentru tinerii din România.
Nu este mai puțin importantă sublinierea faptului că dobândirea calificărilor digitale întâmpină și ea probleme mari, iar
această tendință se manifestă și din cauza incapacității profesorilor de a folosi o abordare centrată pe învățare. De aici și până
la accentuarea diferențelor dintre rural și urban, în cazul grupurilor de persoane vulnerabile, cum ar fi cei din comunitățile
rome, care au acces limitat la educație incluzivă și de calitate, nu mai este decât un pas.
Recomandările Comisiei Europene pot deveni un îndreptar bine sistematizat al priorităților sistemului nostru de
învățământ, cu condiția ca să existe o minimă voință politică în guvernul de la București, pentru a avansa politici publice
orientate de aceste priorități:
 Îmbunătățirea calității și incluzivității educației, în special pentru copiii romi și alte grupuri dezavantajate;
 Îmbunătățirea nivelului de calificare, inclusiv în domeniul digital, mai ales prin impunerea unui grad mai mare de
relevanță a învățământul vocațional și a învățământul universitar pe piața muncii;
 Creșterea în calitate a sistemului de ajutoare sociale, precum este și cel al salariului minim pe economie, care are
nevoie de setarea unei grile de criterii obiective de acordare;
 Îmbunătățirea accesului la sistemul de sănătate.
Puțin probabil să urmeze reacții din partea decidenților executivi ai Guvernului PSD-ALDE, în sensul recunoașterii
acestor priorități. Vor căuta, ca de obicei, să găsească justificări. În schimb, în calitate de responsabili ai opoziției pentru
domeniul educației, sunt convins că vom avea și concentrarea necesară dar și soluțiile practice pentru cât mai multe dintre
prioritățile enumerate în raportul publicat azi, iar o preluare a guvernării prin trecerea unei moțiuni de cenzură poate fi cea mai
apropiată etapă politică prin care va fi instalat un nou guvern, decis, de această dată, să impună aceste priorități pe agenda
guvernamentală.
Deputat
Marilen Pirtea
***
Taxa de pod pune românii pe drumuri!
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Începând cu primăvara anului 2016, introducerea unei alternative la sistemul de plată la ghişeu a taxei de trecere peste
podul Feteşti-Cernavodă trebuia să aducă beneficii conducătorilor auto şi să prevină crearea de ambuteiaje şi pierderea de timp
în cozile kilometrice care se formau în fiecare sezon estival la punctele de încasare de la intrarea în acest complex rutier.
Cu toate acestea, plata peajului prin intermediul serviciului SMS cu valoare adăugată implementat de Compania de
Administrare a Infrastructurii Rutiere a creat probleme suplimentare sutelor de mii de proprietari de autovehicule care, deşi au
achitat taxa, au primit, ulterior, prin poştă procesul verbal de amendă pentru neplata acesteia.
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În vara anului trecut, mass-media relata că dintre cei aproximativ 500.000 de conducători auto care au traversat podul de
la Feteşti-Cernavodă până în momentul difuzării informaţiei, mai mult de 20% au fost sancţionaţi, ulterior, cu o amendă
contravenţională usturătoare.
Stabilită între 13 şi 91 de lei pentru o singură trecere, în funcţie de tonajul mijlocului de transport, neplata taxei de pod
atrage după sine, conform legii, aplicarea unei amenzi contravenţionale de 10 ori mai mari, având limite minime cuprinse între
130 şi 910 lei, în funcţie de aceleaşi criterii de gabarit.
Practic, în momentul în care autovehiculul trece prin staţia de taxare, numărul său de înmatriculare este înregistrat de un
sistem de camere video care îi aplică o marcă temporală și coordonatele GPS. Dacă nu se achită taxa până la ora 24 a zilei
următoare trecerii, iar plata nu se regăseşte în baza de date a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere,
este emis automat un proces verbal de constatare a contravenției, care va fi expediat pe adresa din certificatul de înmatriculare
din evidenţa autorităților.
Sigur că, în conformitate cu Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale,
contravaloarea a jumătate din minimul acestora se poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal, dar de ce sunt puşi pe drumuri sutele de mii de conducători auto care au achitat taxa prin SMS
şi au fost totuşi incluşi în rândul contravenienţilor?
Pusă în faţa faptului împlinit, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ridică din umeri şi îi îndrumă
pe cei nemulţumiţi să-şi caute dreptate în instanţă, procesul verbal de contravenţie putând fi contestat la judecătoria în raza
cărei de competenţă domiciliază… contravenientul.
Însă, pentru a avea câştig de cauză, o persoană nemulţumită de “incriminarea” din procesul verbal de contravenţiei,
trebuie să depună la dosar pe lângă copia actelor de identitate şi de înmatriculare a autovehiculului şi dovada plăţii peajului, iar
dacă aceasta s-a efectuat prin serviciul SMS cu valoare adăugată trebuie realizată şi depusă o captură de pe ecranul telefonului
cu mesajul de confirmare a acesteia precum şi copia facturii telefonice din care să rezulte explicit această achitare.
Având în vedere procedura dificilă de contestare şi anulare a proceselor verbale de contravenţie transmise pe nedrept
şoferilor care au achitat taxa de trecere prin serviciul cu valoare adăugată, ministrul Transporturilor ar trebui să intreprindă
demersuri pentru remedierea de urgenţă a erorilor tehnice ale softului de taxare prin SMS astfel încât situaţii precum cele
descrise mai sus să nu se repete şi în acest sezon estival.
Altminteri, taxa de pod nu va fi rămâne decât un alt mod de a pune românii pe drumuri...
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Cercetătorii sunt cei mai mari pierzători ai acestei guvernări catastrofale!
Domnule președinte, stimați colegi,
Suntem țara din Uniunea Europeană care alocă cel mai mic procent din P.I.B. pentru cercetare – 0,5%, iar cei care conduc
de ani buni cercetarea românească nu știu cum să cheltuiască puținul dat de Guvern, bani dați prin intermediul faimosului
Minister al Finanțelor. Programul de guvernare actual – la capitolul cercetare – nu este nici pe departe respectat. Nu ar fi
prima oară!
Guvernul actual nu dă doi bani pe cercetare, grija lui pentru resursa umană ne pune pe gânduri. Și ne mai mirăm, de ce
anual emigrează mii de români, foarte mulți cu studii superioare, care se duc să lucreze în instituții de cercetare în alte țări,
aducând beneficii mari țărilor în care se află.
Stimați colegi,
Ce semnale să primească tinerii care și-ar dori o carieră în cercetare? Probabil – „Plecați liniștiți! Noi nu avem bani și nici
timp pentru cercetare! Avem alte treburi murdare de făcut!”
Dacă în anul 1989 România avea în jur de 60 de mii de cercetători atestați, iată că în prezent am mai rămas cu 11 mii de
cercetători. O cifră care ar trebui să dea de gândit acestui guvern!
Cifrele Organizației Națiunilor Unite arată un adevăr trist și dureros. România are o a doua rată a migrației după Siria.
Curând țara se va goli, iar creierele românilor vor aduce bani în bugetele altor state europene.
Cercetătorii sunt marii pierzători ai adoptării bugetului de stat dar și ai rectificărilor bugetare, an de an. Banii alocați
studiilor în cercetările științifice sunt din ce în ce mai puțini. In universități se mai face cercetare de 5 Euro pe cap de locuitor,
cheltuielile sunt mai mici decât sumele alocate de guvern pentru Biserică. O fi bine? O fi rău ?
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Există totuși și o vestă bună. Norocul României că face parte din familia Uniunii Europene. Aceasta va aloca 120 de
miliarde de euro pentru cercetare prin Programul “Horizon Europe”, un program de finanțare destinat cercetării, cu accesare de
fonduri europene mult mai facil, deoarece au fost eliminate o serie de pași birocratici iar procedurile au fost simplificate.
Poate cu ajutorul acestui program dar și cu o altă guvernare cu viziuni mai ample pentru viitor, românii nu vor mai pleca
iar cei din străinătate se vor întoarce acasă, acolo unde le este locul.
Deputat
Florin Stamatian
***
România, singura țară din UE care nu colectează plasmă pentru fracționare!
Domnule președinte, stimați colegi,
Vă aduc în atenţie încă un adevăr trist în domeniul sănătății la noi în ţară. România este singura țară din Uniunea
Europeană care nu colectează plasmă pentru fracționare, iar datele oficiale din 2018 arată realitatea sumbră. În țara noastră
consumul de imunogolobulină pe persoană este mult sub media consumului acceptabil.
Au trecut 30 de ani de la Revoluție și noi nu am reușit să ajungem la nivelul țărilor vestice în acest domeniu, mai ales că
nu demult, România a trecut printr-o criză a imunoglobulinei, o criză pe care cred, că nu o mai dorește nimeni.
În Ungaria, țară vecină, statul a decis și a privatizat sistemul de recoltare și transfuzii care asigură necesarul de sânge și
plasmă din țară. La ei se poate! La noi nu! Oare autoritățile din România ce mai așteaptă?
Stimati colegi,
Sistemul de sănătate nu stă pe roze nici astăzi, viața celor care suferă de boli ale sistemului imunitar este tot mai tristă, iar
medicamentele pentru acești bolnavi sunt vitale. Nu vorbim doar de cei peste 200 de pacienți cu imunodeficiență primară, ci de
mii de pacienți cu boli autoimune, boli neurologice degenerative și alte afecţiuni grave. Ce face Statul Român pentru ei?
Colectarea plasmei umane pentru producerea de medicamente trebuie să se facă la fel ca în celelalte state europene.
Construirea unor centre de plasmă ar fi esențială pentru evitarea unei noi crize a imunoglobulinei, evitarea unor altor tragedii.
Nu trebuie să mai moară oameni din cauza aceasta! Nu trebuie ca acesti pacienți să trăiască sub amenințarea că medicamentele
le vor lipsi iar de pe piață.
Deși românii se numără printre primii la donarea de sânge, nu suntem în stare nici măcar să demarăm proceduri de
modernizare a centrelor de transfuzii.
Statul Român are obligația morală să facă ceva concret pentru acești pacienți, iar demararea urgentă și organizarea unui
sistem național de transfuzii este oportună.
Trebuie să schimbăm mentalitățile. Trebuie să învățăm să ne gospodărim singuri. Să nu mai fie „obligat” Ministrul
Sănătăţii să declanșeze Mecanismul European pentru protecție civilă, aşa cum s-a întâmplat anul trecut. Statul Român nu
trebuie sub nicio formă să îi condamne pe acești bolnavi.
Deputat
Viorica Cherecheş
***
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 Întrebări
Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 7863A/23.04.2019, referitoare
la ,,Modernizare DN73 Pitești–Câmpulung–Brașov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”
Stimate domnule ministru,
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr.
7863A/23.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul Transporturilor în data de 24.04.2019, referitoare la ,,Modernizare
DN73 Pitești–Câmpulung–Brașov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+25”, nu a fost respectat, așa cum prevede art.
198 din Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 20.05.2019, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit
încă odată să mi se răspundă în scris, prompt și explicit.
Vă mulțumesc!
Deputat
Cu deosebită considerație,
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Modernizarea Drumului Național DN67B Scoarța-Pitești
Stimate domnule ministru,
Drumul Național DN67B Scoarța-Pitești leagă municipiile Târgu Jiu, Drăgășani și Pitești, traversând 20 de unități
administrativ teritoriale (1 municipiu, 1 oraș și 18 comune) din județele Gorj, Vâlcea, Olt și Argeș.
Acesta pornește din comuna Scoarța, de lângă municipiul Târgu Jiu, și se termină la intrarea în municipiul Pitești, având o
importanță deosebită pentru localitățile străbătute.
Drumul se află într-o stare tehnică precară, motiv pentru care participanții la trafic au adresat în ultimii ani sute de sesizări
administrațiilor publice locale din orașele și comunele traversate.
Drumul Național DN67B face obiectul unui program amplu de modernizare, pe toată lungimea sa de 188,2 km, în baza
contractului de lucrări încheiat în anul 2010 între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR),
în calitate de achizitor, și asociația J.V. STRABAG A.G. (lider de asociație)-S.C. STRABAG S.R.L.-S.C. DELTA ACM 93
S.A.-S.C. C&I EUROCONSTRUCT S.R.L., în calitate de executant. Din luna octombrie 2017, S.C. DELTA ACM 93 S.A. a
preluat rolul de lider de asociație.
În consecință, având în vedere că după 9 ani de la semnarea contractului de lucrări Drumul Național DN67B se prezintă în
aceeași stare deplorabilă, vă solicit încă odată să dispuneți toate măsurile care se impun pentru urgentarea realizării lucrărilor
de modernizare. De asemenea, în completare la răspunsurile Ministerului Transporturilor nr. 24284/14.07.2017 și nr.
13090/11.04.2018, formulate la întrebările mele pe aceeași temă înregistrate la Camera Deputaților cu nr. 1203A/27.06.2017 și
nr. 3401/19.03.2018, vă rog să-mi comunicați următoarele informații referitoare la acest obiectiv de investiții:
1. Care sunt indicatorii tehnico-economici actualizați (valoarea totală a lucrărilor, calendarul prevăzut pentru executarea
acestora, termenul de finalizare, perioada de garanție etc)?
2. Care a fost stadiul execuției lucrărilor de modernizare la data de 31 mai 2019, raportat la calendarul asumat?
3. Care este situația plăților efectuate către constructor?
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor
Implementarea Programului național de realizare a perdelelor forestiere
pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale
Stimate domnule ministru,
Din cauza particularităților climatice ale României, în perioadele de iarnă se înregistrează frecvent fenomene de
înzăpezire a căilor de comunicație ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice și, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu
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implicații majore asupra desfășurării circulației rutiere. Pentru protejarea drumurilor împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere
de protecție s-au dovedit soluția cea mai eficientă, acestea acționând ca parazăpezi biologice.
În consecință, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002
privind perdelele forestiere de protecție, a fost aprobat Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția
autostrăzilor și drumurilor naționale, care prevede plantarea acestora pe suprafața de 5257 ha, în vederea protejării a 1752,352
km căi de comunicație.
Având în vedere importanța deosebită a realizării cât mai rapide a perdelelor forestiere prevăzute în acest Program, vă
solicit ca, în completare la răspunsul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 5262/05.04.2018, formulat la întrebarea mea pe
aceeași temă înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3400A/19.03.2018, să-mi comunicați următoarele informații referitoare
la acest obiectiv:
1. Pe ce suprafețe au fost înființate perdele forestiere de protecție până la data de 31 mai 2019 și în ce zone sunt situate
acestea?
2. Care sunt suprafețele prevăzute pentru a fi plantate cu perdele forestiere de protecție în toamna anului 2019 și în
primăvara anului 2020 și în ce zone vor fi amplasate acestea?
3. Care este stadiul plantării perdelelor forestiere de protecție de-a lungul Autostrăzii A1, raportat la programul aprobat?
4. Care este stadiul plantării perdelelor forestiere de protecție de-a lungul căilor de comunicații din județul Argeș, raportat
la programul aprobat?
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc!
Deputat
Cu deosebită considerație,
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 7773A/15.04.2019, referitoare
la ,,Modernizarea oficiilor poștale din județul Argeș”
Stimate domnule ministru,
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr.
7773A/15.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în data de 17.04.2019,
referitoare la ,,Modernizarea oficiilor poștale din județul Argeș”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din
Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 13.05.2019, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit încă odată
să mi se răspundă în scris, prompt și explicit.
Vă mulțumesc!
Deputat
Cu deosebită considerație,
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 7865A/23.04.2019, referitoare
la ,,Organizarea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile europarlamentare
și referendumul din data de 26 mai 2019”
Stimate domnule ministru,
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr.
7865A/23.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul Afacerilor Externe în data de 24.04.2019, referitoare la ,,Organizarea
secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile europarlamentare și referendumul din data de 26 mai 2019”, nu a fost respectat,
așa cum prevede art. 198 din Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 20.05.2019, prin prezenta reiterez
întrebarea și solicit încă odată să mi se răspundă în scris, prompt și explicit.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***

58

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 16 - 2019
Săptămâna 10 – 14 iunie 2019
Adresată domnului ministru Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Creșterea gradului de dezvoltare a serviciilor publice digitale prin aplicarea
Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR)
Stimate domnule ministru,
Comisia Europeană a dat publicității Raportul de ţară pe 2019 privind Indicele economiei şi societăţii digitale (DESI),
care cuprinde și setul de indicatori și observații despre dotările și utilizarea societății digitale din România.
În acest context, apar ca evidente o serie de întrebări privind eficiența aplicării Strategiei Naţionale privind Agenda
Digitală pentru România 2020 (SNADR), în care sunt definite patru domenii de acţiune (1. E-guvernare, Interoperabilitate,
Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media; 2. TIC în educație, sănătate, cultură și eInclusion; 3. eCommerce,
cercetare-dezvoltare și inovare în TIC; 4. Broadband și servicii de infrastructură digitală).
Vă rugăm să precizați poziția ministerului și să ne transmiteți răspunsul în scris despre cauzele ritmului foarte lent al
aplicării acestei Strategii Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR). Precizăm că indicatorii prin care
a fost măsurată starea societății digitale din România 2019 sunt universal aplicați în toate țările UE 28.
Astfel, trei indicatori deosebit de esențiali cu privire la modernizarea societăților din țările UE sunt precizați în cel mai
recent Raport al Comisiei Europene privind Indicele economiei şi societăţii digitale (DESI):
• Serviciile publice digitale (criteriul principal care plasează România mult sub media UE);
• Competențele digitale (criteriul secundar prin care suntem tot în dezavantaj față de ratele medii din UE);
• Utilizarea profesională a serviciilor de internet (pentru servicii bancare, cumpărături, muzică, etc, criteriul secundar
situat tot mult sub media UE).
În același timp, România, după cum se știe, are un potențial enorm de dezvoltare digitală, având în vedere infrastructura
hard semnificativă a rețelelor de transport date, rezultând o viteză de internet competitivă la nivel global, dar și înclinarea
utilizatorilor spre rețelele de social-media. În acest context, se pare că ratele foarte reduse ale modernizării societății digitale
(servicii publice, competențe digitale de utilizare a serviciilor publice, utilizare profesională a serviciilor de internet pentru
achiziții și tranzacții online) își pot găsi explicația în primul rând prin lipsa de clarviziune și de coordonare pentru a
implementa o strategie de dezvoltare la nivel de țară a serviciilor publice digitale.
România se situează pe locul 27 din cele 28 de state UE în funcție de valoarea Indicelui economiei şi societăţii digitale
(DESI) pentru 2019 al Comisiei Europene. Cu toate că se constată o uşoară îmbunătăţire a performanţei în aproape toate
dimensiunile DESI măsurate, totuși, evoluția generală a fost lentă. Utilizarea profesională a serviciilor de internet a rămas în
urmă, în condiţiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul şi abia mai puţin de o treime
dintre adulți au competenţe digitale elementare. Ratele indicate în raportul UE sunt îngrijorătoare și indicative pentru sistemul
de învățământ: doar 29% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 de ani au competenţe digitale de bază (față de un
procent mediu dublu, de 57%, la nivelul UE în ansamblu), și doar 10% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 de
ani au competenţe digitale avansate (faţă de o medie a UE de 31%).
Este deosebit de semnificativ faptul că serviciile publice digitale din România cunosc cea mai mica rată de acoperire din
UE, desi ca număr de utilizatori ai serviciilor de e-guvernare suntem pe o poziție europeană de prim-plan (pe locul 7 în UE).
Iată motivele pentru care pare absolut necesar să observăm că fondul problemei în privința dezvoltării societății digitale
din România se află în capacitatea redusă a instituțiilor publice de a răspunde coerent și unitar, prin disponibilități digitale
universale, dar și printr-un sistem educativ bine ofertat și orientat pe nevoi de învățare digitală, în raport cu un public format
din cetățeni care sunt înclinați spre utilizarea facilităților digitale.
Cu siguranță, o analiză strategică, realizată de guvern, concentrată asupra cetățeanului, utilizator de servicii publice
digitale, în raport cu disponibilitățile digitale ale tuturor instituțiilor publice, ar conduce cu adevărat la formularea unei strategii
de dezvoltare a societății digitale la nivel de țară, pentru o creștere rapidă a implementării facilităților și beneficiilor
digitalizării și integrării noastre în circuitul global al economiei și civilizației digitale de secol 21. Vă rog să îmi comunicaţi în
scris răspunsul.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Marilen Gabriel Pirtea
***
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Efectele grave cauzate de lipsa consilierii școlare
Stimată doamnă ministru,
Conform Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, în anul 2017 abandonul universitar era de peste
35%, iar numărul absolvenților de liceu care au ales să se înscrie la o facultate a scăzut în ultimii 10 ani. De asemenea,
România are mari probleme să atingă și ținta de 11% abandon școlar în 2020.
Una din principalele cauze identificate de către specialiștii din educație este lipsa consilierii școlare, atât în învățământul
gimnazial,cât și liceal. Primii care acuză lipsa consilierii sunt elevii de liceu, care își aleg profilul facultății fie în funcție de
îndrumarea părinților, fie de ceea ce se discută a fi “de viitor” în spațiul public. Astfel, fără o expertiză de specialitate oferită
de consilierul școlar, noii studenți realizează că nu se regăsesc în specializarea aleasă și decid să abandoneze studiile. Lipsa
consilierii în învățământul gimnazial duce la ignorarea aproape completă a învățământului profesional, mulți copii care au
înclinații spre o anumită meserie sunt dirijați orbește spre diverse profile teoretice, ca apoi să abandoneze în totalitate studiile.
Un consilier la 800 de elevi, așa cum prevede acum legea, nu rezolvă deloc problema.
La nivelul Municipiului București, media este de 1331 elevi per consilier, astfel fiind imposibil ca fiecare elev să
beneficieze de atenția și evaluarea acestuia, iar orele de diriginție sunt, conform relatărilor profesorilor și elevilor, ore dedicate
materiei predate de profesorul diriginte.
Stimată doamnă ministru, având în vedere importanța consilierii școlare în alegerea unei cariere potrivite pentru fiecare
dintre elevii din sistemul public de învățământ, pentru a evita cheltuielile inutile și a eficientiza cheltuirea banului public în
educație, este evident că e necesară suplimentarea numărului de consilieri școlari, așa cum și dumneavoastră ați afirmat.
Vă rog să-mi puneți la dispoziție o statistică a evoluției numărului de consilieri școlari din 2012 până în prezent. Ce
măsuri concrete ați luat în noul mandat de ministru pentru a spori numărul de consilieri școlari? Ce măsuri aveți în vedere în
acest sens?
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Întârzierea licitației pentru manualele de clasa a VII-a
Stimată doamnă ministru,
Anul trecut, fostul ministru al Educației lansa Legea manualului unic, o lege aspru criticată de PNL, care a creat un
adevărat haos atât prin calitatea jalnică a conținutului, manualele fiind pline de greșeli, cât și prin întârzierea cu care au ajuns
pe băncile elevilor. De altfel, și dumneavoastră ați criticat acest demers și ați promis revenirea la vechiul mod de selecție a
manualelor. Ați mai promis că anul acesta toți elevii vor avea manualele pe băncile școlilor la începutul anului școlar, adică 9
septembrie.
Cu toate acestea, conform documentației de licitație publicată pe SICAP și prezentată de presa de specialitate, Ministerul
Educației și-a fixat ca limită pentru evaluarea ofertelor de manuale școlare pentru clasa a VII-a data de 22 septembrie, dată la
care elevii se vor afla deja de două săptămâni în sălile de clasă. Reacția dumneavoastră a fost promptă precizând că
“Săptămâna aceasta [10-14 iunie 2019] vom anunța rezultatul licitației” și că demersurile Ministerului sunt “ca la începutul
școlii, manualul să fie pe banca elevului”.
Stimată doamnă ministru, vă rog să precizați care este motivul pentru care licitația pentru manualele de clasa a VIIa a fost
lansată atât de târziu: De asemenea, care vor fi consecințele în cazul în care, anul școlar 2019-2020 va începe fără manuale
școlare pentru unii elevi, și mai ales pentru cei din clasa a VIIa, care sunt generația de sacrificiu și de experimente, care nu a
avut niciodată manuale la începutul anului școlar?
Având în vedere că ați promis ferm de mai multe ori că toți elevii vor avea manuale școlare la începutul noului an școlar,
luați în considerare demisia de onoare din funcția de Ministru al Educației în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla?
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Florica Cherecheş
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Stadiul restituirii taxei auto
Stimate domnule ministru,
Data de 31 mai 2019, până la care românii trebuiau să primească înapoi banii plătiți pentru taxa auto, fie că ea se numea
timbru de mediu, taxă specială, taxă de poluare sau taxă pe emisiile poluante, a fost din nou amânată.
Vă rog respectuos să-mi comunicați câți dintre românii care au solicitat restituirea acestor taxe au primit banii înapoi,
până la acest moment. Vă rog să-mi comunicați datele în cifre absolute, precum și procentual.
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamanei Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni
Realizarea Muzeului Românilor de Pretutindeni
Stimată doamnă ministru,
Unul dintre proiectele aflate pe agenda Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care trenează, deși avea ca termen de
finalizare anul 2018, este realizarea Muzeului Românilor de Pretutindeni, într-un sediu din București. Deși acest proiect există
deja în format virtual, fiind creat un site în acest sens, promovarea lui lasă de dorit, el fiind foarte greu de găsit chiar și pe pe
site-ul ministerului, unde este necesară utilizarea funcției de căutare pentru a găsi link-ul către acest proiect.
Dincolo de aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați ce demersuri s-au mai întreprins, din noiembrie 2018 și până în
prezent, pentru realizarea muzeului în formă fizică, în București, sau dacă s-a luat cumva decizia de a renunța la realizarea
acestui muzeu, păstrându-se doar forma sa virtuală. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Viabilizarea Transfăgărășanului
Stimate domnule ministru,
Lucrările de viabilizare a Transfăgărășanului au început deja, de mai multă vreme, drumarii lucrând intens pentru
degajarea zăpezii depuse pe carosabil în timpul iernii. Cu toate acestea, pe canalele mass-media au apărut mai multe relatări
despre dificultățile întâmpinate de drumari, pe unele secțiuni de drum zăpada bătătorită ajungând la 5-6 metri înălțime, fiind
amestecată cu bolovani foarte mari, care s-au prăbușit pe șosea în urma avalanșelor survenite în cursul iernii și primăverii.
Vă rog să-mi comunicați la cât se ridică costurile pentru o zi de intervenție în cazul acestor lucrări de degajare a zăpezii
de pe Transfăgărășan, precum și ce lucrări urmează să se mai execute până la deschiderea oficială a șoselei și care este costul
acestora. Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul Transporturilor are în vedere instituirea unei taxe de acces pe
această șosea și cât ar urma să coste această taxă.
Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

61

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 16 - 2019
Săptămâna 10 – 14 iunie 2019
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Realizare pasaje supratraversare pe autostrada Sebeș-Turda pentru acces
la terenurile agricole de pe raza UAT Rădești
Stimate domnule ministru,
În urma construirii lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda, numeroși proprietari de terenuri de pe raza administrativă a
comunei Rădești, din județul Alba, au rămas fără acces la terenurile agricole pe care le dețin în zona autostrăzii, fiindu-le
imposibil să mai ajungă la aceste terenuri cu utilajele necesare pentru realizarea lucrărilor agricole.
Deși în Certificatul de Urbanism eliberat de Consiliul Județean Alba, în anul 2013, pentru realizarea acestui obiectiv,
precum și în Acordul de Principiu al Primăriei Rădești, eliberat în anul 2014, la cererea constructorului autostrăzii, în faza de
autorizare a execuției lucrărilor, se specifică clar că este necesară asigurarea accesului la drumul de exploatare DE 329 (km
autostradă 36+070) și la drumul de exploatare DE 50 (km autostradă 36+980), aceste lucrări nu au mai fost realizate.
Menționez că proprietarii de terenuri din zonă și-au exprimat deja acordul în scris pentru exproprierea suprafețelor de teren
necesare realizării acestor construcții.
Având în vedere că această situația v-a fost adusă la cunoștință atât de Primăria Rădești, prin Adresa nr.
1236/22.04.2019, cât și de Prefectul județului Alba, prin Adresa nr. 6563/02.05.2019, dar nu s-a primit niciun răspuns la
solicitările lor, vă rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere pentru rezolvarea acestei situații.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Reabilitarea gării CFR Vințu de Jos
Stimate domnule ministru,
Lucrările de reparații ale stației CFR Vințu de Jos, un important nod feroviar din județul Alba, de pe coridorul paneuropean nr. 4, trebuiau să se finalizeze la începutul anului 2019, dar încă nu s-a realizat acest lucru.
Vă rog să-mi comunicați care este stadiul actual al lucrărilor la acest obiectiv și când vor fi ele finalizate.
Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Plata prin SMS a taxei de pod Feteşti-Cernavodă
Stimate domnule ministru,
Introducerea sistemului de plată alternativ, prin SMS, a taxei de trecere peste podul Feteşti-Cernavodă, începând cu luna
mai 2016, a creat probleme suplimentare proprietarilor de autovehicule, care au sesizat că deşi au efectuat plata prin numărul
de telefon al serviciului cu valoare adăugată pus la dispoziţie de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere,
au primit ulterior, prin poştă, un proces verbal de amendă pentru neplata acesteia.
Mass-media relata în vara anului trecut că, dintre cei 500.000 de conducători auto care au traversat podul de la FeteştiCernavodă până în momentul difuzării informaţiei, mai mult de 20% au fost sancţionaţi ulterior cu amendă contravenţională,
care reprezenta şi de 10 ori valoarea taxei de trecere.
Având în vedere procedura dificilă de contestare şi anulare a proceselor verbale de contravenţie transmise pe nedrept
şoferilor care au achitat taxa de trecere prin serviciul cu valoare adăugată, vă rog să precizaţi, Domnule ministru, ce demersuri
aţi întreprins pentru remedierea erorilor tehnice ale softului de taxare prin SMS astfel încât situaţii precum cele descrise mai
sus să nu se repete şi în acest sezon estival?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vă mulţumesc!
Găvrilă Ghilea
***
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Adresată domnului Gigi Dragomir, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
Revenire la întrebarea 7606A/02.04.2019
Stimate domnule preşedinte,
În data de 02.04.2019, sub nr. 7606A, am înregistrat la Camera Deputaţilor o întrebare care vă era adresată şi care avea ca
termen pentru transmiterea răspunsului scris data de 24.04.2019.
Întrucât nici după şase săptămâni de la expirarea acestui termen nu am intrat în posesia răspunsului scris solicitat, vă
retransmit textul întrebării în speranţa că de această dată vă veţi conforma termenului legal.
Vă reamintesc că, în conformitate cu Art. 198 (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, „Răspunsurile la întrebările
scrise se transmit deputatului în cel mult 15 zile. Atât întrebările scrise, cât şi răspunsurile aferente se publică pe site-ul
Camerei”.
Stimate Domnule preşedinte,
Pe adresa cabinetului meu parlamentar am primit o sesizare din partea conducerii SC Ami Turing SRL Iaşi, prin care îmi
sunt aduse la cunoştinţă o serie de aspecte care ridică semne de întrebare privind modul în care instituţia pe care o conduceţi
abordează relaţia cu contribuabilii, potenţiali plătitori de redevenţe miniere.
Practic, agentul economic menţionat a achiziţionat, în data de 09.11.2017, prin licitaţie, de la lichidator, în schimbul
sumei de 905.000 euro, activele unei societăţi comerciale falimentare, constând într-o balastieră şi echipamente specifice de
extragere a nisipului şi pietrişului în baza licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 3285/2000 emisă de Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale pe numele fostei entităţi economice care şi-a declarat insolvenţa.
Conform relatării noului proprietar al balastierei Cristeşti-Drăguşeni, deşi ANRM şi-a exprimat, la data de 21.03.2018,
acordul privind transferul către acesta a licenţei de exploatare a agregatelor din acest perimetru, eliberându-i - la data de
16.05.2018 - şi un Certificat de atestare, Ordinul de transfer nr. 100, emis în aceeaşi zi pentru licenţa de concesiune pentru
exploatare nr. 3285/2000 şi semnat de staff-ul agenţiei nu a mai fost contrasemnat nici până în prezent de către preşedintele
acestei instituţii, ceea ce face imposibilă desfăşurarea activităţii specifice şi aduce prejudicii atât agentului economic cât şi
statului român, care nu încasează redevenţa aferentă.
Din aceste considerente, vă rog, domnule preşedinte, să precizaţi motivul pentru care aţi tergiversat sistematic aprobarea
Ordinului de transfer nr. 100/16.05.2018 al licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 3285/2000 către noul proprietar al
balastierei de la Cristeşti-Drăguşeni?
De asemenea, vă rog să menţionaţi care a fost valoarea redevenţei medii anuale încasată de statul român de la foştii
titulari ai licenţei de concesiune mai sus menţionate?
Nu în ultimul rând, vă rog, Domnule preşedinte, să precizaţi câte licenţe de concesiune pentru exploatare au fost
transferate între persoane juridice cu acordul ANRM în condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea minelor nr. 85/2003?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Ministru Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Subvenția APIA pe hectar de 11 ori mai mică
Stimate domnule ministru,
Cuantumul pe hectar pentru cultivarea cartofului timpuriu a scăzut drastic în doar trei ani, fiind de 11 ori mai mic, pentru
anul 2019. În urma datelor afișate de către APIA valoarea pe hectar a sprijinului cuplat pentru anul 2015 a fost de 11.257,47
euro/ha. Pentru anul 2016, anul de cerere următor celui în care subvenția a avut o valoare uriașă, cuantumul pe hectar al
sprijinului cuplat pentru cartoful timpuriu pentru industrializare a fost de 2.291,08 euro/ha. Pentru anul de cerere 2017,
cuantumul sprijinului cuplat la cartoful timpuriu pentru industrializare a scăzut la 720 euro/ha. Și, în sfârșit, pentru anul de
cerere 2018, cuantumul pe hectar al acestei subvenții este rotund, 1.000 de euro/ha.
Dacă ne raportăm la anul de cerere 2015, vom observa că suma pe hectar a scăzut de 11 ori, care din punctul meu de
vedere este un decalaj foarte mare care pune în pericol producția cartofului timpuriu.
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări:
1. Din ce cauză s-au produs aceste schimbări majore de la un an la altul în acordarea subvenției de către APIA pentru
cultivarea cartofului timpuriu?
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2. Credeți că cuantumul pe hectar din anul acesta, respectiv 1.000 de euro/ha, este suficient pentru un fermier, pentru
dezvoltarea producției de cartofi timpuriu?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Dan Moldovan
***
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Secțiile de votare din Londra
Stimate domnule ministru,
La alegerile Europarlamentare din 26 mai a.c., românii care trăiesc și muncesc în diaspora s-au mobilizat și au fost să
voteze într-un număr foarte mare. Pe durata votului cele mai mari probleme au fost înregistrate în țările unde sunt plecați cei
mai mulți români și anume: Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și Belgia.
Într-o conferință pe care ați susținut-o luni pentru a prezenta raportul privind votul din diaspora din 26 mai ați menționat
faptul că în data de 8 februarie, ministerul afacerilor externe a cerut ambasadelor să precizeze dacă mențin secțiile de votare
existente și la alegerile parlamentare din 2016 și care este numărul de români care ar putea vota acolo.
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări:
1.Care este numărul de persoane cu drept de vot indicat de ambasadele României din Italia, Spania, Germania, Marea
Britanie şi Belgia?
2.Care este numărul de români cu drept de vot la secțiile din Londra raportat de ambasada României în Marea
Britanie?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Deputat
Cu aleasă considerație,
Sorin Dan Moldovan
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Evenimentele de la partida de fotbal U Cluj – F.C Hermannstadt
Stimată doamnă ministru,
Evenimentele de la finalul partidei de fotbal dintre Universitatea Cluj și F.C Hermannstadt sunt îngrijorătoare. În urma
evenimentelor regretabile, un jandarm a primit o lovitură la nivelul capului cu un scaun aruncat de către un suporter, care
conform cercetărilor ulterioare s-a dovedit că avea interdicție de a intra pe stadioanele de fotbal din România.
Având în vedere importanța acestui meci și a interesului foarte mare manifestat de către suporterii celor două echipe,
instituțiile care au asigurat buna funcționare din punctul de vedere al securității trebuiau să respecte anumite norme pe care
evenimentul le impunea.
Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit următoarele întrebări:
1.Având in vedere evenimentele de la finalul partidei de fotbal, a fost respectat planul de securitate?
2. Ce măsuri s-au dispus pentru suporterul care a intrat pe suprafața de joc, având în vedere că acesta avea interdicție
de a intra pe stadioane?
Solicit răspuns scris.Vă mulțumesc.
Deputat
Cu aleasă considerație,
Sorin Dan Moldovan
***
Domnului Ministru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
România este pe locul 26 în UE la infrastructura feroviară
Stimate domnule ministru,
Direcția Generală pentru Transport a Comisiei Europene ne situează pe locul 28 la toate sistemele de transport analizate feroviar, rutier, naval, aerian si transportul public, suntem pe ultimul loc.
La infrastructura feroviară am câștigat doua locuri, suntem pe locul 26, pentru că Malta și Cipru nu au căi ferate.
Președintele onorific al Clubului Feroviar, Octavian Udriște ne arată că în ultimii 30 de ani în România nu a fost electrificat
nici măcar un kilometru de cale ferata, un exemplu important fiind tronsonul de cale ferată Cluj-Oradea. Prin sporirea utilizării
transportului public feroviar scade numărul deceselor din accidentele rutiere, în condițiile în care noi, ca și țară, suntem pe
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primul loc în Europa la accidentele rutiere, cu 95 de decedați la 1.000.000 de locuitori, fata de 51 de victime - media
europeană.
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări:
1. Ce strategie pe termen mediu și lung există în momentul de față pentru infrastructura feroviară din România?
2. Există programe în derulare pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare?
3. Există în planul Ministerului Transportului electrificarea tronsonului de cale ferată Cluj-Oradea, care sunt termenele de
execuție?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Deputat
Cu aleasă considerație,
Sorin Dan Moldovan
***
Adresată domnului Alexandru - Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Avansarea lentă la lotul de autostrada Sebeș – Turda
Stimate domnule ministru,
Promisiunile pentru autostrada Sebeș – Turda au fost mari. Guvernul dădea asigurări că aceasta va fi gata în anul 2019.
Încă de la începutul anului 2018 se declara că drumul Cluj-Napoca – Sibiu se va face integral pe autostradă. Realitatea arată
diferit față de aceste promisiuni, pentru lotul doi care are o lungime de 24,3 km și se întinde de la Pârâul Iovului până la
intrarea în Aiud lucrările avansează extrem de lent.
Asociația Pro Infrastructura, a prezentat stadiul lucrărilor la finalul lunii mai, iar lucrurile nu arată deloc promițător.
În zona Teiuș există stâlpi de curent la care nu s-a lucrat absolut deloc, conform proiectului tehnic finalizat de acum 3 ani
aceștia au fost relocați în altă zonă.
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarea întrebare:
1.Care este termenul limită pentru finalizarea autostrăzii Sebeș - Turda?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Dan Moldovan
***
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România
 Întrebări
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Decongestionarea punctelor de trecere a frontierei din vestul României
Stimată doamnă ministru,
Ne apropiem de perioada concediilor, perioadă în care traficul în vămile din vestul României se aglomerează și mai mult
decât în prezent atât la intrarea în țară cât și ieșire. Sunt foarte mulți cetățeni români care lucrează în Occident și care se întorc
acasă pe perioada concediilor dar și cetățeni români care își petrec concediul în străinătate.
Județul Satu Mare este unul dintre cele patru județe-frontieră care permit circulația persoanelor și a mărfurilor deopotrivă
către și din zona Schengen. Suntem deja obișnuiți ca în anumite perioade ale anului, timpul de așteptare din vămi să fie foarte
mare.
Consider că este inacceptabil ca după un drum de 8-12 ore, cetățenii români să mai aștepte alte 6-8 ore în punctele de
trecere a frontierei. Sau, cetățenii români care pleacă în concedii să își petreacă primele ore ale vacanței în punctele de trecere
ale frontierei.
În mai multe rânduri am cerut ca punctele de trecere ale frontierei de la Bercu-Garbolc, Peleș-Zajta și Horea-Ömböly să
primească un caracter permanent pentru a descongestiona punctele din Petea și Urziceni.
Întrebări:
1. Că măsuri veți lua pentru a evita aglomerațiile în punctele de trecere a frontierei din vestul României ?
2. Când vor fi permanentizate cele trei treceri Bercu-Garbolc, Peleș-Zajta și Horea-Ömböly, care în momentul de față
funcționează cu caracter temporar?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Loránd Magyar
***
Adresată domnului George Băeșu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Solicitare stadiu dosar cu cererea nr. 1936/11/02/2003
Stimate domnule președinte,
În cadrul audiențelor din biroul meu parlamentar, am fost căutată de Domnul Kacsó Antal, Primarul comunei Măgherani
din județul Mureș, în scopul de a obține informații asupra stadiului în care se află soluționarea cererii depuse de către Parohia
Reformată Șilea Nirajului la Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din
România.
Cererea de retrocedare cu nr. 1936/11.02.2003, depusă de către Parohia Reformată Șilea Nirajului, are ca obiect restituirea
imobilului situat în localitatea Măgherani, județul Mureș, înscris în cartea funciară nr. 1906 nr. Top. 364/2 și în cartea funciară
nr. 1060 a localității Măgherani, nr. Top. 362, 361/2.
Prin adresa nr. 1936/06.02.2008, Secretariatul tehnic din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților a
solicitat completarea dosarului aferent cererii de retrocedare amintite mai sus cu trei documente, respectiv:
- Cartea funciară din care s-a transcris nr. Top. 364/2 in extenso, în original din care să reiasă dreptul de proprietate asupra
imobilului solicitat;
- Traducerea legalizată a cărții funciare în care apare înscris dreptul de proprietate asupra nr. Top. 364/2;
- Cartea funciară nr. 1060 a localității Măgherani, in extenso, în original;
Potrivit informațiilor primite, Parohia Reformată a trimis documentele solicitate prin poștă la data de 18.12.2009 către
Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România. De la acel moment,
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respectiv de apropare 10 ani nu s-a făcut nici un pas în soluționarea dosarului de retrocedare aferent, iar Comisia Specială de
Retrocedare nu a comunicat nicio informație către Parohia Reformată Șilea Nirajului despre stadiul dosarului.
Vă rog să luați măsuri concrete pentru a accelera în adevăratul sens al cuvântului soluționarea cererii de retrocedare
depusă de către Parohia Reformată Șilea Nirajului, deoarece în caz contrar, în urma degradării continue a imobilelor care fac
obiectul cererii, acestea se vor ruina.
Întrebare:
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați o notă de informare cu privire la cererea sus menționată și
totodată să-mi comunicați în ce stadiu de soluționare se află cererea și când pot fi așteptate noi rezultate în sensul soluționării
acesteia?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu stimă,
Csép Éva Andrea
***
Adresată domnului Ioan - Petru Căprariu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice
Coroborarea sistemelor de pensii
Stimate domnule președinte,
Supunem atenției dumneavoastră următoarele aspecte:
Personalul clerical și neclerical al Bisericii Reformate din România, cult recunoscut prin Legea 489/2006, sunt
asigurați ai Casei de Pensii a Bisericii Reformate din România. În vederea aplicării dispoziţiilor OUG nr. 6/2000 privind
instituirea pensiei sociale minime garantate, în anul 2009 s-a semnat un Protocol (nr 387 din 20.03.2009) între cele două
instituţii (CNPP şi CPBRR). În baza acestui protocol se efectuează furnizarea lunară a datelor şi a informaţiilor necesare.
În ultimii ani se observă o problemă repetată privind unele aspecte de legalitate a plăţii pensiei de invaliditate a unor
asiguraţi, care primesc drepturi din ambele sisteme de pensii. În anumite cazuri, în sistemul public de pensii pensia de
invaliditate a unor persoane se transformă în pensie pentru limită de vârstă înainte de a împlini vârsta standard de pensionare,
datorită faptului că aceste persoane beneficiază de reducerea vârstei standard, realizând stagii de cotizare în condiţii speciale
şi/sau având stagii în grupa I sau II de muncă.
În sistemul Casei de Pensii a Bisericii Reformate din România neexistând asemenea reduceri, Biserica Reformată este
obligată să menţine pensia de invaliditate până la împlinirea vârstei standard.
Aceste persoane însă nu mai au posibilitatea să se prezintă la revizuirea medicală periodică, deoarece beneficiază deja de
pensie pentru limită de vârstă, drept urmare, după expirarea termenului de revizuire a deciziei asupra capacităţii de muncă,
Biserica Reformată are obligaţia de a demara procedura de suspendare a plata pensiei, în cazul în care nu s-a efectuat evaluarea
medicală. Dar ţinând cont de faptul că acest aspect este neimputabil pensionarului, s-a ajuns într-o situaţie, în care legislaţia în
materie nu prevede nici o procedură specifică, prin care ambele părţi s-ar afla în legalitate.
Datorită faptului că în acest interval de timp starea de sănătate a persoanelor vizate se poate agrava sau se poate
îmbunătăţi, fapt care ar duce la schimbarea gradului de invaliditate, consider că ar fi necesar să aibă posibilitatea în continuare,
de a efectua expertiza medicală în vederea emiterii deciziei asupra capacităţii de muncă.
Întrebări:
1. Având în vedere aspectele prezentate, ce măsuri considerați a fi oportune pentru clarificarea și rezolvarea situației
expuse?
2. În ce condiții de legalitate ar putea fi aprobată efectuarea unor expertize de către Serviciile Judeţene de Expertiză
Medicală, în baza unor cereri din partea Casei de Pensii a Bisericii Reformate din România, în aceste cazuri specifice, şi în ce
condiții s-ar putea emite o decizie asupra capacităţii de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare?
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Seres Dénes
***
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Grupul parlamentar al Alianței
Liberalilor și Democraților
 Declarații politice
Cercetarea și bioeconomia, priorități cheie în agricultură
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Cercetarea și bioeconomia reprezintă priorități cheie în domeniul agriculturii, deoarece acestea permit fermierilor din
țările Uniunii Europene să se alinieze la standartele tot mai înalte impuse de Politica Agricolă Comună (PAC).
În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în data de 4 iunie 2019 s-a desfășurat
Consiliul informal al miniștrilor Agriculturii și Pescuitului din statele membre ale Uniunii Europene. Manifestarea a avut loc
la Palatul Parlamentului și a fost gazduită și prezidată de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.
Pe agenda reuniunii s-au aflat teme precum cercetarea în agricultură și implementarea inovării și bioeconomia.
S-a reliefat, de asemenea, necesitatea ca modernizarea în noua PAC să acorde o importanță sporită construirii unui sistem
funcțional de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS), cooperării și integrării sectorului primar în lanțurile de valori
bioeconomice pentru asigurarea dezvoltării durabile.
Ideea unanim exprimată a fost aceea că cercetarea agricolă trebuie să joace un rol mai important în dezvoltarea soluțiilor
pentru un viitor care să respecte obiectivele europene și pe cele de dezvoltare durabilă, în conformitate cu specificul local.
Pentru a realiza întregul potențial european pentru bioeconomie și pentru a aduce beneficii societății este esențial să
explorăm și să dezvoltăm noi modele de afaceri și lanțuri de valoare care încep înaintea fermei și merg „dincolo de furculiță“.
Comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan, a subliniat la București importanța bioeconomiei drept catalizator în
agricultură din punctul de vedere al obiectivelor de mediu și al creării de noi locuri de muncă. Acesta susține că în noua
Politică Agricolă Comună (PAC) vor exista mai mulţi bani pentru fermierii mici şi medii din ţările Uniunii Europene, iar prin
adoptarea unei strategii în domeniul bioeconomiei se vor putea crea în următorii 10-12 ani în jur de un milion de noi locuri de
muncă în UE.
Conferința a concluzionat că bioeconomia va juca un rol esențial nu numai în ceea ce privește creșterea economică și
ocuparea forței de muncă, dar și crearea de noi oportunități importante pentru dezvoltarea rurală în Europa. Toate țările UE ar
trebui încurajate și sprijinite să facă pașii necesari pentru strategiile de bioeconomie.
Cercetarea și bioeconomia reprezintă o oportunitate și pentru România în vederea relansării zonei rurale.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
Responsabilizarea părinţilor include şi responsabilizarea copiilor
În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării copiilor prin muncă. Această zi a
fost instituită în anul 2002, de către Organizaţia Internaţională a Muncii, în scopul evidenţierii dimensiunilor acestui flagel şi a
iniţierii unor reacţii pentru eliminarea fenomenului, conform prevederilor ONU şi ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În
acţiunile dedicate evenimentului de la 12 iunie sunt implicate numeroase forţe, începând cu guvernele, angajatori, organizaţii
sindicale, societăţi civile, până la nivelul activiştilor individuali. Prin aceste acţiuni se urmăreşte monitorizarea copiilor
exploataţi prin muncă şi propunerea spre adoptare a unor soluţii pentru protejarea tinerelor vlăstare umane.
Conform instituţiilor internaţionale de resort, un număr impresionant de copii sunt expuşi celor mai grave forme de
exploatare prin muncă, sclavie, trafic de droguri sau prostituţie şi chiar implicarea în conflicte armate, cazuri multiple fiind
semnalate de presa din întreaga lume. Conform aceloraşi surse, dintre cei 168 de milioane de copii exploataţi prin muncă,
majoritatea trăiesc în zone afectate de conflicte sau dezastre naturale, asta însemnând suferinţă, moarte prin inaniţie ori prin
violenţă.
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Încă de la fondarea sa, în anul 1919, Organizaţia Internaţională a Muncii a adoptat standardele de muncă şi vârsta
minimă de angajare sau de muncă, ce nu trebuie să fie mai mică decât vârsta la care se încheie ciclul învăţământului
obligatoriu.
În România, legislaţia interzice munca minorilor sub 15 ani. În anul 2015, Guvernul a stabilit numărul maxim de ore pe
care le poate lucra un copil, în funcție de vârsta acestuia, însă doar pentru activități culturale și sportive care nu aduc profit.
Orice intervenţie a autorităţilor privind protecţia copilului, trebuie iniţiată, însă, cu discernământul de rigoare, pentru a
se evita confuzia dintre EXPLOATAREA copiilor prin muncă şi EDUCAŢIA copiilor prin muncă. Iată ce spunea în această
privinţă scriitoarea americană, activistă pentru drepturi cetăţeneşti, Abigail Van Buren: “Dacă îţi doreşti copii care să trăiască
pe picioarele lor, aşează o responsabilitate pe umerii lor”. Ne referim, în mod special, la obişnuinţa românilor din mediul rural
de a-şi pregăti copiii pentru viaţă antrenându-i în diverse activităţi casnice. Este un obicei ancestral care a dat roadele cele mai
frumoase, iar exemplele ar fi de prisos, fiind prea numeroase, unii dintre foştii copii crescuţi astfel la ţară ajungând personaje
ilustre în România şi în lume.
Însumi, am avut o astfel de copilărie, pentru care nu voi înceta niciodată să le mulţumesc părinţilor mei, duşi acum la
ceruri. Cu siguranţă, mulţi dintre dumneavoastră, mai ales cei vârstnici, aţi deprins din familie cultul muncii şi, prin urmare,
respectul cuvenit pentru munca fiecăruia dintre semeni. Vorbim aici despre înţelegerea, încă din copilărie, a tot ce implică
truda şi ambiţia de a obţine rezultatul dorit, ceea ce contribuie fundamental la formarea caracterului. Sau, după cum zicea
filozoful grec Aristotel, “Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructele sale sunt dulci”. Cam asta trebuie înţeles în privinţa
educaţiei prin muncă şi a pregătirii copilului pentru viaţă, metodă pe care japonezii, de pildă, o aplică cu deplin succes, încă de
la grădiniţă. Nivelul de civilizaţie atins în această ţară nu cred că merită comentat, decât la modul respectuos. “Munca e
singurul lucru care dă substanţă vieţii”, îl învăţa şi savantul Einstein, pe fiul său, Hans Albert.
La nivel global, activitatea de responsabilizare a adulţilor privind atitudinea faţă de minori este imperios necesară,
pentru deplina înţelegere a importanţei actului educativ, astfel încât practica exploatării copiilor prin muncă să fie eradicată.
Adulţii au obligaţia să înveţe cum să-i îndrume pe minori, pentru ca rezultatul educaţiei să constituie premisa devenirii tinerei
generaţii, adică să asigure viitorul pe care-l doresc pentru propria naţiune, puterea exemplului personal fiind preceptul cel mai
sănătos. Studierea abilităţilor native ale copilului este, în egală măsură, necesară pentru îndrumarea sa către domeniul care să-i
ofere viitorului adult plăcerea de a munci, în perspectiva prezumptivei profesii. Consider că această metodă de educaţie ar
trebui să fie preluată şi de către sistemul nostru de învăţământ.
Deputat
Niţă Mihai
***
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Grupul parlamentar al Minorităților Naționale
 Declarații politice
Diaspora greacă şi Secretariatul General al Grecilor de peste Hotare
Domnule preşedinte de ședinţă,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Stimaţi invitaţi,
Vă transmit mesajul doamnei Papadatou Evanthia- Directorul pentru Europa al Secretariatului General pentru Grecii din
străinătate, Ministerul de Externe al Republicii Elene, cu ocazia vizitei de lucru în România.
„În lunga sa istorie, Grecia s-a confruntat cu valuri mari de emigrație, care au creat în același timp structuri extinse și
semnificative ale Diasporei care le leagă de patria-mamă. Toate acestea au construit legături puternice și au interacționat
semnificativ cu patria lor, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere cultural.
În prezent, peste 7.000.000 de persoane de origine greacă locuiesc în afara Greciei, în aproximativ 140 de țări din întreaga
lume. Pare aproape un paradox, dar nu există țară din lume, unde să nu trăiască o populație activă greacă care lucrează și
contribuie la bunăstarea și dezvoltarea țării gazdă.
Cea mai mare densitate de populație elenă poate fi găsită în Statele Unite ale Americii (aproximativ 3 000 000), urmată de
Europa (1.200.000), cea mai mare parte dintre aceasta fiind stabilită în Republica Federală Germania (450.000)
Guvernul elen elaborează o politică globală, integrată, care vizează satisfacerea nevoilor și aspirațiilor grecilor care trăiesc
în străinătate, în conformitate cu provocările lumii noastre globalizate.
Secretariatul General al Grecilor de peste Hotare (GGAE), pendinte de Ministerul Afacerilor Externe Grec, constituie
organizația statului grec care implementează politicile corespunzătoare și ține evidența a aproximativ 3.000 de organizații de
diferite tipuri, inclusiv a asociațiilor secundare și terțiare care au fost create.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
- Consolidarea identității culturale a grecilor care trăiesc în străinătate și răspândirea culturii elene în țările gazdă prin
diverse activități și evenimente culturale.
- Sprijinirea comunităţilor elene din străinătate referitor la probleme culturale activități economice, tineret, educație și
știință.
- Consolidarea relației dintre Parlamentul grec și grecii din străinătate cu ajutorul numeroșilor politicieni de origine
greacă, aleși în parlamentele și municipalitățile țărilor în care trăiesc. În acest fel se stabilesc relațiile bilaterale de prietenie,
colaborare și înțelegere reciprocă.
- Consolidarea și extinderea inițiativelor culturale și educaționale ale grecilor din străinătate, cu accent pe sprijinirea
învățământului superior (Departamente de Studii Elene), a „Programului internațional Philoxenia" pentru tinerii greci care
trăiesc în străinătate, utilizarea noilor tehnologii (tele-educație), îmbogățirea bibliotecilor din străinătate cu materiale
educaționale și cărți.
- Susținerea financiară a activităților (culturale, educaționale etc.) ale organizațiilor grecești din străinătate.
Acestea sunt sectoarele în care susținem elenismul din întreaga lume în ultimii 35 de ani. Nu intervenim niciodată în
organizarea sa proprie, în miile de organisme de toate felurile din întreaga lume, totuși cooperând din punct de vedere al
organizării în măsura posibilităților noastre, întotdeauna cu respect față de cultura, modul de viață și cadrul juridic care
reglementează țara primitoare a Diasporei noastre.
Organizăm programe de cunoaștere a patriei-mamă, în special pentru grupuri de tineri și studenți, dar și pentru cea de-a
treia vârstă, și am primit bucuroşi în Grecia peste 60.000 de persoane prin intermediul programelor specifice educaționale cu
durata de două săptămâni.
Sprijinim evenimentele și acţiunile cu specific cultural, organizarea de activităţi de arte vizuale și grafice, programe de
învăţare a limbii elene, de educație teatrală și muzică tradițională. Elenismul dorește în special să susțină programele de
învățare a dansurilor tradiționale, dar și festivalurile aferente, deoarece elenismul mondial își păstrează vie dragostea față de
dansurile patriei-mamă, în care au fost ascunse multe dintre simboluri și memoria evenimentelor istorice, ca să nu mai
menţionez şi comportamente de a trăi.
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Sperăm că în viitorul apropiat vom putea să ne întâlnim cu diaspora altor popoare și să implementăm politici comune. În
plus, zona culturii, în care suntem în principal activi, este o zonă globală.
Am făcut deja pași considerabili. Politicile privind diaspora au fost deja incluse în agenda reuniunilor de cooperare
bilaterale și trilaterale, pe care noi, reprezentând Grecia, le-am purtat pentru prima oară în ultimii trei ani cu Cipru, Israel și
Egipt. Cu accent pe activitățile culturale comune, pe activitățile de memorie istorică și simbolism, în cooperare cu grupurile
noastre de tineri din Diaspora și în implementarea activităţilor politice pe care aceleași grupuri de tineri le propune.
Facilităm cooperarea cu alte țări în problemele diasporei, cum ar fi Liban, Armenia, Iordania și Georgia, țări cu o diasporă
considerabilă, care au o prezență în țara noastră, așa cum şi noi o avem în ţara lor.
În aceste zile, din nou, trebuie să punem întrebarea care adesea pare să fie uitată: De ce ar trebui să ne ocupăm de
diaspora? Ce va câștiga țara? Răspunsul Greciei este destul de evident dacă luăm în considerare estimările relativ sigure că
circa 7 milioane de greci trăiesc și lucrează în prezent în afara frontierelor noastre naționale, care s-au mutat recent sau au trăit
și au prosperat timp de generații în alte țări. Dacă vom reuși să consolidăm implicarea expatriaţilor noștri în viața economică și
culturală a Greciei și dacă vom îmbunătăți legătura dintre ei și patria-mamă, vom câștiga în mai multe moduri, inclusiv
creștere economică, extindere a bazei noastre economice și, prin extensie, a puterii noastre geopolitice.
Importanţa Diasporei nu este ceva special pentru Grecia. Rolul instrumental pe care Diaspora îl poate juca în afacerile
economice, politice și culturale ale patriei-mamă este ceva în prezent recunoscut universal. În ultimii 20 de ani, în special,
multe țări și guverne au fost active în consolidarea acestor legături benefice cu diaspora lor, chiar și înființarea unor ministere
responsabile de acestea. Această creștere semnificativă a structurilor Diasporei coincide cu epoca globalizării, sugerând cu
tărie că globalizarea nu se află într-o relație cu sumă zero cu identitățile naționale, ci într-o relație reciprocă de feedback,
subliniind astfel semnificația rețelelor Diasporei.
Activitatea economică absolut dezirabilă a diasporei nu poate fi însă realizată prin considerații „strict”economice și fără
lanțul complex de relații și legături cu patria-mamă, legături familiale, dar și locale, religioase, culturale și, bineînțeles,
naționale. Toate aceste legături ar trebui să fie cultivate cu grijă și, bineînțeles, rolul statului ar trebui să fie de susținător la
toate nivelurile. Avem deja exemple în care comunitățile grecești din străinătate organizează cursuri de limba greacă pentru
persoanele de origine greacă și le aduc în Grecia pentru perioade scurte de timp pentru a învăța limba greacă și pentru a
cunoaște Grecia, inclusiv locurile speciale de origine a strămoșilor lor. Aceste eforturi lăudabile ale comunității grecești de a
rămâne atașate patriei lor nu ar trebui să fie doar apreciate, ci şi întărite în orice mod posibil, fie material, instituțional sau
simbolic.
Pentru a da un exemplu despre ceea ce se poate face în această direcție, merită menționată o politică specifică referitoare
la diaspora greacă, care este deja în vigoare începând din anul 2017.
Este inițiativa „Podurile cunoașterii și cooperării” (https://www.knowledgebridges.gr/). O politică care vizează resursele
umane calificate care lucrează în străinătate, recunoscând că un număr semnificativ dintre cei care au părăsit ca parte a
„exodului de creiere” vor rămâne în străinătate cel puțin o vreme. Această inițiativă încearcă să creeze o comunitate on-line a
tuturor oamenilor de știință greci, indiferent de țara în care trăiesc, și să le conecteze cu economia greacă în mod real și fezabil.
Această inițiativă nu se limitează la cei care au părăsit țara în ultimii ani ai crizei. Se adresează în egală măsură
generațiilor mai vechi de emigranți și diasporei greceşti care trăieşte și munceşte în străinătate, ca un sector suplimentar de
consolidare a relațiilor cu patria-mamă. Crearea unor rețele internaționale de expatriați prin intermediul noilor tehnologii,
oameni de afaceri și cadre universitare, poate contribui decisiv la multe din aspectele economice de mai sus ale asocierii dintre
grecii expatriați și Grecia.
Să nu uităm, prin urmare, rolul istoric important pe care Diaspora l-a jucat, și nu doar cea greacă, făcându-l un avantaj
comparativ avantajos pentru țările care o au și îi exploatează potențialul - dar și o rană sângerândă dacă nu este folosit. Prin
urmare, suntem obligaţi să reintegrăm și să implicăm diaspora în viața economică, politică, culturală și socială a țării, ceea ce
atât pentru țară și pentru diaspora nu ar fi decât un beneficiu”.
Va mulţumesc,
Deputat
Dr. Dragoş-Gabriel Zisopol
***
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Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
În data de 6 iunie 2019, de Ziua eroilor și, totodată, de Ziua internațională a limbii ruse, am avut onoarea de a întâmpina
la Palatul Parlamentului, în cadrul Grupului parlamentar de prietenie dintre România și Federația Rusă, delegația de
oficialităţi, artiști şi oameni de afaceri din regiunea Iaroslavl, Federația Rusă. Aceștia au efectuat în România o vizită de
cunoaștere şi schimb cultural pentru a marca Ziua Rusiei. Delegația a fost condusă de Natalia Vladimirovna Kosihina, senator
al Consiliului Federației Ruse din cadrul Adunării Federale, însoțită fiind de Natalia Mujennikova, directorul Centrului Rus de
Știință și Cultură din București. Delegaţia a fost formată din: Maria Dmitrievna Lebedeva - șef Departament Relații
Internaționale al administrației regiunii Iaroslavl, Andrei Stepanov și Serghei Sergheev - oameni de afaceri din domeniul
suvenirurilor ruseşti cu linie de producţie în regiunea Iaroslavl, Larisa Anatolievna Șahova - președinte al Complexului
muzeistic Viatskoe din localitatea Viatskoe, regiunea Iaroslavl, precum și membrii ansamblului de stat „Serpantin” din
Federația Rusă: Tatiana Cicaleova, Elena Taraday, Andrei Cicaleov, Andrei Cerepanov, Aleksandr Rouzov, Aleksandr
Suhanov. În cadrul întâlnirii au fost discutate teme legate de cooperarea româno-rusă pe plan umanitar și cultural. Doresc să
subliniez, pe această cale, importanța stabilirii unor contacte bilaterale solide la nivel interparlamentar, cultural și economic
între România și Federația Rusă. Dialogul onest și deschis este o modalitate concretă de promovare a intereselor comune, în
scopul stabilirii unei relații constructive pe termen lung între cele două părți. Delegația rusă a participat, de asemenea, pe 8
iunie a.c., la manifestările cultural artistice dedicate Zilei Rusiei, organizate de Centrul Rus de Știință și Cultură din București,
în parteneriat cu Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din capitală.
Vizita de lucru în țara noastră s-a încheiat pe 9 iunie 2019, la Constanța, unde grupul de elevi ruși lipoveni, participanți la
concursul național Festivalul Poeziei Ruse, și ansamblurile artistice "Serpantin" din Federația Rusă, "Lodka" din Tulcea,
"Novosiolki" din Ghindărești, jud. Constanța, și "Goluboe More" din Constanța au adus un omagiu limbii materne a rușilor
lipoveni în cadrul evenimentului "Ziua internațională a limbii ruse”. Limba rusă este vorbită la nivel mondial de aproximativ
289 milioane de persoane iar pentru rușii lipoveni de pe teritoriul țării noastre, aceasta reprezintă limba maternă, fiind studiată
în cadrul instituțiilor de învățământ din România, conform Metodologiei privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi
literaturii materne, al Limbii şi literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei muzicale în
limba maternă. Fiind cea mai vorbită limbă slavă din lume, aceasta are statut oficial la Organizația Națiunilor Unite și în alte
organizații internaționale.
Vă mulțumesc!
Deputat
Andrian Ampleev
***
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