CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 21 - 2019
Săptămâna 16 – 20 septembrie2019

Stimaţi abonaţi,
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea
dumneavoastră.
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor

I. SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor
(sesiunile februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2019).......…………...…………………...………..................2
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor
(sesiunea septembrie–decembrie 2019)…..……….…………………………...………………….………...................3
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (săptămâna 16 – 20 septembrie
2019)……..……..........…..……………………………………………..................................................................... ...4
D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 16 – 20 septembrie 2019).…………5
E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară parlamentară a anului 2019………………………………………………………………………..................6
Anexă………………………………………………………………………………………………………………...7
F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor.................................................................22
Anexă..........................................................………………………….....…..............................................................23

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN
CAMERA DEPUTAŢILOR
- Grupul parlamentar al PSD……………………………………………………………………………………….26
- Grupul parlamentar al PNL………………………………………………………………………………………43
- Grupul parlamentar UDMR……………………………………………………………………………………....68
- Grupul parlamentar Minorităților Naționale ……………………………………………………………………..69

Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”.
* Datele prezentate sunt primite de la Grupurile Parlamentare

1

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 21 - 2019
Săptămâna 16 – 20 septembrie2019

A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2019*
(Situaţia cuprinde datele la 20 septembrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la începutul anului 2019
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– 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

1376
986
332
58
214
166

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

31
47
107
27

212

1
1
1186
500
663
19
4
3
1
13
13
0

Cele 212 iniţiative legislative votate privesc:
78 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
30 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
39 proiecte de legi
134 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie şi 26-28 august 2019.
** În anul 2018 au fost promulgate 162 legi.

2

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 21 - 2019
Săptămâna 16 – 20 septembrie2019

B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2019
(Situaţia cuprinde datele la 20 septembrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1212

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2019

1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

58

1) Dezbătute

31
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– 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
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare

23
29 129
6
23
0
0
1
1
1186
500
663
19
4
13
13
0

Cele 29 iniţiative legislative votate privesc:
15 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
9 proiecte de legi
14 propuneri legislative
oiecte de legi iniţiate de Guvern:
* În anul 2019 au fost promulgate 162 legi, din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile
anterioare.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
(săptămâna 16 – 20 septembrie 2019)

Şedinţele din zilele de luni, 16 şi miercuri 18 septembrie 2019

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

502
502

din care: - în dezbatere

6

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

5
6

- votate
- la Senat

1

- la promulgare

5

Retrimise la comisii

R

3

▪ Cele 6 iniţiative legislative votate privesc:
3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
3 propuneri legislative

ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
R
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
ivesc:
donanţelor de Urgenţă
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(16 - 20 septembrie 2019)

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

Pl-x 665/2018 - Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pentru modificarea art.9
din Ordonanța 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

2.

PL-x 366/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii farmaciei nr.266/2008

3.

PL-x 179/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea
unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative

4.

Pl-x 399/2018 - Lege pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

5.

PL-x 660/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

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

PL-x 261/2019 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles,
la 19 octombrie 2018
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ
prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară parlamentară a anului 2019
(situaţie la data de 23 septembrie 2019)

În septembrie 2019, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a
doua sesiune ordinară a anului 2019, care cuprinde 128 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 50 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale
procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

Senat
În procedură

1

10

31

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 :

5
20
0

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

1
0
0
0
0
0
6
0

18
32
50

10

25

7

32
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ANEXA
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune
ordinară parlamentară a anului 2019 (situaţie la data de 23 septembrie 2019)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

3

4

Nr.
înreg.

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
PLx
825/2015 protecţiei mediului.
(poz. I-b-8)
L
- Caracter: organic
553/2015 - Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
PLx
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de
133/2018
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-17)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
88/2018
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

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).

Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie
în sectorul de creştere a bubalinelor, program multianual de
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii
bivoliţelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de creştere
şi reproducţie a bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de
locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate,
precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.
Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a
serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de
plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu
Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru
PLx
privire la conturi, regimul privind transparenţa pentru condiţii şi
304/2019 modificarea unor acte normative. (poz. I-b-16)
cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi
- Procedură de urgenţă: da
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor
L
- Iniţiator: Guvern
serviciilor de plată şi ale prestatorilor de servicii de plată, în
187/2019 - Cameră decizională: CD
contextul prestării de servicii de plată cu titlu profesional,
urmând a se abroga actuala reglementare în domeniu, respectiv
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009.
Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de emitere de
Proiect de Lege privind activitatea de emitere de
PLx
monedă electronică, a condiţiilor de desfăşurare a activităţii de
305/2019 monedă electronică. (poz. I-b-14)
prestare de servicii de plată de către instituţiile emitente de
- Procedură de urgenţă: da
monedă electronică, a supravegherii prudenţiale a acestor
L
- Iniţiator: Guvern
instituţii, precum şi stabilirea regimului privind răscumpărarea
188/2019 - Cameră decizională: CD
monedei electronice.

Stadiul

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

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

S - Adoptată
pe 26.06.2019
CD - OZ Plen
BUG

S - Adoptată
pe 26.06.2019
CD - OZ Plen
BUG

Observații

Raport depus
pe
07.12.2018
(699/R/2018)

Raport depus
pe
24.04.2019
(196/R/2019)

Raport depus
pe
12.09.2019
(310/R/2019)

Raport depus
pe
12.09.2019
(311/R/2019)

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
338/2019
5
L
277/2019

6

PLx
575/2018
L
393/2018

PLx
673/2018
7
L
575/2018

PLx
374/2019
8
L
278/2019

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei
anuale în vederea participării Poliţiei Române la
Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL,
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la
Ordonanţa
Guvernului
nr.41/1994
privind
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale interguvernamentale la care România
este parte. (poz. I-b-15)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- 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-6)
- 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-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind reglementarea fondurilor de
investiţii alternative şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-2)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptată
Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei
pe 03.07.2019
Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL,
CD - OZ Plen
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa
BUG
Guvernului nr.41/1994.

Observații

Raport depus
pe
19.09.2019
(323/R/2019)

Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri S - Adoptată
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pe 17.10.2018
urmând a fi abrogată actuala reglementare în materie, CD - BUG
pt. raport
reprezentată de Legea nr.350/2005.

TDR:
12.11.2018

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.

TDR:
22.11.2018

S - Adoptată
pe 24.10.2018
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptată
Înființarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative pe 16.09.2019
(FIA), organisme de plasament colectiv, altele decît cele CD - BUG
pt. raport
prevăzute prin Ordonanța de urgență nr. 32/2012.

TDR:
03.10.2019

Nr.
crt

9

10

Nr.
înreg.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
PLx
Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile
306/2019
geografice. (poz. I-b-10)
- Procedură de urgenţă: da
L
- Iniţiator: Guvern
189/2019
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii
de călătorie şi serviciile de călătorie asociate,
PLx
667/2018 precum şi pentru modificarea unor acte normative.
(poz. I-b-13)
L
- Caracter: ordinar
451/2018 - Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind Codul aerian.
(poz. I-b-26)
- Procedură de urgenţă: da
L
- Iniţiator: Guvern
692/2018 - Cameră decizională: CD
PLx
94/2019

11

Plx
78/2018
12

Titlul proiectului de lege

L
87/2018

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.84/1998, în scopul punerii
de acord a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene,
ca o premisă esenţială a îndeplinirii angajamentelor ce revin
României.
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 European şi ale
Consiliului şi de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului.
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.

Stadiul
S - Adoptată
pe 26.06.2019
CD - IND
pt. raport

S - Adoptat pe
31.10.2018
CD - IND
pt. raport

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

Aprobarea programului multianual de susţinere a activităţii în
sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata Românească,
Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru realizarea de ferme
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de
noi/adăposturi noi pentru animale de reproducţie, inclusiv pentru
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele
prima populare, precum şi pentru stimularea asocierii în S - Adoptat pe
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
cooperative, denumit „Programul de susţinere a crescătorilor de 28.02.2018
(poz. I-b-18)
taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”. CD - AGRI
- Caracter: ordinar
Demersul legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul privind pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
acordarea ajutoarelor de stat, în vederea îmbunătăţirii nivelului
- Iniţiator: deputați + senatori
de performanţă şi sustenabilitate al întreprinderilor agricole,
- Cameră decizională: CD
având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a
crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi
Sura de Stepă.

Observații

TDR:
05.09.2019

TDR:
20.11.2018

TDR:
21.03.2019

TDR:
22.03.2018

Nr.
crt

13

14

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001
Plx
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin
336/2018
în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
L
Agenţiei Domeniilor Statului. (poz. I-b-19)
149/2018
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

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

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
PLx
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din România,
502/2005 naţionale din România. (poz. I-b-30)
precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind
- Procedură de urgenţă: nu
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al
L
- Iniţiator: Guvern
minorităţilor naţionale.
202/2005 - Cameră decizională: CD

15

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor
PLx
375/2017 publici cu statut special din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor. (poz. I-b-5)
- Caracter: organic
L
357/2017 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

16

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, care
Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul programatic
PLx
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-27)
pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de
574/2017
dezvoltare teritorială a României, bazat pe un concept strategic,
- Caracter: ordinar
precum și direcțiile de implementare pentru o perioadă de timp
- Procedură de urgenţă: nu
L
de 20 de ani, la scară regională, interregională, națională, cu
- Iniţiator: Guvern
181/2017
integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier și
- Cameră decizională: CD
transnațional”.

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.

Observații

TDR:
12.06.2018

S - Respins pe
24.10.2005
CD - Retrimis
TDR:
pe 18.09.2012 la
25.09.2012
DROM
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
16.10.2017
TDR:
CD - DROM,
07.11.2019
ADMIN și JUR
pt. raport comun

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

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
575/2017

17
L
414/2017
PLx
399/2017
18
L
216/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale
cetăţenilor români. (poz. I-b-20)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
România. (poz. I-b-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

19

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi
PLx
completarea Legii farmaciei nr.266/2008.
579/2018
(poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
453/2018
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

20

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna
PLx
670/2011 conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-22)
L
- Caracter: ordinar
532/2011 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

21

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-12)
PLx
716/2018 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
443/2018 - Cameră decizională: CD

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

Stadiul
S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - Retrimis la
ADMIN pe data
de 19.12.2017
pt. raport
suplimentar

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

Observații

S - Adoptat pe
17.10.2018
CD - SĂN
pt. raport

S - Adoptat pe
21.11.2011
CD - ÎNV
pt. raport

Reglementarea cadrului juridic necesar asigurăriielaborării,
S - Adoptat pe
implementării
și
monitorizării
politicii
de
tineret,
19.11.2018
participăriiactive și incluzive a tinerilor la viața societății, la
CD - ÎNV
domeniile de interes pentru aceștia, precum și acadrului juridic
pt. raport
necesar dezvoltării personale și profesionale a tinerilor conform
necesităților și aspirațiilor acestora.

TDR:
14.11.2017

TDR:
12.11.2018

TDR:
20.11.2011

TDR:
05.12.2018

Nr.
crt

22

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.
PLx
219/2019 (poz. I-b-11)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
138/2019 - Iniţiator: 26 deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
PLx
31/2019

23

Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-9)
- Procedură de urgenţă: da
L
- Iniţiator: Guvern
636/2018 - Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, urmărindu-se,
01.04.2019
printre altele, unificarea dispoziţiilor legale cu privire la tipurile
CD - ÎNV
de contracte încheiate de către participanţii la activitatea
pt. raport
sportivă.

TDR:
25.04.2019

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

TDR:
26.02.2019

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

TDR:
19.04.2018

24

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii
PLx
163/2018 nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,
precum şi altor acte normative. (poz. I-b-4)
L
- Procedură de urgenţă: nu
498/2017 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

25

Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea penal, în scopul transpunerii în legislația națională a unor
unor acte normative din domeniul penal în vederea prevederi din cuprinsul Directivei 2014/42/UE a Parlamentului
PLx
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și
537/2017
confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite
(poz. I-b-7)
în Uniunea Europeană, precum și al Directivei 2016/343/UE a
- Caracter: organic
L
Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016
- Procedură de urgenţă: nu
217/2017
privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de
- Iniţiator: Guvern
nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul
- Cameră decizională: CD
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

1

2

3

4

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

L
196/2019

Propunere legislativă privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000
privind Statutul personalului silvic. (poz. I-a-3)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă:nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Potrivit Expunerii de motive, corelarea actualului statut al
personalului silvic cu „realitățile derivate din evoluțiile S - Adoptată
domeniilor de activitate în care funcționează personalul pe 04.09.2019
CD silvic”.

Trimis la
Camera
Deputaților
pt. dezbatere

L
220/2019

Proiect de lege - LEGEA TURISMULUI.
(poz. I-a-5)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Reglementarea organizării, coordonării, finanțării, autorizării
și controlului activităților din domeniul turismului, a
promovării și dezvoltării turismului, precum și a S - OZ Plen
managementului resurselor turistice și umane în conformitate ECON
cu principiile echității, competivității, accesibilității, CD sustenabilității și dezvoltării durabile.

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

Modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor
S - OZ Plen
măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a
JUR
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017
CD privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor
financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

S - OZ Plen
Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor
ADMIN
măsuri financiare.
CD -

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

L
279/2019

L
285/2019

Proiect de lege privind modificarea Legii nr.78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri
de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie
2017 privind combaterea fraudelor îndreptate
împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin
mijloace de drept penal. (poz. I-a-8)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare în domeniul unor programe gestionate de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice. (poz. I-a-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Nr.
crt

5

6

7

8

9

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

L
317/2019

Proiect de lege pentru completarea anexei din Legea
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
S - JUR
traficului şi consumului ilicit de droguri. (poz. I-a-1) Completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea
pt. raport
şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
- Procedură de urgenţă: da
CD - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
11.09.2019

L
318/2019

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului. (poz. I-a-11)
Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind S - MUN
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu pt. raport
- Caracter: organic
CD modificările și completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
11.09.2019

L
326/2019

Proiect de
lege
"LEGEA
HIDROMINERALE". (poz. I-a-6)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
11.09.2019

L
327/2019

L
335/2019

RESURSELOR

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală. (poz. I-a-7)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind facturarea electronică în
domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-a-10)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Comisia pt.
ape și Comisia
pt. energie
pt. raport
CD Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul
de procedură penală, cu modificările și completările
ulterioare, în vederea transpunerii în legislația națională a S - JUR
unor prevederi din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului pt. raport
European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile CD procedurale pentru copii care sunt persoane suspectate sau
acuzate în cadrul procedurilor penale.
Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice emise
ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul legii S - OZ Plen
EC
nr. 98/2016.
CD -

TDR:
11.09.2019

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

Nr.
crt

10

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

L
339/2019

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri. (poz. I-a4)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în S - OZ Plen
sensul extinderii domeniilor în care poate fi prestată ÎNV și MUN
activitatea desfășurată de zilieri, precum și reintroducerea în CD categoria beneficiarilor legii a insituțiilor aflate în
coordonarea Ministrului Tineretului și Sportului.

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-12)
- 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.

PLx
444/2017
11
L
28/2018

PLx
734/2018
12
L
573/2018

PLx
128/2019
13
L
726/2018

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
(poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind
regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, având în vedere necesitatea
transpunerii parțiale a Directivei (UE) 2017/853 a
Parlamentului European și a Consiliului din 177 mai 20177
de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind
controlul achiziționării și deținerii de arme, precum și a
îmbunătățirii cadrului legal în materie.

Stadiul

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

S - Adoptată
pe 28.11.2018
CD - Adoptată
pe 12.06.2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
S - Adoptat pe
urgenţă. (poz. I-b-25)
Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa de 11.03.2019
CD - Adoptată
urgenţă a Guvernului nr.1/1999.
- Caracter: organic
pe 04.09.2019
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații
Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

TDR:
12.06.2019

La
promulgare
din data de
20.06.2019
Sesizare de
neconstituţio
nalitate
(formulată de
Președintele
României)
09.07.2019
La
promulgare
din data de
16.09.2019

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
551/2018

14
L
392/2018

PLx
743/2018
15
L
634/2018

PLx
37/2019
16
L
635/2018

PLx
179/2019
17
L
122/2019

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale. (poz. I-b-28)
- 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-b1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul
juridic al francizei, precum şi pentru modificarea
art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal. (poz. I-b-29)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea
unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism
şi modificarea unor acte normative. (poz. I-b-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

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.
Prin derogare de la prevederile art.34 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, Ministerul Turismului să
încheie cu autorităţile administraţiei publice locale contracte
de finanţare multianuale, pentru finanţarea investiţiilor în
turism, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor
de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate
şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată
perioada de finanţare.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
15.10.2018
CD - Adoptată
pe 11.09.2019

La SG din
data de
16.09.2019

S - Adoptat pe
05.12.2018
CD - Adoptată
pe 11.09.2019

La SG din
data de
16.09.2019

S - Adoptat pe
06.02.2019
CD - Adoptată
pe 11.09.2019

La SG din
data de
16.09.2019

S - Adoptat pe
25.03.2019
CD - Adoptată
pe 18.09.2019

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

Nr.
înreg.
PLx
524/2011

1

L
616/2011

PLx
525/2011
2

L
617/2011

PLx
203/2013
3
L
241/2013

PLx
427/2012
4

L
393/2012

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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.

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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.

Nr.
crt

5

6

7

8

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
PLx
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de
428/2012
stat pe anul 2011 și a contului general anual de
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
L
2011. (poz. I-c-5)
394/2012
- 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
PLx
de execuţie a bugetului Fondului national unic de
413/2013
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2012.
L
(poz. I-c-6)
546/2013
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
PLx
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
414/2013
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
L
2012. (poz. I-c-7)
547/2013
- 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
PLx
411/2014 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)
L
568/2014 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

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
23.10.2013;
urmează să
intre pe OZ

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

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

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

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

9

10

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
PLx
412/2014 stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2013. (poz. I-c-9)
L
569/2014 - 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
PLx
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
562/2015
al datoriei publice aferente anului 2014.
(poz. I-c-10)
L
- Caracter: ordinar
350/2015
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul
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

11

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
PLx
de execuţie a bugetului Fondului național unic de
191/2017
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2015.
L
(poz. I-c-11)
112/2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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 CD +S
lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului național unic de BUG CD +
asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de BUG S
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).

12

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
PLx
192/2017 stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2015. (poz. I-c-12)
L
113/2017 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în CD +S
sumă de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă BUG CD +
de 236,9 milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a BUG S
realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și
cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei.

Observații

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.
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

Titlul proiectului de lege
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

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

TDR:
12.10.2017

TDR:
12.10.2017

TDR:
31.10.2018

TDR:
31.10.2018

Nr.
crt

17

18

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

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
B
365/2019 al datoriei publice aferente anului 2018.
(poz. I-c-17)
- 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 2018 şi a contului general anual de
B
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
366/2019
2018. (poz. I-c-18)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

Înregistrat la
Senat
pt.dezbatere

Înregistrat la
Senat
pt.dezbatere

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 19 septembrie 2019)
I. În perioada 16– 19 septembrie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 16 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 68 avize.
Cele 16 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare 9
 rapoarte de respingere 7
Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanţe ale Guvernului
 proiecte de legi şi propuneri legislative:……12

1
3

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 647 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 81 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 20 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2019

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2046 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

326

115

67

41

55

31

12

818

849

379

2017

22

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 16-19 septembrie 2019
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea
Decretului - 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,
republicat, cu modificările ulterioare
– raport comun cu comisia pentru muncă
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative
Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării
Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale
la care România este parte

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

21 parlam.
respinsă de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(314/R din 17.09.2019)

Guvern
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare în
forma Senatului
(322/R din 19.09.2019)

Guvern
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(323/R din 19.09.2019)

1

Plx.665/2018

2

PLx.300/2019

3.

PLx.338/2019

4.

PLx.273/2019

Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea
responsabilităţii fiscal-bugetare 69/2010

48 parlam.
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de respingere
(324/R din 19.09.2019)

PLx.269/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2010 a
responsabilităţii fiscal-bugetare

1 parlam.
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de respingere
(325/R din 19.09.2019)

PLx.589/2018/
2019

Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene

Guvern
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare în
forma Senatului
(326/R din 19.09.2019)

PLx.592/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind
reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare
efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte
normative

Guvern
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare în
forma Senatului
(635/RS1 din
19.09.2019)

5.

6.

7.

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Observaţii

Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004
– raport comun cu comisiile pentru agricultură și juridică

Data
dezbaterii

1.

PLx.56/2018

1 parlam.
adoptat de
Senat

04.06.2019

Raport de adoptare în
forma Senatului
(313/R din 17.09.2019)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Observaţii

Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004
– raport comun cu comisiile pentru industrii și juridică

Data
dezbaterii

1 parlam.
adoptat de
Senat

28.08.2019

Raport de adoptare în
forma Senatului
(313/R din 17.09.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.170/2019

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
– raport comun cu comisia juridică

1 parlam.
respinsă de
Senat

11.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(317/R din 17.09.2019)

PLx.339/2019

Proiectul Legii modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local

Guvern
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare
(321/R din 18.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

1.

PLx.56/2018

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

2.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

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

1.

Nr. iniţiativă
legislativă

Plx.665/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi
a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea
Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 21 parlam. respinsă 17.09.201
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
de Senat
9
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
– raport comun cu comisia pentru buget

Observaţii

Raport de adoptare cu
amendamente
(314/R din 17.09.2019)

Plx.22/2019

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al art.3 din Legea
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

2 parlam. respinsă
de Senat

Plx.24/2019

Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

37 parlam
respinsă de Senat

2.

3.

Plx.60/2017

4.

Plx.527/2013

Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire şi
protecţie a persoanelor cu sindrom Down
-raport comun cu comisia pentru sănătate
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii

11.09.201
9

Raport de adoptare cu
amendamente
(316/R din 17.09.2019)

1 parlam. Adoptat
de Senat

11.09.201
9

Raport de respingere
(319/R din 18.09.2019)

106 parlam.
respinsă de Senat

17.09.201 Raport de respingere
9
(477/RS din 17.09.2019)

IX. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.60/2017

Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire şi
protecţie a persoanelor cu sindrom Down
-raport comun cu comisia pentru muncă

1 parlam.
Adoptat de
Senat

26.06.2019

Raport de respingere
(319/R din 18.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

1.

PLx.326/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media"
19 parlam.
17.09.2019
în învăţământul preuniversitar
adoptat de Senat

Observaţii
Raport de respingere
(320/R din 18.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.56/2018

Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004
– raport comun cu comisiile pentru industrii și juridică

1 parlam.
adoptat de
Senat

11.06.2019

Raport de adoptare în
forma Senatului
(313/R din 17.09.2019)

2.

Plx.170/2019

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
– raport comun cu comisia pentru administrație

1 parlam.
respinsă de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(317/R din 17.09.2019)

3.

PLx.318/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

11 parlam.
adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de respingere
(318/R din 18.09.2019)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat
 Declarații politice
Declarație politică
Stimați colegi,
Înainte de 1989 era un acronim care a făcut carieră printre muncitori: SRL. Însemna Săptămână Redusă de Lucru,
adică săptămâna în care angajații beneficiau de sâmbătă liberă. După 1989, SRL a ajuns să fie recunoscut drept termenul care
definește libertatea, capitalismul și, într-o măsură, democrația: Societate cu Răspundere Limitată. Aceasta, fiind cea mai la
îndemână societate comercială pe care o poate deschide un român și care poate, astfel, să-și asigure singur bunăstarea
economică, să contribuie la dezvoltarea țării, să inoveze și să fie creativ. Adică, într-un cuvânt, să fie liber.
Ei bine, iată că la 30 de ani de la Revoluție, PNL vrea să ne întoarcem la înțelesul inițial al SRL. Intenția politică a
acestei formațiuni este să restrângă, de data aceasta, libertatea angajaților români și să-i lege de patronii lor, să-i facă
dependenți de aceștia și de capriciile lor. PNL dorește modificarea Codului Muncii, astfel încât doar o singură zi, duminica, să
fie zi de odihnă obligatorie. Nu este deloc clar de ce liberalii vor asta, pentru că explicațiile apărute în spațiul public sunt
ilogice.
Ceea ce este evident este faptul că PNL manifestă un dispreț total față de tot ceea ce înseamnă drepturile angajatului și
protecția acestuia. Le aduc aminte liberalilor că unele dintre cele mai importante victorii ale lumii moderne și ale societății
dezvoltate au fost acestea: săptămâna de lucru de 48 de ore, dreptul la plată egală pentru muncă egală între bărbați și femei,
combaterea discriminării femeilor la locul de muncă, dreptul angajaților de a se organiza în sindicate și a se lupta pentru
drepturile lor în fața patronatului.
Nu mai există niciun dubiu că PNL consideră că angajații ar trebui să se comporte precum sclavii în fața patronilor, mai
mulți lideri ai acestei formațiuni au exprimat deja declarații în acest sens, chiar dacă nu cu aceste cuvinte dure. Este vorba că
PNL vrea să ne arunce înapoi cu 30 de ani doar pentru că așa înțeleg ei să se definească de dreapta, în raport cu USR. Din
festivalul populismelor de dreapta nu câștigă niciodată oamenii simpli, ci doar cei foarte bogați și proprietarii de afaceri.
Refuzul PNL, dar și al Președintelui Iohannis, de a da curs invitației PSD și a Premierului Dăncilă de a-și asuma public
măsuri care să asigure stabilitate în bunăstarea cetățenilor, prin susținerea “Pactului pentru bunăstarea românilor”, nu este
decât ultima dovadă a faptului că PNL dorește un război împotriva angajaților, împotriva bugetarilor, împotriva pensionarilor,
adică împotriva tuturor celor care au nevoie să fie protejați împotriva lăcomiei patronilor și deținătorilor de mare capital.
Eu nu voi accepta să sacrific angajații români și-i anunț, de pe acum, pe inițiatori, că voi vota împotriva legii lor și voi
face tot ce-mi stă în putină pentru ca această măsură abuzivă să nu fie tranformată în lege.
Vă mulțumesc!
Deputat
Beatrice Tudor
***
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PSD în frunte cu Viorica Dăncilă a demonstrat că este interesat de soarta
fiecărui român și că are soluții pentru continuarea creșterilor de venituri!
Stimate colege și stimați colegi,
Premierul rezolvă crizele create de președinte. Viorica Dăncilă este omul consensului și al soluțiilor, în timp ce
președintele Iohannis este omul conflictului și al blocajelor. Refuzurile repetate ale domnului Iohannis de a numi miniștri
reprezintă un act de sabotaj împotriva statului român, comis la adăpostul imunității absolute de care beneficiază. Orice alt
cetățean ar fi răspuns penal pentru fapte care sunt de natură să afecteze buna funcționare a statului.
România nu este o țară perfectă. Avem probleme reale pentru care trebuie să venim cu soluții reale, iar PSD asta face.
Nu există nicio scuză, nicio justificare pentru refuzurile repetare ale lui Klaus Iohannis împotriva propriilor cetățeni care au
avut de așteptat să-și ia salariile pentru că președintele a refuzat acceptarea noilor miniștrii propuși de PSD.
PSD a arătat că este un partid mare și poate face lucruri mari pentru țară. Sunt multe lucruri false care se spun românilor
și care creează îngrijorare. Dar eu vrea să le spun că PSD este un partid social-democrat și interesul nostru principal este binele
cetățenilor, nu cel personal și electoral, cum este în cazul președintelui Iohannis.
Premierul Viorica Dăncilă demonstrează încă o dată că este alături de fiecare român şi găseşte soluţii pentru problemele
create de Klaus Iohannis. Toți românii care aveau salariile blocate din cauză că președintele a refuzat numirea miniștrilor
interimar și-au primit săptămâna trecută banii cuveniți.
Soluţia implementată de Executiv a rezolvat problemele salariaţilor care depindeau de ministerele ALDE dar şi pe cea a
salariaţilor de la Ministerul de Interne, care, de la finalul săptămânii trecute, a rămas fără interimar.
Este o minciună afirmația Opoziției că premierului i-ar fi luat două săptămâni să găsească această soluție. Procedurile
necesare au început să fie parcurse imediat după ce domnul Iohannis a refuzat numirea miniștrilor interimari. În prima ședință
de guvern s-a creat cadrul legal care permite Guvernului să emită ordonanțe de urgență, s-a modificat o hotărâre de guvern
astfel încât atribuția de motivare a urgenței pentru ordonanțe să treacă de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, rămas
fără ministru, la Secretariatul General al Guvernului. În a doua ședință de guvern s-a creat cadrul legal ca secretarii generali ai
ministerelor să poată semna ordinele de plată pentru salarii atunci când funcția de ministru este vacantă. Imediat după
publicarea OUG în Monitorul Oficial, secretarii generali din ministerele vacantate au semnat ordine de plată, astfel încât
angajații și-au primit salariile.
Social-democrații în frunte cu premierul Dăncilă au demonstrat încă o dată că sunt cu adevărat interesați de soarta
românilor. Prin „Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor”, PSD arată că nu acceptă niciun compromis în ceea ce privește
beneficiile obținute de fiecare cetățean în guvernarea PSD în ultimii 3 ani. Niciun partid, indiferent cum se numește, nu are
dreptul să intre în viața românilor și să diminueze sau să oprească creșterile de venituri și programele pentru dezvoltarea
antreprenorilor români. Prin acest Pact vrem să ne asigurăm că de acum încolo, toți românii nu vor mai fi supuși la amputări de
venituri, la creșteri de taxe, la reduceri de alocații sau la blocarea măsurilor pentru susținerea noilor afaceri pentru că așa
consideră un anumit partid că trebuie făcut!
Vă mulțumesc.
Deputat
Marius Constantin Budăi
***
Despre virtutea de a fi tanar, atunci cand este unica virtute
Parlamentul Romaniei, Guvernul in ansamblu si mai toate partidele politice reunesc oameni din mai multe generatii,
includ profesionisti din domenii diverse, viziuni diferite si felurite competente. Partide mai noi, jucatori politici de data recenta
si-au consolodat platforma retorica in jurul notiunii de “meritocratie”. In lumea ideala pe care o visam cu totii pentru noi si
generatiile viitoare, succesul bazat pe merit si izbanda derivata din competente constituie pilonii pe care se aseaza societatea.
Dar oamenii generatiei mele stiu ca cel mai de seama ideal, democratia, are de-a face cu singurul merit cuantificabil in
arhitectura sociala: acela de a fi ales de oameni. Meritocratia in democratie inseamna, in mod aproape absolut si inainte de
orice, votul popular. Politica este forma in care servim democratia si mai ales forma in care ne asiguram ca democratia nu va
fi alterata, afectata, ingradita. Abia apoi, in urma celor alesi de oameni, putem alinia compenete in aparatul de administrare a
tarii. Abia dupa meritul de a fi valoros si util in ochii oamenilor astfel incat sa-ti dea votul lor, vin merite legate de realizari
profesionale trecute, de studii in universitati de elita, de priceperi acumulate in activitatea practica. Si abia in urma acestora
varsta ar fi un criteriu, daca dorim sa-l ridicam la rang de criteriu. Caci asa cum maturitatea nu este o garantie de valoare, nici
tineretea nu poate constitui certitudine privind competente. Nu exista, in nici o profesie, meritul de a fi tanar. Nu poate fi nici

27

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 21 - 2019
Săptămâna 16 – 20 septembrie2019
in politica. Cel mai adesea, dimpotriva: competenta, cunoasterea profesionala, priceperile concrete de valoare adaugata vin in
directa proportionalitate cu anii petrecuti in domeniul in care doresti sa te afirmi.
Inteleg dorinta unor oameni din partide tinere de a ne convinge ca tineretea lor este virtutea care ii separa de
neimplinirile politice ale ultimelor trei decenii, dar la cat sunt de vizionari, nu inteleg cum ei nu stiu ca tineretea nu este o
virtute in sine , ca un concept vehiculat prima oara in deceniile staliniste precum acela de “om nou” nu aduce prin sine valoare
in ochii celorlalti oameni – decat poate in ochii celor de-o seama cu ei.
In ultimele trei decenii Romania a avut doua Obiective Majore de tara: integrarea in NATO si integrarea in UE. Acestea
doua, dimpreuna cu toate evolutiile la nivel social, economic si al mentalitatii, toate implinirile majore au fost realizate de
oameni care nu erau tineri nici atunci cand le-au desavarsit. Generatia noastra este aceea care a dus la capat singurele doua
proiecte de tara ale Romaniei si multe altele care au adus Securitate si Bunastare. Iar pentru noi virtutea de atunci n-a fost
aceea ca eram tineri, dupa cum nu este acum aceea de a fi mai vechi in politica. Si atunci si acum aceia dintre noi care am
contribuit cu adevarat, concret, masurabil la binele romanilor si la evolutia Romaniei, virtutea cea mai de seama este aceea de
a pretui aportul oamenilor din toate generatiile.
Deputat
Eugen Bejinariu
***
Fericirea opoziției distructive!
Domnule președinte, stimați colegi deputați,
Modul în care opoziția parlamentară înțelege să facă opoziție la modul real este deficitar în ultima perioadă, mai ales de
când toate aceste formațiuni politice și-au desemnat candidații pentru funcția supremă în stat. Într-o democrație parlamentară,
este esențială dezbaterea pe idei, proiecte, principii și soluții de rezolvare ale problemelor oamenilor, toate acestea însă cu
respectarea adevărului!
În democrația românească originală, partidele din opoziție refuză dezbaterea, fug de construcție și solidaritate, dar, în
același timp, se întrec într-un concurs funest și distructiv de minciuni, intoxicări, scenarite și dezinformări, doar-doar opinia
publică îi va băga în seamă și îi va gratula cu voturile mult-dorite la viitoarele confruntări electorale.
Uniunea Salvați România, despre a cărei traiectorie politică din ultimii trei ani se vor pronunța în viitor istoricii, este
campioana intoxicărilor de tip „fake news”, lansate mai ales în mediul online și social media, cu scopul de a câștiga
popularitate. Cei de la această uniune, înființată în mod ciudat, au ajuns la remarcabila „performanță” de a sponsoriza o știre
falsă în care îi atacă pe alți adversari politici că au sponsorizat la rândul lor un fake news!!!
Nu este prima dată când cei de la USR distorsionează tot ceea ce se face bine în România, acuzând fără niciun motiv
temeinic toate punctele bifate ale Programului de guvernare al PSD. Inclusiv în Parlament, prestația acestor persoane este
mediocră, iar acest comportament de #rezist evident nu le face cinste în plenul instituției care ar trebui să reprezinte esența
democrației din țara noastră!
Consider că este cel puțin o totală lipsă de scrupule și de respect să afirmi, spre exemplu, că Programul Național de
Dezvoltare Locală, prin intermediul căruia în ultimii ani s-au construit mii de școli, grădinițe, săli de sport, lucrări de
infrastructură, aducțiuni de apă potabilă și rețele de canalizare, nu este oportun pentru România! O asemenea aserțiune
reprezintă o bătaie de joc la adresa miilor de primari din țară care au muncit pentru realizarea acestor proiecte și a sutelor de
mii de români care beneficiază de banii alocați de Guvern pentru ca satele noastre să ajungă la nivelul celor din țările
dezvoltate ale Uniunii Europene! Dar ce le pasă celor de la USR, care sunt preocupați doar de minciună, dezinformare și
distrugere, nu de solidaritate, construcție și adevăr, așa cum ar fi firesc!
Sunt multe alte exemple ale derapajelor impardonabile ale reprezentanților acestei uniuni, care poate nu întâmplător a
fost acuzată deseori că luptă împotriva României și a românilor! Cred cu tărie că oamenii trebuie să știe adevărul, iar adevărul
este că PSD a majorat salariile, pensiile și alocațiile copiilor, pentru a da doar câteva mostre din numeroasele realizări ale
guvernării noastre din ultimii doi ani și jumătate! Acestea sunt fapte, nu povești, iar românii le resimt în propriile buzunare!
Închei prin a saluta faptul că USR recunoaște totuși faptul că românii o duc foarte bine în guvernarea PSD! Afișul
electoral al candidatului USR la Președinția României, „Fericiți în România!”, este extrem de elocvent în acest sens! Sunt
sigură că le vom satisface doleanțele de a fi fericiți și în anii următori, și le recomand cu căldură să voteze PSD la scrutinul
prezidențial, deoarece oricum candidatul lor fericit nu are nicio șansă să ajungă în turul al doilea!
Multă sănătate și fericire!
Deputat
Elena Hărătău
***
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Sectorul de lapte, un sector sensibil
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Sectorul de lapte este un sector strategic în asigurarea securităţii alimentare a ţării, deoarece laptele şi produsele lactate
sunt produse social importante şi sunt un element indispensabil în raţiile alimentare ale populaţiei, inclusiv în alimentaţia
copiilor şi bătrânilor, precum şi a păturilor sociale vulnerabile.
În ultima perioadă, în urma acţiunilor de control efectuate de instituţiile statului competente pentru verificarea modului
de respectare a prevederilor legale referitoare la comercializarea, conformitatea, modul de etichetare a laptelui de consum şi a
produselor lactate, s-a constatat că prezentau parametrii fizico-chimici neconformi, conţinutul de grăsime, de proteină sau de
umiditate fiind diferit de cel impus prin actele normative sau declarat de producători prin etichetare. Se constată astfel că un
procent important din produsele lactate verificate nu respectă standardele de calitate impuse prin lege sau asumate de
producători, utilizarea denumirilor de produse lactate pentru produse înlocuitoare de produse lactate, inducând în eroare
consumatorii cu privire la natura produsului.
Produsele obţinute din lapte şi/sau cazeine şi grăsimi vegetale/animale sunt prezentate sub denumiri de brânzeturi
comercializate sub denumiri improprii, denumiri comerciale care creează ideea că sunt produse lactate, deşi acestea sunt
grăsimi vegetale. Denumirile utilizate în prezent scot în evidenţă anumite ingrediente care prin proporţia lor în compoziţie nu
dau specificitate produsului şi creează confuzie pentru consumatori.
Sectorul agroalimentar românesc se confruntă în continuare cu provocări legate de conformarea la standarde înalte de
siguranţă şi calitate a alimentelor pe întreg lanţul alimentar, iar prin legiferare trebuie să dăm posibilitatea consumatorilor să
identifice produsele care deţin calităţi specifice.
În concluzie, trebuie emis un act normativ care să permită îmbunătăţirea modului de comercializare a laptelui şi
produselor lactate şi o informare corectă şi completă a populaţiei.
Vă mulţumesc,
Deputat
Neculai Iftimie
***
Forumul Românilor de Pretutindeni trebuie să devină o tradiție
Ediția 2019 a Forumului Românilor de Pretutindeni a fost un eveniment de succes, iar evenimentul trebuie să devină o
tradiție, pentru că este o întâlnire necesară a românilor noștri de peste hotare.
În ediția din acest an, au fost două zile de discuții și o zi de vizite. Deschiderea oficială a avut loc joi, 5 septembrie, în
prezența doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al României și a reprezentanților din partea Ministerul Educației NaționaleRomânia (MEN), Institutul Limbii Române (ILR), Bisericia Ortodoxă Română (BOR), Ministerul Fondurilor Europene
(MFE), Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si
Antreprenoriat (MMACA), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Ministerul Turismului și din Parlamentul
României.
Temele abordate în această primă parte a dezbaterilor au fost educația copiilor români din afara granițelor, dezvoltarea
învățământului în limba română prin conlucrarea cu comunitățile religioase și prin utilizarea noilor tehnologii, finanțările
nerambursabile și campaniile de promovare a României și a turismului românesc.
Vineri, 6 septembrie, discuțiile au continuat pe următoarele subiecte: prevenirea abuzurilor asupra persoanelor
vulnerabile, serviciile consulare, votul în străinătate, fondurile europene disponibile pentru românii din diaspora,
responsabilitatea de a informa corect și fenomenul de combatere a știrilor false, iar sesiunea de discuții a fost încheiată cu
prezentarea finanțărilor nerambursabile acordate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
Prezidiul acestei zile a fost format din oficiali din Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane
(ANITP), Ministerul Afacerilor Interne, Romania(MAI), Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs,
Romania(MAE), Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Ministerul Fondurilor Europene România, Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor, TVR Televiziunea Romana și AGERPRES.
Sâmbătă, 7 septembrie, invitații Forumului au avut program cultural - vizită la Palatul Parlamentului, Palatul
Patriarhiei și Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", obiective cheie pentru identitatea țării noastre.
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Ziua a fost încheiată cu o cină festivă, la care s-au schimbat păreri și concluzii. Astfel de întâlniri sunt extrem de
importante pentru românii noștri de pretutindeni, dar deopotrivă și pentru România. Pentru că numai prin contact direct și
comunicare putem veni cu soluții cât mai apropiate de nevoile lor.
Deputat
Natalia-Elena Intotero
***
Spitalul Regional de Urgență Cluj, un vis ce devine realitate!
Ceea ce părea până acum un deziderat de neîndeplinit, respectiv construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj, trece
de la stadiul de vis la realitate! Sunt bucuroasă că realizarea acestei investiții a devenit o certitudine după ce, săptămâna
trecută, Executivul a aprobat o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului.
Avem, așadar, confirmarea faptului că Spitalul Regional de Urgență Cluj Napoca va fi construit, pe o suprafață
desfășurată de 151.891 mp, acesta urmând a avea un număr total de 849 de paturi, din care 744 pentru îngrijiri acute, împărțite
între specialitățile chirurgicale și medicale incluse în cele șase centre. Vor exista și 105 paturi pentru îngrijiri critice, inclusiv
pentru pacienții care au suferit arsuri, astfel rezolvându-se o mare problemă pentru sistemul nostru de sănătate. Noul și
modernul spital clujean va avea 19 săli de operație, valoarea totală a investiției fiind de 2.568.751 mii lei. Unitatea medicală va
fi construită pe șapte nivele, va avea 1.396 locuri de parcare, precum și un heliport H-3 pe acoperiș, care va deservi un
elicopter pentru intervenții operaționale specifice.
Spitalul Regional de Urgență Cluj Napoca va beneficia de un concept organizațional de specialități medicale grupate în
centre, o premieră absolută pentru România. Modelul de funcţionare se bazează pe compartimentele clinice de grupuri
compatibile de pacienți și specialități medicale, care va răspunde necesității realizării unei relații interconectate pentru
furnizarea asistenței acute și de urgență secundară și terțiară.
Viitorul Spital Regional de Urgență va fi construit pe conceptul de clădire verde, urmând a fi o construcție nouă,
sustenabilă, durabilă, non-toxică, cu un impact minim asupra mediului înconjurător, cu eficiență energetică ridicată, consum de
apă redus, confort interior sporit și emisii reduse de noxe. El va înlocui în totalitate activitatea Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă și va absorbi mai multe servicii de urgenţă din alte spitale clujene.
Sunt convinsă că Spitalul Regional de Urgență Cluj va furniza servicii medicale de înaltă ținută, de nivel european, cu
un sistem multidisciplinar care va asigura siguranță și stabilitate pacienților. Dotarea va fi, de asemenea, de cea mai înaltă
performanță, cu ultimele cuceriri în ceea ce privește echipamentele și aparatura medicală.
Spitalul Regional de Urgență Cluj va deservi un număr însemnat de oameni din Regiunea Nord Vest a țării, dar și din
întreaga Transilvanie, care vor beneficia de facilități moderne și echitabile, precum și de calitatea serviciilor de prevenire,
diagnostic și terapeutice. Ministerul Sănătății speră că în această toamnă Comisia Europeană va aproba cererea de finanțare, iar
apoi pașii până la începerea efectivă a lucrărilor vor fi foarte ușor de parcurs!
Deputat
Cristina Burciu
***
Nivelul de trai al românilor şi pactul propus de PSD
Stimaţi colegi,
De la 1 septembrie valoarea punctului de pensie a crescut la 1.265 de lei, ceea ce reprezintă o creştere cu peste 35% faţă
de momentul în care PSD a revenit la guvernare. Este evident că măsurile adoptate de actuala guvernare au dus la o creştere a
nivelului de trai, atât al persoanelor care sunt încă active, cât şi a pensionarilor.
Astfel, în ianuarie 2017 valoarea punctului de pensie era de 917,5 lei, iar acesta a fost majorat treptat până la valoarea de
1.265 lei. Conform legii pensiilor, adoptată de Parlament, valoarea punctului de pensie va fi la anul de 1.775 de lei, iar în 2021
va ajunge la 1.875 lei.
În acelaşi sens, salariul minim brut pe economie a crescut treptat de la 1.250 de lei la 2.080 de lei. Astfel prima majorare
a avut loc în februarie 2017, când salariul minim a fost majorat de la 1.250 la 1.450 lei, practic aproape imediat ce a fost
preluată guvernarea de către PSD. Vorbim de o creştere în 2 ani a salariului minim pe economie de peste 65%. De asemenea,
din 2019 salariul minim a fost diferenţat în funcţie de studii sau domeniul de activitate. Astfel, din 2019 pentru angajaţii cu
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studii superioare salariul minim brut este 2.350 de lei, iar pentru angajaţii din construcţii salariul minin este de 3.000 de lei şi
există o serie de scutiri de taxe.
În plus, măsurile adoptate de majoritatea PSD din Parlament au dus la creşterea salariilor în sănătate, învăţământ şi, în
general, în tot sectorul public.
Am văzut deseori colegi din opoziţie care au subliniat că aceste creştere nu au dus şi o creştere reală a nivelului de trai,
deoarece inflaţia a scăzut puterea de cumpărare.
Vreau să subliniez că orice economie sănătoasă are o creştere anuală a inflaţiei, este modul prin care este asigurată o
creştere a circulaţiei bunurilor şi serviciilor. În cazul unei deflaţii, oamenii ar cumpăra mai puţin şi ar strânge banii, lucru care
ar duce la o contractare a economiei, dar vreau să analizez, pe scurt, afirmaţia colegilor din opoziţie.
Rata medie a inflaţiei în 2017 a fost de 1,3%, în 2018 de 4,6%, iar în 2019 ţinţa prognozată de BNR este de 4,2%.
Exemplul pensiilor mi se pare cel mai potrivit, astfel dacă în ianuarie 2017 punctul de pensie era 917,5 lei, în septembrie
2017 punctul de pensie a ajuns la 1.000 de lei. Ajustarea punctului de pensie cu inflaţie ar duce la o valoare reală de cumpărare
de 987 de lei (1.000 – 1,3%). În 2018 valoarea punctului de pensie a ajuns la 1.100 de lei, ajustarea cu inflaţie ar duce la o
valoare reală de aproximativ 1.050 lei (1.100 – 4,6%), iar în 2019 valoarea punctului de pensie este de 1.265 de lei, ceea ce
duce la o valoare reală de 1.212 lei (1265 – 4,2%). Practic oricum am calcula este evident că avem o creştere semnificativă a
nivelului de trai pentru toate categoriile sociale.
În acest context doamna prim-ministru Viorica Dăncilă a propus partidelor politice semnarea unui pact prin care se să se
angajeze că nu vor fi tăiate pensiile şi salariile, indiferent de cine va veni la guvernare. Din păcate doar Pro România a semnat
acest pact politic şi social.
Vă mulţumesc!
Deputat
Anișoara Radu
***
,,Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor!’’
Stimați colegi,
La finalul săptămânii trecute, PSD a transmis conținutul unui acord denumit ,,Pactul Național pentru Bunăstarea
Românilor’’ către toate partidele și formațiunile parlamentare, PSD a trimis de asemenea acest text spre informare și către
partenerii sociali, sindicate și patronate. Pactul Național pentru bunăstarea românilor reprezintă un acord prin care vrem să
oferim oamenilor o garanție scrisă că nicio forță politică nu le va mai tăia pensiile și salariile, ci va continua creșterile
programate de Partidul Social Democrat. Vrem o garanție că vor continua să susțină antreprenorii, IMM-urile și activitățile
independente, și nu tăieri masive precum cele din perioada 2010-2012.
Am sperat ca toate partidele politice din România să își asume ca obiectiv bunăstarea oamenilor. Și să facă acest lucru în
scris. Nu propriile interese, nu calcule electorale, nu acorduri care nu reprezintă nimic altceva decât târguieli politice Din
partea opoziției, am văzut o serie de reacții și răspunsuri care ne îngrijorează. Ne îngrijorează pe toți cei care, cu bună-credință,
ne asumăm să respectăm aceste obiective pentru binele oamenilor.
PNL principalul partid de dreapta, cel ce are precedente de tăiere a pensiilor și salariilor, a încercat cel mai tare să
ocolească semnarea acestui pact. Cei ce au mai tăiat în trecut de la oameni ne-au ignorat apelul. Românii văd însă acest lucru.
Și nimeni nu a uitat ce s-a întâmplat în guvernarea din 2010-2012. Totodată, din partea opoziției am văzut și încercarea de a
negocia bunăstarea oamenilor, de a condiționa semnarea pactului de demisia guvernului și alegeri anticipate. Deci dreapta
pune condiții de ordin politic partidului de guvernământ ca să își asume că nu vor tăia de la români.
Șeful statului, domnul Klaus Iohannis, ne-a spus că a citit pactul pentru români și a trecut mai departe. Așa cum a trecut
timp de 5 ani mai departe, peste tot ce a însemnat progresul și bunăstarea propriului popor. Președintele trece întotdeauna mai
departe când are ocazia să facă bine, însă alege să se oprească și să își exercite funcția doar atunci când are ocazia să blocheze
și să facă rău propriei țări, inclusiv prin nerespectarea Constituției.
Stimați colegi parlamentari, nu am crezut că vă va fi atât de greu să vă puneți semnătura pe un text de bun-simț, pe o
asumare concisă și clară că veți continua măsurile menite să aducă bunăstare oamenilor. Nu am crezut că un gest firesc pentru
orice partid care vrea să ajungă la guvernare vă va pune atât de tare în dificultate. În calitate de deputat PSD, fac un apel să
semnați Pactul pentru bunăstarea românilor, să vă asumați că înțelegeți scopul unei bune guvernări și a politicii făcute pentru
oameni!
Deputat
Costel Lupașcu
***
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Promisiuni îndeplinite de PSD în domeniul educației: salarii decente
pentru profesori, alocații majorate, învățământ de calitate pentru elevi și condiții civilizate în școli
Stimate colege, stimați colegi,
Cursurile anului școlar 2019-2020 încep sub auspiciile programelor de investiții în educație pentru construcția și
reabilitarea școlilor din fiecare județ.
Principala preocupare a senatorilor PSD în domeniul educației o reprezintă asigurarea accesului la educație pentru toți
elevii și studenții, ceea ce implică extinderea infrastructurii școlare, începând de la noi creșe și grădinițe și reabilitarea școlilor
care nu îndeplinesc condițiile de autorizare, până la extinderea numărului de locuri de cazare pentru căminele studențești,
precum și majorarea permanentă a salariilor pentru personalul din învățământ.
Aşa cum au promis colegii noștri din Guvern în următoarea perioadă se vor rezolva problemele din toate şcolile din țară
în care nu sunt grupuri sanitare în interiorul unităților de învățământ. Fondurile necesare au fost deja aprobate și distribuite în
teritoriu la fiecare inspectorat școlar. De la începutul acestui an au fost făcute astfel de investiţii în peste 300 de şcoli. Le
reamintim propagandiştilor Opoziţiei că Guvernul PSD este cel care a recunoscut și s-a implicat direct să rezolve această
problemă care datează în România de foarte mulţi ani.
La începutul anului 2017, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat funcționau 2.219 unități de învățământ cu
grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. În urma măsurilor întreprinse de Guvern, la începutul
anului 2019, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat mai funcționau doar 1.180 de școli cu grupuri sanitare neconforme,
dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ. Pe 30 mai 2019 ultimele 858 de şcoli din
România în care existau probleme cu grupurile sanitare au primit finanţare pentru rezolvarea acestor probleme.
Atât la nivel parlamentar, cât și guvernamental, PSD s-a ținut de cuvânt față de personalul din domeniul educației, așa
cum a promis. Salariile din învățământ au crescut în prima parte din 2018 față de aceeași perioadă din 2017. De asemenea, s-a
majorat finanțarea cheltuielilor anuale pentru pregătirea elevilor și s-au crescut veniturile pentru cei 53.000 de salariați din
învățământ, personal nedidactic, iar de la 1 martie 2018 s-au mărit salariile pentru tot personalul didactic din învățământul
preuniversitar și universitar. În urmă cu câteva luni, au fost îndreptate și ultimile inechități din sistem pentru angajații care
asigură realizarea managementului sistemului educațional la nivel local. De asemenea, de la 1 martie 2019 au fost majorate
alocațiile pentru elevi.
De 3 ani de zile de la venirea PSD la guvernare Bugetul pentru educație a crescut permanent. De asemenea, este pentru
prima dată când un Guvern își asumă rezolvarea tuturor problemelor de infrastructură din domeniul educației cu termene clare,
cu o finanțare corectă și transparentă care nu ține cont de culoarea politică a administrației publice, ci se raportează la nevoile
fiecărei comunități locale.
Vă mulțumesc.
Deputat
Tamara Ciofu
***
Bani europeni pentru creșterea capacității de screening în depistarea bolilor cu impact
asupra sănătății publice, obiectiv important al Programului de Guvernare
Stimați colegi,
Unul dintre obiectivele prioritare cuprinse în Programul de guvernare al PSD a fost absorbția fondurilor europene pentru
dezvoltarea diferitelor ramuri ale economiei sau pentru programe sociale. Suntem conștienți de faptul că, pentru a crește
competitivitatea României, absorbția integrală a fondurilor europene până în 2023 este stringentă.
În declarația mea de astăzi am să mă refer la promovarea programelor de sănătate și a serviciilor care includ o puternică
componentă orientată spre prevenție, depistare precoce (screening), diagnosticare precoce și tratamentul bolilor sociale
importante.
Este știut faptul că, programele performante de screening salvează vieți, deoarece este mult mai ușor și din punct de
vedere medical, dar și economic, să previi decât să tratezi boala în stadii avansate.
Creșterea capacității de screening pentru depistarea bolilor cu impact asupra sănătății publice reprezintă, așa cum
spuneam, unul dintre obiectivele importante ale Programului de Guvernare.
Fondurile europene accesate sunt utilizate pentru organizarea și implementarea programelor de screening, dar și pentru
formarea personalului medical și achiziția de echipamente, astfel încât să nu existe sincope în derulare.
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Creșterea capacității de screening pentru depistarea bolilor cu impact asupra sănătății publice reprezintă și unul dintre
obiectivele importante ale Programului de Guvernare.
De altfel, Ministerul Sănătății implementează, anul acesta, 7 programe de screening demarate în 2018, în cadrul unui
proiect care beneficiază de finanţare europeană nerambursabilă, în valoare de 193 de milioane de euro, care vor fi utilizate
pentru consolidarea programului naţional de screening şi a capacităţii tehnice a sistemului de sănătate de a furniza servicii
medicale preventive.
Astfel de programe vor face ca, din 2020, în România să circule mult mai multe caravane pentru depistarea diferitelor
boli și vorbim aici despre programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul mamar, cancer colorectal, pentru
hepatite şi pentru screeningul pe risc cardiovascular.
Ghidurile pentru aceste caravane se vor lansa în octombrie şi noiembrie și însumează aproximativ 80 de milioane de
euro, bani care vor putea fi accesați de Ministerul Sănătății, Institutele din subordinea MS, spitale și pe care îi vor folosi pentru
a face aceste caravane în ţară.
Să nu uităm de cel mai cel mai amplu program de screening pentru tuberculoză proiect ce beneficiază de cofinanțare
din fonduri europene nerambursabile în valoare de 63,3 milioane lei.
Proiectul are o perioadă de derulare de cinci ani (martie 2018 – 2023) și este axat pe prevenirea, screeningul și
diagnosticul tuberculozei (TB), inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup țintă de 75.010 persoane la nivel național,
selectate din grupuri vulnerabile.
Acest program completează proiectul pe care Ministerul Sănătății îl dezvoltă, tot pentru combaterea tuberculozei, cu
sprijinul fondurilor norvegiene și care presupune testarea altor 15.000 persoane și asigură tratament și suport social pentru 600
bolnavi.
O altă veste bună este că unul din cele șapte proiecte de interes major pentru sistemul sanitar în acord cu Strategia
Națională de Sănătate 2014-2020, și anume cel prin care se urmărește creșterea gradului de acoperire vaccinală în țară, a primit
deja aprobare.
Astfel, Ministerul Sănătății va primi, în următorii 3 ani, de la Uniunea Europeană, aproximativ 22 milioane de lei de
pentru implementarea mai multor măsuri care vizează creșterea gradului de vaccinare în Romania.
Cu banii primiți de la Uniunea Europeană pentru implementarea primului proiect finanțat va fi elaborată Strategia
Națională de Vaccinare, inclusiv Planul de acțiuni aferent acesteia și va fi consolidat un sistem de monitorizare a acestora.
Totodată va fi dezvoltat și Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV).
Dragi colegi, sunt doar câteva dintre proiectele pe care Guvernul le are în vedere în Sănătate, dar Ministerul Sănătății
vizează și anul acesta proiecte care să ducă la creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare a populației privind accesarea
serviciilor de prevenție, precum și a gradului de profesionalizare şi responsabilizare a personalului medical implicat în
acordarea serviciilor de acest gen.
De ce? În primul rând pentru că este un Guvern responsabil și, în al doilea rând, pentru că prevenția înseamnă sănatate,
longevitate, timp și bani!
Vă mulțumesc!
Deputat
Cristina Elena Dinu
***
Premierul Dăncilă a găsit soluții pentru a nu avea de suferit niciun român
din cauza toanelor președintelui Iohannis de a nu numi miniștrii!
Stimate colege și stimați colegi,
Premierul a înlăturat blocajul președintelui privind plata salariilor la ministerele de la care s-au retras miniștrii ALDE.
Premierul Dăncilă vine cu soluții pentru înlăturarea piedicilor puse de președintele Iohannis. Acesta își folosește abuziv
funcția pentru face un joc politic dezgustător pe seama a mii de angajați din ministerele vacantate de ALDE și din companiile
sau agențiile din subordine. În timp ce Iohannis este omul conflictului și al blocajului, premierul Dăncilă este omul
consensului și al soluțiilor. Guvernul a aprobat ordonanța de urgență pentru a rezolva problema delegării unor atribuții către
secretarii generali ai ministerelor astfel încât angajații să își primească salariile cuvenite.
Președintele Iohannis avea obligația legală și constituțională de a numi miniștri interimari pentru a asigura buna
funcționare la ministerele vacantate de ALDE și la companiile sau agențiile din subordine.
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Indiferent ce ar fi făcut premierul Dăncilă, indiferent dacă în Parlament se va vota o moțiune sau o remaniere, indiferent
dacă țara va fi condusă mai departe de actualul Guvern sau de altă majoritate, până la numirea unor noi miniștri la ministerele
eliberate de ALDE trebuie să fie o persoană care să semneze ordinele de plată pentru salarii și să asigure buna funcționare.
Așadar, blocajul îi aparține exclusiv lui Iohannis care se crede mai presus de lege și de Constituție. Președintele
acționează cu cinism și în dispreț total față de oamenii, care nu și-au putut lua salariul.
Premierul Dăncilă a prelungit termenul de înscriere la vot pentru românii din Diaspora, deși Iohannis care a declarat de
nenumărate ori că este interesat de soarta acestora, a blocat Guvernul pentru a nu putea să le acorde dreptul cetățenilor din
străinătate să voteze la alegerile prezidențiale.
Prin refuzul de a numi miniștri interimari, Iohannis a încercat să blocheze emiterea de ordonanțe de urgență și implicit
prelungirea înscrierii la votul prin corespondență pentru românii din Diaspora. Premierul Dăncilă a găsit soluții: ordonanță de
urgență pentru prelungirea înscrierii la vot.
Este o prăpastie imensă între declarațiile oficiale ale Opoziției și ale lui Iohannis care, în public, cer prelungirea
termenului de înscriere la vot, și acțiunile concrete, prin care au încercat să blocheze orice decizie a guvernului prin care
termenul să fie prelungit.
Totodată a dat dovadă de ipocrizie și președintele PNL Orban, care a cerut Ordonanţă de Urgenţă pentru prelungirea
termenului de înscriere la vot pentru Diaspora, în timp ce Iohannis, șeful său, a făcut tot posibilul ca să împiedice guvernul să
lucreze și să dea ordonanță, refuzând să numească miniștrii interimari.
Încă de acum o săptămână Guvernul a încercat să prelungească termenul de înscriere la vot pentru românii din Diaspora,
dar Iohannis a blocat ordonanța pregătită de executiv. Abia după modificarea structurii de avizare pentru ordonanțele de
urgență, guvernul a putut emite ordonanța de prelungire a termenului. Românii din Diaspora s-au putut înscrie la vot până pe
15 septembrie. A fost un gest de respect și de înțelegere a Guvernului față de românii din Diaspora în condițiile în care doar
1%, din totalul votanților aflați în afara granițelor, s-a înregistrat pentru a vota prin corespondență sau pentru a participa la vot.
Vă mulțumesc.
Deputat
Elvira Șarapatin
***
USR și PNL transformă România într-un stat instabil
Dragi colegi,
Vă lansez, astăzi, și vouă și tuturor românilor o provocare- un mic exercițiu de imaginație care se bazează exclusiv pe
premise reale. Pe de-o parte, având în vedere progresele pe care guvernarea PSD le-a realizat pentru România și pentru fiecare
român în parte, iar de cealaltă, erorile, stângăciile, deserviciile și declarațiile defăimătoare la adresa țării noastre pe care toate
partidele din actuala opoziție se întrec între ele să le facă. Da, dragi colegi și dragi români, este nevoie de un astfel de exercițiu
simplu de imaginație pentru că întrega Românie a ajuns, din cauza intereselor PNL, USR, PMP, într-un haos informațional ce
generează instabilitate și neîncredere.
Ce sentimente vă creează faptul că PNL-ul și USR-ul își doresc cu disperare abrogarea unei OUG, celebra 114, prin care
s-au stabilit creșterea pensiei minime obligatorii de la 640 la 704 lei, plafonarea prețului la gaze și electricitate, atât de benefică
tuturor gospodăriilor din această țară, creșterea salariului minim brut din sectorul construcțiilor la 3.000 de lei, ceea ce a
condus la o relansare a acestui sector de activitate și la întoarcerea în țară a multor români plecați la muncă în străinătate?!
Ce impresie lasă parlamentarii opoziției, care ar trebui să cunoască legile și să legifereze spre bine românilor, iar ei, în
realitate, nu sunt capabili să facă diferența între pensiile care fac parte din sistemul de contributivitate și care au fost majorate
de către guvernarea PSD, prin creșterea punctului de pensie la 1.265 lei, începând cu 1 septembrie, și pensiile speciale care nu
fac parte din sistemul asigurărilor sociale de stat și care nu au crescut începând cu 1 septembrie?! Cea mai probabiă impresie
pe care o lasă opoziția pentru că încearcă să manipuleze opinia publică printr-un joc murdar este de amatorism și demagogie
politică.
De asemenea, vă întreb cum este posibil să girezi prin votul tău o formațiune politică precum USR, căreia i-a trebuit mai
bine de o săptămână să citească Constituția și să înțeleagă că Parlamentul nu poate fi dizolvat?! Ba mai mult, chiar și după cele
aproximativ două săptămâni de ”cercetare”, să fii desemnat lider al USR și să continui să spui, public, că poti să organizezi
alegeri anticipate în ultimele 6 luni ale mandatului preşedintelui României, încălcând flagrant Art. 89, alin. C, și să ceri
populației susținerea pentru un astfel de demers nu doar imposibil, nejustificat, ci și deloc în conformitate cu legile și
normalitatea statelor democratice, ci apropiat de anarhia unui stat bananier?!
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Unde altundeva am putea înscrie gestul USR care votează împotriva PNDL-ului, cel mai important program de
dezvoltare locală, de care beneficiază toate comunitățile locale din România și prin care s-au realizat importante investiții de
dezvoltare a infrastructurii locale, fie ca vorbim de drumuri, canalizare, modernizare de școli, gradninițe, săli de sport, spitale,
etc. decât la impostură?!
Cu ce cuvânt în afară de iresponsabilitate politică gravă putem caracteriza o opoziție care desființează toate beneficiile
guvernării PSD, fie că vorbim de creșterile de salarii, de pensii, de creșterea PIB, de creșterea economică constantă, de
președinția rotativă a UE gestionată impecabil?! Și toate aceste deservicii grave făcute doar din obsesia de a lovi în PSD?!
Ce perspective de viitor vom avea și noi și copiii noștri dacă PNL și USR au ca singură strategie de dezvoltare tăierea
tuturor veniturilor și niciun fel de program de guvernare?!
Nu v-au convins încă liderul PNL, Ludovic Orban, care propune impozitarea specialiștilor din IT sau ceilalți
parlamentari liberali care cer tăierea salariilor și disponibilizarea celor care lucrează în sectorul public sau propun legi prin care
românii să muncească și în week-end?! Cu siguranță că nu și nici nu o vor face pe viitor, dragi români, pentru că țara noastră
nu are nevoie de așa ceva!
România are nevoie de unitate și contrucție, de soluții, de o guvernare responsabilă și eficientă, cu beneficii reale pentru
cetățenii acestei țări, pe care doar PSD a demonstrat că le asigură!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ștefan Mușoiu
***
Statutul de rezidență temporară în Marea Britanie
Stimaţi colegi,
Situația politică din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord rămâne încă incert.
Pe de o parte, actualul prim-ministru, domnul Boris Johnson, a declarat răspicat că Marea Britanie va ieși din Uniunea
Europeană cu sau fără acord la 31 octombrie. În acest sens, a reușit să suspende Parlamentul, pentru a nu fi blocat în acest
demers.
Pe de altă parte, Parlamentul britanic s-a mobilizat înainte de a fi suspendat și a votat o lege prin care ar bloca o ieșire
din Uniunea Europeană fără acord. Deși nu știm cum se va încheia acest război politic, românii din Regat trebuie să fie
pregătiți pentru orice scenariu.
În cazul în care Marea Britanie va ieși la 31 octombrie din Uniunea Europeană fără acord vor exista câteva soluții pentru
cetățenii români. Astfel, românii care stau în Marea Britanie de peste 5 ani pot obține statutul de rezidență permanentă, în
conformitate cu legislația britanică. Problema majoră apare în situația în care un cetățean român locuiește în Marea Britanie de
mai puțin de 5 ani. O ieșire din Uniunea Europeană fără acord l-ar putea pune în situația de a nu mai avea beneficii sociale și
de a nu mai avea drept de muncă, după anul 2020. Soluția identificată de autoritățile britanice a fost aceea de a crea statutul de
rezidență temporară.
Statutul de rezidență temporară poate fi obținut de orice român care locuiește în Marea Britanie și Irlanda de Nord de
mai puțin de 5 ani.
Rezidența temporară se va putea obține foarte ușor, cu doar trei acte: buletin sau pașaport valabil, dovada șederii în
Marea Britanie și cazierul, dacă este cazul. Pentru a obține acest statut cetățenii români vor trebui să aplice până la data de 31
decembrie 2020. Statutul de rezident temporar le va oferi dreptul să lucreze în Regat și să dibă dreptul, în continuare, la
beneficii sociale.
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni derulează în această perioadă o campanie de informare cu privire la acest
program. Pentru o informare cât mai bună a românilor din Marea Britanie doamna ministru Natalia Intotero va efectua în
perioada 26 – 29 septembrie o vizită de lucru în Manchester, Birmingham și Londra.
PSD continuă să aplice programul de guvernare în legătură cu românii aflați în afara granițelor, mai ales în vederea
protejării drepturilor lor și pentru informarea acestora cu privire la drepturile pe care le au.
Vă mulţumesc,
Deputat
Mirela Furtună
***
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Pactul național pentru bunăstarea românilor”, testul pe care l-au picat toate partidele
parlamentare și toți cei care spun că vor binele românilor, dar nu fac nimic în acest sens
Stimați colegi,
Partidul Social Democrat a înaintat tuturor partidelor parlamentare, prin președintele formațiunii noastre, „Pactul
național pentru bunăstarea românilor” pentru că a înțeles, din declarațiile publice ale liderilor acestor partide, că dorința lor
este aceea de a lua măsuri necesare și potrivite pentru buna guvernare a României.
În opinia noastră, a celor de la PSD, buna guvernare a României nu poate să fie separată de bunăstarea românilor, de
aceea am propus tuturor factorilor politici un pact: oricare ar fi diferențele de viziune politică, haideți să fim cu toții de acord
cu o idee simplă – datoria guvernanților este să facă viața mai bună, traiul mai ușor, veniturile mai ridicate și calitatea vieții
substanțial îmbunătățită pentru toți cetățenii României, fie că sunt pensionari, bugetari, angajați în sectorul IT sau fermieri.
Acest concept se traduce, în opinia noastră, prin pensii mărite, salarii mărite, putere de cumpărare mai mare, rate mai mici.
Demersul nostru, de bună credință, și deosebit de important pentru stabilitatea bunăstării românilor, care a crescut
considerabil în timpul guvernării PSD, a fost respins de către toți cei care susțin, ipocrit și demagogic, că vor binele
cetățenilor.
Președintele în exercițiu Klaus Iohannis, aspirantul la funcția de președinte Dan Barna, fostul președinte Traian Băsescu
și fostul premier Dacian Cioloș ne-au refuzat. Ei nu vor să semneze un pact pentru bunăstarea românilor, pentru că ei nu vor,
de fapt, bunăstarea românilor. Au dovedit cu toții, asta când erau la putere, în momentul în care au tăiat pensii și salarii, când
au majorat TVA-ul, când au dat afară oameni și când le-au mărit ratele la bănci.
„Pactul național pentru bunăstarea românilor” a fost testul pe care l-au picat toți cei care spun că fac politică pentru
români, dar, în realitate, acționează pentru interese personale sau interese externe.
Eu nu-mi doresc să revenim în era austerității și a tăierilor, la fel cum nu-și doresc nici alte milioane de români. Vă
îndemn să le puneți asta în vedere liderilor partidelor din care faceți parte și să încercăm să facem posibilă bunăstarea
românilor pe termen lung!
Vă mulțumesc!
Deputat
Aida-Cristina Căruceru
***
Pactul pentru bunăstarea românilor
Doresc să vin și să salut inițiativa doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă de a propune Pactul pentru bunăstarea
românilor. România a fost ani de zile în spatele multor țări din Uniunea Europene din punct de vedere al veniturilor
locuitorilor, lucru care stă la baza diferențelor dintre cetățenii Uniunii Europene, în condițiile în care, din punct de vedere al
drepturilor suntem într-o situație de egalitate.
Acum, după ani de zile de creștere economică am reușit să micșorăm acest decalaj, crescând pensiile și salariile pentru
aprope un sfert din români, creștere care nu le-a îmbunătățit doar lor viața, ci a contribuit semnificativ la creșterea și
consolidarea unei piețe sănătoase în care și antreprenorii români au avut de câștigat, fie prin programele de sprijin dedicate lor,
fie prin creșterea puterii de cumpărare a cetățenilor.
Din păcate, sunt anumiți oameni politici care nu consideră aceste realități ca fiind de bun augur. Ei vor să existe
diferențe mari între oameni, ei vor ca oamenii să aibă venituri mici, ei vor ca doar anumiți oameni să își permită un nivel
decent de viață, atâta timp cât e vorba de oamenii lor. Ce nu îi interesează deloc, sunt aceste diferențe dintre români și alți
europeni. Pentru ei nu este important. Noi însă, nu putem accepta ca indiferența și chiar rea-voința lor să îi afecteze pe români.
Îi îndemn ferm pe colegii noștri de pe scena politică să semneze și să își asume pactul propus de doamna prim-ministru,
și să le promită românilor că nu le vor sabota viețile și vor acționa în așa fel încât, nu doar că nu li se va înrăutăți viața, ci, în
măsura posibilului, li se va îmbunătăți. Poate așa, într-o bună zi, vom putea și noi să afirmăm că suntem la nivelul celorlalte
țări europene în ceea ce privește nivelul de trai.
În anii 2010-2012, ne-am mai întâlnit cu tăieri și disponibilizări din partea acestor oameni. Românii i-au sancționat, șiau făcut auzită vocea. Acum, trebuie ca toți să ascultăm acea voce, și prevenim atacurile politicienilor îndreptate împotriva
oamenilor de rând.
Deputat
Petru-Bogdan Cojocaru
***
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Digitalizarea educației, șansa României la un viitor prosper
Stimate colege, stimați colegi,
Odată cu începerea unui nou an școlar este oportun să acordăm o atenție specială digitalizării educației. Subiectul
trebuie abordat într-o manieră complementară, de către toți factorii implicați, de la Ministerul Educației, parlamentari și ONGurile active în zona de învățământ, până la elevi, cadre didactice și părinți.
Dragi colegi, lumea se schimbă astăzi cu o viteză fără precedent. Când vorbesc despre schimbările de amploare care se
petrec în jurul nostru, îmi place să dau două exemple. Ca să înțelegem nivelul cercetării și al inovării din prezent, trebuie să ne
gândim doar că, din totalitatea oamenilor de știință care au trăit vreodată, 90% dintre ei sunt astăzi în viață.
Pe de altă parte, trebuie să fim de acord că unul dintre principalele obiective ale educației este pregătirea elevului pentru
viitor. Or, potrivit studiilor, 85% dintre locurile de muncă existente în 2030 nu au fost inventate încă. Nu știm cum se vor numi
sau cum vor arăta acestea, dar știm că elementul de legătură dintre ele va fi digitalizarea.
Așa cum spuneam, creșterea calitativă și cantitativă a universului științific generează schimbări de amploare la nivelul
societăților, cu o viteză fără precedent. Este de datoria noastră, a politicienilor, să ne asigurăm că România va fi competitivă în
următorii zeci de ani. Însă, acest lucru nu se va întâmpla dacă procesul de schimbare nu începe astăzi.
Pe de altă parte, ce nu trebuie să facem este să vindem iluzii și așteptări false. Digitalizarea educației nu este un proces
simplu sau care să se finalizeze într-un an. Și asta pentru că nu este de ajuns să faci alocări bugetare generoase și să atragi cu
succes și fonduri europene. Pe lângă problemele ce țin de bani, digitalizarea educației presupune și un proces amplu de
pregătire a cadrelor didactice. În jurul elevilor, tehnologia este prezentă la tot pasul, mai puțin la școală. Aceștia vor asimila
extrem de rapid cunoștințele digitale. Nu același lucru poate fi spus însă și despre profesori, iar dezvoltarea aptitudinilor
digitale ale acestora va reprezenta un proces de durată, însă care nu poate fi ocolit sau substituit.
Dar, primele semnale pozitive există și acestea trebuie să ne dea speranța că schimbarea pe care ne-o dorim poate fi una
sistemică. Buzăul a devenit în acest an primul oraș din România în care învățământul este digitalizat în toate unitățile de
învățământ primar, gimnazial și liceal.
Primarul Constantin Toma a început în urmă cu 2 ani procesul de digitalizare a educației, implementând platforma
AdServio în patru licee și trei școli generale din Buzău. Rezultatele au fost atât de bune încât, astăzi, toate cele 26 de școli
generale și licee se bucură de platforma digitală și, în mod experimental, aceasta a fost introdusă deja și într-o grădiniță.
Mai mult decât atât, toate școlile din Buzău vor intra într-un amplu program de reabilitare și modernizare. Guvernul
României, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, a alocat 70 de milioane de lei, bani cu ajutorul cărora toate școlile din Buzău
vor fi aduse la standarde europene pentru că un mediu modern încurajează o educație de calitate, adaptată timpurilor.
Iată un exemplu care dovedește că atunci când autoritatea centrală întâlnește o autoritate locală interesată cu adevărat să
dezvolte domeniile de maxim interes pentru comunitatea pe care o reprezintă, se întâmplă lucruri pozitive și ele se întâmplă
rapid, fără timpi morți.
Revenind la problema digitalizării educației, pe lângă beneficiile universal valabile ale acestui proces, în România el
poate deveni și un răspuns la problema crizei de resursă umană cu care se confruntă angajatorii din țara noastră. În această
perioadă, avem oportunitatea și trebuie să consolidăm șansele României de mâine iar atunci când eforturile de la Centru sunt
dublate de eforturi în teritoriu, direct proporționale, lucruri bune se întâmplă. Și, în fond, acesta ar trebui să fie crezul datorită
căruia am ajuns cu toții astăzi, aici, în această sală.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ionela Viorela Dobrică
***
,,De Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei, 18 septembrie, trebuie să accentuăm
mesajul importanței asigurării calității apei destinate consumului uman”
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Între 60-70% din organismul uman este format din apă, de unde derivă rolul extrem de important pe care apa îl are
pentru existența umană. Însă globalizarea a adus cu sine multe aspecte negative, unele dintre acestea fiind creșterea gradului de
poluare a apelor prin deversare de substanțe care îi modifică proprietățile și chiar o poate face nocivă și inductoare de
patologii.
România, în perioada în care a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene, a condus discuții cu privire la
amendamente aduse la Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman.
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Actul legislativ care reglementa calitatea apei destinate consumului uman în țările europene este Directiva 98/83/CE a
Consiliului având rolul de a proteja cetățenii împotriva efectelor negative ale apei potabile contaminate, prin asigurarea
salubrității și a purității acesteia. Directiva a fost bine aplicată de către statele europene, însă în ceea ce privește controlul
calității apei de consum parametrii stabiliți erau de acum 20 de ani, ceea ce necesita o reactualizare cu perspective de viitor
pentru ca cetățenii statelor europene să poată beneficia de apă potabilă de calitate în următoarele decenii.
Noile reglementări de reformare a Directivei 98/83/CE, care a fost modificată în 2003, 2009 și 2015, vin în conformitate
cu angajamentul asumat în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, prin utilizarea
reformării legislative mai frecvent pentru modificarea legislației existente, și vizează îmbunătățiri în următoarele aspecte: lista
parametrilor; utilizarea abordării bazate pe riscuri; o transparență sporită privind aspectele legate de apă și garantarea faptului
că toți consumatorii au acces la informații actualizate; și materialele care intră în contact cu apa potabilă.
Un aspect foarte important propus spre a fi îmbunătățit, și care vine și ca urmare a inițiativei ,,Right2Water”, este acela
al transparenței, astfel încât statele membre sunt obligate să-i asigure pe consumatori că au acces la informații despre
proprietățile apei consumate, precum și cu privire la materialele ce intră în contact cu apa destinată consumului, aceasta fiind o
mare problemă mai ales în țările în care rețeaua de aprovizionare a apelor potabile este veche și nu a fost reabilitată recent.
Această trecere în revista a aspectelor prevăzute în noua directă europeană ce va fi supusă în continuare negocierilor
interinstituționale are loc în contextul în care azi sărbătorim Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei (World Water
Monitoring Day). Inițiativa sărbătoririi acestei zile internaționale îi aparține fundației America’s Clean Water Foundation, cu
scopul de a atrage atenția la nivel mondial asupra problemelor legate de poluarea apelor. În această zi, peste tot în lume se
practică evaluarea, cu ajutorul unui kit simplu, a parametrilor apei și împărtășirea rezultatealor obținute. Voluntari din toată
lumea ai EarthEcho Water Challenge și partenerii respectiv ambasadorii Water Challenge răspândesc mesajul pentru o apă
pură, organizând eveninte locale și internaționale de educare a tinerilor pentru inițiative de mediu și pentru păstrarea curată a
bazinelor hidrografice locale.
Să testăm apa pe care o consumăm și să ne asigurăm că aceasta se află în parametrii normali conform standardelor
recomandate. Consumul de apă influențează sănătatea, iar o apă curată este una dintre condițiile minime și decente ale
civilizației umane a secolului al 21-lea.
Deputat
Claudiu Ilișanu
***
Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, un deziderat al clujenilor și nu numai, este cu un pas
mai aproape de reușită!
M-a bucurat nespus declarația doamnei ministru Sorina Pintea, conform căreia, după aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, cererea de finanţare pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj spital va fi depusă în octombrie la
Comisia Europeană.
Conform documentului, Spitalul Regional Cluj va avea o suprafaţă desfăşurată de 151.891 mp şi un număr total de 849
de paturi, din care 744 de paturi de spitalizare pentru îngrijiri acute care vor fi împărţite între specialităţile chirurgicale şi
medicale incluse în cele 6 centre. Vor exista şi 105 paturi pentru îngrijiri critice în spital (UTI, USTAC, UTI pentru arşi).
Toate secţiile vor include UTI/USTAC şi o secţie de arşi. Unitatea sanitară va deţine 19 săli de operaţie, iar valoarea investiţiei
este de 2.568.751 mii lei. Spitalul va fi construit pe 7 nivele, va avea 1.396 locuri de parcare, şi pe acoperişul clădirii un
heliport H-3, care va găzdui un elicopter, cu cerinţele sale operaţionale specifice.
Acest spital la standarde de cea mai înaltă calitate va furniza servicii medicale echitabile întregii populații din regiunea
Nord-Vest!
Sperăm că cererea de finanțare va fi analizată și aprobată în cel mai scurt timp!
Deputat
Cornel Itu
***
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Legea privind declararea zilei de 30 octombrie ca „Ziua pacientului cu arsuri”, un omagiu
pentru tragedia de la Colectiv
Parlamentul României, cu Camera Deputaților for decizional, a adoptat aproape în unanimitate proiectul de
lege ce prevede declararea zilei de 30 octombrie „Ziua pacientului cu arsuri”. Este o inițiativă legislativă propusă
de către Comisia de pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, ce se constituie într-un omagiu pentru
victimele exploziei de la Clubul Colectiv din Capitală, în apropierea comemorării a patru ani de la această
cumplită tragedie. De asemenea, această zi va atrage atenția asupra a ceea ce Guvernul și Parlamentul mai au de
îmbunătățit în ceea ce privește tratamentul pacienților arși din România, capitol la care încă mai avem probleme,
în ciuda progreselor din ultimii ani.
„Ziua pacientului cu arsuri” va fi marcată de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile
neguvernamentale din domeniul medical, reprezentanţe ale României în străinătate, entităţi medicale publice şi private, prin
organizarea de evenimente dedicate prevenirii, apariţiei şi îngrijirilor necesare pacientului ars, Ministerul Sănătăţii fiind
desemnat responsabil cu coordonarea activităţilor dedicate acestei zile.
Tragedia produsă la Clubul Colectiv în noaptea de 30 octombrie 2015, a fost cutremurătoare, 64 persoane decedate şi
163 rănite, fiind cel mai grav incendiu din România dintr-un club de noapte şi cel mai grav accident la nivel național după
1989. Nefericitul eveniment a scos la iveală mari slăbiciuni ale sistemului sanitar în domeniul îngrijirii medicale ce se acordă
marilor arşi, în sensul că niciun spital din ţară nu îndeplinea în totalitate condiţiile pentru internarea şi îngrijirea acestora,
deoarece nu exista o zonă de izolare proiectivă pentru pacienţii cu arsuri. Amploarea şi complexitatea cazurilor înregistrate în
drama de la Colectiv a determinat Guvernul să dispună plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate
a fost afectată.
Guvernul PSD a demarat în ultima perioadă demersurile concrete privind construirea a patru centre destinate tratării
marilor arşi şi, în paralel, au fost începute procedurile de achiziţie pentru dotarea cu echipamente specifice a centrelor existente
din Timişoara şi laşi. Doar în anul 2017, Ministerul Sănătăţii a plătit peste 500.000 euro pentru 23 de pacienţi care au suferit
arsuri în incendiul de la Colectiv şi care încă se află sub tratament.
Evident, a existat un impactul emoţional asupra pacientului ars, unul de deosebit de puternic, care se manifestă și acum,
la aproape patru ani de la întâmplarea zguduitoare din 30 octombrie 2014. În aceste condiții, Comisia pentru sănătate și familie
din Camera Deputaților a consfințit ca suferinţa şi costurile considerabile ale acestor pacienți și ale familiilor acestora să fie cât
de cât diminuate, măcar din punct de vedere moral și emoțional, prin declararea acestei zile ca Ziua pacientului cu arsuri.
Sunt convinsă că va fi o zi de dezbateri constructive între toți factorii decizionali din sănătate, împreună cu
asociațiile de pacienți și ONG-urile de profil, pentru ca împreună să găsim cele mai bune soluții privind tratarea
și salvarea pacienților arși în perioada imediat următoare.
Deputat
Georgeta-Carmen Holban
***
PSD se ocupă de investiții în continuare, cu toate că este sabotat de președintele Iohannis și de Opoziție!
Guvernul a semnat 7 noi acorduri de finanțare prin schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact
major. Efortul miniștrilor PSD făcut în această etapă va duce la crearea a 800 de noi locuri de muncă, ridicând la peste 5.000
numărul de joburi vizate prin astfel de ajutoare, de anul trecut și până în prezent.
Guvernul stimulează ramuri economice diverse de la industria bunurilor de larg consum, industria de piese și
componente auto, cea de mașini și echipamente agricole.
Investițiile private sunt sprijinite în România pentru a genera dezvoltarea fiecărei comunități locale și a crea locuri de
muncă mai bine plătite.
De asemenea, săptămâna trecută au fost semnate 3 proiecte cu finanțare europeană pentru digitalizarea procesului
educațional. Primul proiect prevede crearea infrastructurii de Wi-Fi în fiecare gimnaziu. Al doilea proiect se referă la
implementarea sistemului informatic de management al școlarității care va colecta și va procesa zilnic informațiile privind
activitatea școlară și rezultatele școlare ale elevilor, ajutând Ministerul Educației și Guvernul la luarea deciziilor strategice
pentru îmbunătățirea performanței în educației. Al treilea proiect este reprezentat de portalul „Biblioteca Școlară Virtuală” care
urmărește crearea de conținut multimedia, destinat să ajute elevii în asimilarea cunoștințelor școlare necesare.
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Un alt obiectiv de investiții inițiat de guvernarea social-democrată este „Casa de Comerț Unirea” care a început să
funcționeze.
„Casa de Comerț Unirea” este proiect major pentru sprijinirea fermierilor români pentru valorificarea produselor
agricole. Din luna octombrie vor fi operaționale primele magazine, care vor oferi produse românești sănătoase la prețuri
decente.
Este un proiect susținut cu peste 100 de milioane de euro pentru investiții într-un sistem național care să asigure
achiziția, sortarea, procesarea primară, standardizarea și distribuția către rețele comerciale interne sau de export a produselor
agricole românești.
Proiectul este bazat pe trei componente de dezvoltare: o rețea națională, în profil teritorial de clustere agricole, care va
integra la nivelul uneia sau mai multor localități, resursele locale de producție agricolă și servicii specifice având în structură
cel puțin un centru de colectare și de distribuție a produselor, o rețea de centre regionale de însilozare, depozitare și procesare
industrială și o rețea națională de magazine dezvoltată în special în centrele de mare consum, capabilă să asigure piața internă
cu produse agro-alimentare proaspete și procesate de origine autohtonă care să contribuie, între altele, și la echilibrarea
balanței comerciale sectoriale. Prin Casa de Comerț se vor atrage în circuitul economic reglementat și fiscalizat fermierii și vor
fi stimulate asocierile. În acest fel, se asigură populației produse de calitate, sănătoase, naturale, cu garanții în privința sursei și
respectării normelor legale și se limitează concurența neloială și se combat contrafacerile.
Vă mulțumesc.
Deputat
Răzvan Rotaru
***
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene - potențialul Parlamentului
în valorificarea rezultatelor obținute, astfel încât țara noastră să-și promoveze
mai bine interesele și să-și consolideze poziția în Uniune
Au trecut mai mult de două luni de la încheierea Președinției române la Consiliul UE și predarea mandatului către
Finlanda, prilej pentru noi toți cei implicați, de a valorifica acest prim mandat la conducerea Consiliul UE.
Ce a însemnat Președinția română?
Mandatul românesc a fost unul atipic, scurtat de perioada de campanie electorală și de alegerile europene, încărcat de
dispute politice interne, cu potențial de deteriorare a imaginii externe.
În pofida tuturor acestora, a așteptărilor pesimiste și a criticilor frecvente, printr-un efort unitar al instituțiilor române
implicate, țara noastră a trecut testul de maturitate față de proiectul european.
Pe parcursul celor șase luni ale Președinției României la Consiliul UE, au fost obținute rezultate semnificative în
domenii precum: piața internă, dimensiunea socială, piața unică digitală, transporturi, energie, protecția mediului, securitatea
internă a Uniunii, Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital.
Au fost depuse eforturi pentru avansarea negocierilor asupra viitorului buget Multianual post-2020, materializate
inclusiv într-un document de negociere revizuit, care permite Președinției finlandeze să continue negocierile în
vederea obținerii unui acord.
O importantă realizare în privința politicii migrației a fost finalizarea negocierilor pentru noul regulament al Poliției de
Frontieră și Gărzii de Coastă Europene (EBCG/FRONTEX).
În ceea ce privește componenta de extindere, pe agenda Președinției române a fost menținută ca subiect de interes
extinderea Uniunii cu Balcanii de Vest.
În date sistematizate, cele 6 luni în care România s-a aflat la Președinția Consiliului Uniunii Europene, din ianuarie până
în iunie 2019, prezintă un bilanț consistent: peste 2.000 de reuniuni ale grupurilor de lucru prezidate de partea română, 58 de
consilii ministeriale și 59 de reuniuni ale ambasadorilor, peste 120 de evenimente tematice, și, cel mai important, 90 de dosare
legislative încheiate în mai puțin de 100 de zile (în condițiile în care media e de 50 de dosare pe președinție rotativă).
Din perspectivă parlamentară, exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene simultan cu alegerile parlamentare,
a reprezentat o provocare. România a avut o sarcină delicată, aceea de a asigura cadrul de dezbatere a viitorului politicilor
europene, prin mecanismele de cooperare interparlamentară ale Uniunii, în paralel cu contribuţia la consolidarea procesului
electoral european, prin mesaje în favoarea instituțiilor europene.
Parlamentul României, atât ca actor diplomatic, cât și ca organizator a numeroase evenimente, a jucat un rol important,
susținând alături de partenerii din celelalte foruri parlamentare, interesele Uniunii.
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Au fost organizate 8 conferințe care s-au bucurat de interes și au oferit prilejul de a aprofunda teme ca: viitorul cadru
financiar multianual (2021-2027), importanța strategică a Mării Negre pe agenda UE, Parteneriatul estic, angajamentul UE față
de Balcanii de Vest, Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), spațiul comun european al educației, noile tehnologii și
inovarea, Brexit.
Considerând că acţiunile organizate pe dimensiunea parlamentară a Preşedinţiei României la Consiliul UE au contribuit
la întărirea și sprijinirea celor stabilite la nivel executiv, reuniunile interparlamentare au constituit un mare câștig de experiență
democratică, de informare reciprocă și de cooperare în cadrul efortului nostru comun de susținere a valorilor și principiilor
care au garantat fundamentul durabil al construcției europene și de a spune executivului ce așteaptă cetățenii de la noi.
Ce urmează și cum pot fi valorificate rezultatele?
Preşedinţia reprezintă pentru orice stat membru care se află la conducerea Consiliului UE pentru șase luni, un bagaj
suplimentar de expertiză, de vizibilitate pe toate palierele, mai cu seamă pe cel diplomatic.
Această experiență acumulată pe perioada Președinției române, în ceea ce privește mecanismele UE, (practicile din
bucătăria mai puțin vizibilă a mecanismelor de la Bruxelles), poate fi folosită pentru întărirea capacității administrative a
instituțiilor de la București. De asemenea, România ar trebui să folosească acest moment și să promoveze români în instituțiile
europene, așa cum fac toate statele membre, mai ales în contextul actual, al unei noi Comisii Europene.
România trebuie să facă parte, în continuare, din rândul țărilor membre UE, care vor o Uniune Europeană mai puternică
și mai integrată. Trebuie să fructificăm cât mai bine acest moment, să ne promovăm mai mult interesele în domeniul afacerilor
europene.
După încheierea Președinției, România continuă să aibă un cuvânt de spus articulat și accentuat, un rol mai activ la
Bruxelles. Suntem parte din Trio-ul Președințiilor, alături de Finlanda și Croația, cu obiective comune, agreate de cele trei
Președinții pentru perioada ianuarie 2019 – iunie 2020: menținerea unității europene și consolidarea proiectului european,
(esențiale în contextul Brexit și al noului Parlament European); respectarea priorităților politice agreate la nivel european; o
comunicare eficientă privind viitorul Europei.
În opinia mea, este momentul unui demers comun de reflecție post-Președinție care să ajute la trasarea liniilor de viitor
ale tuturor formelor de diplomație românească, mai curajoase, dar realiste.
Este important ca pe plan extern, îndeosebi în domeniul afacerilor europene, România să aibă o agendă strategică mai
ambițioasă, atât în formate consacrate, cât şi prin noi inițiative de cooperare.
Trebuie implicat mai mult Parlamentul, în promovarea și dezvoltarea concretă a formatelor de cooperare regională.
Rolul Parlamentului în cooperarea din cadrul parteneriatului estic, în special din zona Mării Negre este fundamental, România
promovând idei și proiecte cu relevanță pentru viitorul european.
În mod particular, diplomația parlamentară are un rol important în promovarea relațiilor externe cu țările din vecinătatea
UE, Balcanii de vest și vecinătatea răsăriteană, dar și cu vecinătatea sudică. În zona Orientului Mijlociu și a Nordului Africii,
avem o tradiție diplomatică parlamentară îndelungată.
Cred cu tărie că Parlamentul României ar putea sprijini mai mult, prin diplomaţia parlamentară, politica externă a
României, aducând mai multă consistență.
Din perspectiva Comisiei pentru Afaceri Europene a Camerei Deputaților, pe care o conduc, pot spune că am avut
întotdeauna o cooperare excelentă cu Ministerul Afacerilor Externe, ai căror reprezentanți au răspuns invitațiilor noastre de a
participa la ședințele comisiei și a dialoga cu noi pentru eficientizarea acțiunilor agendei de politică externă.
Voi continua să pledez și să acționez pentru completarea dialogului deschis și constructiv, care să servească obiectivului
nostru comun, de creștere a rolului României în consolidarea proiectului european.
Deputat
Angel Tîlvăr
***
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Provocare la responsabilitate pentru toți politicienii
Stimați colegi,
Partidul Social Democrat a propus semnarea unui Pact între toate forțele politice, considerând că aceasta este singura
înțelegere politică pe care cetățenii o așteaptă de la noi. Toți cei care țin cu adevărat la prosperitatea românilor au obligația de a
onora încrederea cu care au fost învestiți de către electorat, de a le oferi tuturor românilor garanția că legi bune, deja votate în
Parlament, nu vor fi schimbate doar pe considerente de interes politic, fără nicio legătură cu realitatea economică.
Aderarea la principiile pe care Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor le evocă, ar reprezenta, dincolo de a fi doar
un gest politic firesc, garanția că nu se vor mai aplica măsuri nedrepte de tăiere a pensiilor și salariilor, așa cum au fost cele
luate în perioada 2010-2012 de către guvernarea de dreapta. Românii trebuie să fie siguri că disputele politice nu le vor mai
afecta nivelul de trai, că indemnizațiile de hrană, voucherele de vacanță, sporurile, primele și bonusurile nu le vor fi luate doar
pentru că un Guvern social-democrat a fost cel care a adoptat aceste măsuri.
Creșterea salariului minim pe economie, majorarea salariilor medicilor și profesorilor, a veniturilor din salarii în
construcții, majorarea pensiei minime garantate și a punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie, precum și calendarul
creșterii planificate a acestor venituri până în 2021, sunt măsuri bune, sustenabile din punct de vedere economic, care nu
trebuie să fie afectate de lupta politică.
De asemenea, nu există nicio scuză, nici un motiv plauzibil în condițiile creșterii economice susținute pe care România a
avut-o în ultimii 3 ani, pentru ca programele pentru dezvoltarea antreprenorilor autohtoni să fie stopate sau pentru ca taxele să
crească în mod nejustificat.
Din păcate, declarațiile evazive sau vădit politicianiste ale reprezentanților partidelor de Opoziție, ulterioare propunerii
PSD, arată, încă o dată, că tocmai aceia care ne acuză că nu am înțeles mesajul românilor după alegerile din 26 mai, dau
dovadă de imaturitate politică. Mai mult, refuzul de a semna un Pact al bunăstării celor care își pun viitorul în mâinile tale este
o dovadă cât se poate de clară a intențiilor pe care Opoziția le are în cazul în care ar ajunge la putere, un semnal lipsit de orice
ambiguitate cu privire la unica măsură a programului de guvernare pe care Opoziția pretinde că îl are pregătit pentru români:
austeritatea.
Vă mulțumesc!
Deputat
Mihai Weber
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Peste 6 miliarde de euro încă nu au fost solicitate de la UE!
Nu ne permitem să pierdem aceste fonduri.
Ce ar face PNL dacă mâine ar ajunge la guvernare?
Ar solicita Comisiei Europene utilizarea acestor fonduri pentru:
• investiții în agricultură (dezvoltare rurală, amenajări funciare, bani pentru fermierii care doresc să-și procure noi
utilaje);
• calificarea celor care nu-și pot găsi un loc de muncă (avem un milion de elevi care nu au obținut o diplomă de bac în
ultimii 10 ani);
• stimularea exportatorilor români (exporturile românești au intrat în declin, în vreme ce importurile cresc de la o lună la
alta);
• extinderea rețelelor de utilități (apă, canal, gaze naturale, comunicații) în toate localitățile din mediul rural;
• demararea proiectelor de infrastructură care să lege provinciile istorice ale României.
Deputat
Raluca Turcan
***
Guvernul fantomă face shopping la New York
Stimaţi colegi,
După trei ani de guvernare catastrofală, PSD a aruncat România într-o criză politică fără precedent, PSD fiind părăsit
inclusiv de partenerul ALDE, grupul mereu avid de putere, care se dezintegrează văzând cu ochii, și se scindează în urma
deciziilor luate de președintele Tăriceanu, rămas fără funcție, fără candidatură la președinție și în curând fără grup
parlamentar.
În această situație critică a început noul an școlar, cu multe probleme nerezolvate și cu un Minister al Educației rămas
fără ministru , în urma expirării mandatului de interimat al domnului Breaz. Situația este cu atât mai gravă cu cât nu avem nici
ministru de Interne, interimatul domnului Fifor expirând de asemenea, iar noua propunere, Dan Chirilă, un tânăr domn
pensionat acum 2 ani la vârsta de 39 de ani, nefiind acceptat de Președintele Iohannis. De asemenea, alte trei ministere:
Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul, au fost părăsite de ministrii ALDE, adâncind această criză.
După ieșirea oficială a grupului ALDE de la guvernare, cu câțiva parlamentari cumpărați din ALDE pentru a mai mima
o oarecare majoritate și cu grupul UDMR care susține o viitoare moțiune de cenzură, ne așteptam ca Premierul Dăncilă să vină
în fața Parlamentului, așa cum prevede Constituția țării în cazul modificării structurii politice a Guvernului, pentru a cere votul
de încredere, singura opțiune legală posibilă pentru a ieși din această criză.
Prioritățile doamnei Dăncilă sunt însă cu totul altele, programând o vizită în Statele Unite, la un eveniment al Camerei
de Comerț Româno-Americane, deci nu foarte important, cu toate că promitea cât mai curând inițiativa acestui vot de
încredere. Este un gest de lașitate și lipsă de responsabilitate nemaiîntâlnită, lăsând în urmă incertitudine și instabilitate
politică, acuzând din nou Președintele țării de sabotaj în cazul refuzului noilor ministri, un text devenit deja celebru, care vrea
să mascheze neputința guvernării.
Recenta propunere a doamnei Dăncilă, acel ridicol pact pentru bunăstare, este un gest disperat de a mai câștiga atenția
electoratului înainte de alegerile prezidențiale, la fel ca și necontenitele laude cu creșteri salariale și de pensii, susținute din
împrumuturi cu dobânzi uriașe pe care urmează să le plătim cu toții în anii următori, dublate de scumpiri în toate domeniile
economice.
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Stimați colegi, criza guvernamentală trebuie încheiată cât mai urgent prin votul de încredere al Parlamentului, amânat
evident de premierul Dăncilă, sau prin demisia celui de al treilea guvern PSD, care în acești 3 ani a demonstrat că nu are
capacitatea de a guverna. Orice amânare va avea consecințe grave resimțite de toți românii, care vor taxa grav la următoarele
alegeri incompetența partidului care se agață cu disperare de guvernare, fără a ține cont de consecințe. Vă invit să fim cu toții
responsabili, atunci când ni se va cere să votăm moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Național Liberal, să ne gândim la
binele țării, mai presus de al nostru personal.
Deputat
Florica Cherecheş
***
Subiecte pe care PSD vrea să le ascundă
România se află în plină criză, o țară adusă aproape de colaps de către PSD și foștii sau actualii săi parteneri de coaliție.
O criză politică pe care pesediștii veroși o folosesc pentru propriile interese și pentru a distrage atenția opiniei publice de la
problemele mult mai grave, de care refuză să se ocupe de când au venit la putere
Dacă trecem peste perdeaua de fum a crizei politice, observăm că executivul nu face nici o investiție, infrastructura
rutieră nu beneficiază de nici un kilometru de autostradă, spitalul regional de urgență de la Iaşi a dispărut din toate planurile.
Dar acest fenomen nu este fără efecte. Astfel, din cauza drumurilor proaste și a sistemului de sănătate subfinanțat, românii
continuă să moară cu zile. La Educație, același guvern incompetent nu face nimic şi compromite dezvoltarea viitoarelor
generații.
La nivel economic, vorbim despre o nouă vulnerabilizare a României, care devine pe zi ce trece o țară importatoare, cu
cea mai mare scădere a producției industriale din UE, cu o datorie externă ce produce efecte inflaționiste grave. Cu toate
creșterile salariilor bugetarilor şi ale pensiilor celor vreo cinci milioane de beneficiari, an de an buzunarele românilor sunt tot
mai goale. Vântul fiscal produs de taifuniștii PSD-ALDE produce efecte mai dure în bugetul românilor decât ciclonii tropicali
ai planetei.
Pe lângă problemele economice, guvernanții vor să ascundă și problemele din Justiție, unde existența Secției Speciale a
fost declarată de UE ca fiind „contravenientă legislației europene“. Când vor acționa oare şi în direcția democrației şi a
dezvoltării, aşa cum îşi doresc românii?
Acestea sunt subiecte de care nu se ocupă nimeni dintre cei obligați să o facă. Am devenit o țară a haosului, o țară care
nu mai este guvernată de mult, în care fiecare face ce vrea și nimeni nu este responsabil de absolut nimic.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Record istoric la deficitul comercial, în iulie 2019, "performanța" guvernării PSD-ALDE !!!
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Deficitul comercial pe luna iulie 2019 a urcat brusc la nivelul record istoric de 1,75 miliarde de euro cu 38% mai mult
decât aceeași lună a anului trecut și cu 55% peste nivelul din luna precedentă, potrivit INS!
De reținut tendința, scăderea exporturilor cu un procent de 1%, simultan cu creșterea importurilor cu procent de 6% !
Cumulat pe 7 luni, exporturile au însumat 40,73 miliarde de euro, iar importurile 50,21 miliarde de euro!
Astfel deficitul comercial a urcat la 9,5 miliarde de euro, valoare cu peste 25% mai mare față de primele șapte luni din
2018. Reorientarea graduală a economiei spre export, fără a amplifica deficitul extern prin cererea internă majorată se
conturează ca principala modalitate de a mai echilibra economia națională!
Deficitul consumat pe segmentul de mărfuri după primele 7 luni ale anului 2019 a ajuns deja la 4,4% din PIB –ul
estimat pentru 2019. In cele 9,5 miliarde de euro deficit comercial, 6 miliarde de euro sunt cu țările UE!
Am trecut pe deficit lunar și la mașini și echipamente de transport, singurul deficit pe care îl mai avem pe sold pozitiv
semnificativ!
Altfel spus, singurul sector care mai susține limitarea deficitului comercial per total a trecut "pe roșu" după mijlocul
anului! Deficitul pe zona de produse alimentare a urcat la 1,34 miliarde de euro ! Combustibilii și lubrifianții au traversat
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pragul de 2 miliarde de euro! Pe zona schimburilor de produse chimice și derivate este un adevărat dezastru! Soldul negativ a
ajuns deja la aproape 5 miliarde de euro!
România este campioană mai mult la consum, din import, decât la rezultatele economice!
În lipsa ofertei interne și a politicilor de stimulare a acesteia, suplimentul de consum a populației nu poate să apară
decât din import, de unde și dezechilibrul comercial care tinde să se cronicizeze!
Per total, ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi din UE, pentru a acorda salarii bugetare și pensii, banii se duc în
consum sporit masiv, peste posibilitățile de creștere a producției interne și alimentăm astfel creșterea economică a altora, cu
prețul creșterii datoriilor și cu acumularea unor presiuni mari pe cursul de schimb, de care depind inclusiv ratele la credite!
Deficitele au crescut la limita de avarie, inflația "a înghițit" creșterea de salarii, veniturile bugetare nu fac față
cheltuielilor bugetare, administrațiile locale mințite și jecmănite de guvern, investițiile publice majore zero barat, fondurile
europene care ar putea fi sursa dezvoltării infrastructurii - neatrase, toate fac parte din tabloul urât al unei guvernări PSD-iste
eșuate! 3 guverne și peste 80 de miniștri PSD-ALDE pentru nimic!!
Tăriceanu - ALDE a simțit dezastrul și s-a retras de la guvernare! Viorica-Vasilica-Dăncilă se vede însă încoronată
Președinte! Așa ceva...!!!
Deputat
Nicolae Neagu
***
Condiția esențială pentru a avea bunăstare în România: să plece guvernul Dăncilă!
Este evident că actualul Executiv condus de Viorica Dăncilă nu are legitimitate. PSD guvernează împotriva poporului,
împotriva voinței exprimată de cetățeni în alegeri. 6,5 milioane de DA la referendum sunt tot atâtea voturi de blam din partea
cetățenilor. Viorica Dăncilă ar fi trebui să plece a doua zi, împreună cu tot Guvernul, după această sancțiune venită din partea
cetățenilor.
Prin ieșirea ALDE de la guvernare, actualul Executiv a rămas fără susținere politică în Parlament. Nu are nici
legitimitate în fața românilor, nici legitimitate politică. PSD este disperat să se țină de scaunul guvernării și caută orice pretext
pentru a eluda votul Parlamentului. Au învârtit 80 de miniștri în funcții, nu în funcție de competență, ci de interesele de partid.
Poziția Partidului Național Liberal a hotărât că cea mai bună soluție pentru România este organizarea alegerilor
parlamentare anticipate, să dăm din nou puterea românilor să aleagă un Parlament legitim, care să poată să genereze un Guvern
legitim, cu un real sprijin parlamentar, conform cu voința cetățenilor și cu actualele orientări politice ale cetățenilor români.
În ceea ce privește actul pentru bunăstare propus de premier zilele trecute, Dăncilă trebuie să semneze un pact cu sine
însăși, adică să-și semneze demisia. În aproape 3 ani PSD este cel care a afectat grav bunăstarea românilor, prin guvernarea
dezastruoasă pe care a produs-o, determinând mii de români să plece din țară. Sub guvernarea PSD, bunăstarea a fost doar
pentru corupți!
Reamintesc faptul că PNL a semnat Pactul pentru parcursul european al României, inițiat de Președintele Klaus
Iohannis, în urma și pe baza Referendumului din 26 mai. Acel pact, pe care PSD a refuzat să-l asume, înglobează implicit
obiectivul de a atinge standarde europene în ceea ce privește nivelul de trai.
Partidul Național Liberal este un partid serios, este un partid puternic ancorat cu rădăcini atât în istoria României și cu
rădăcini adânci în societatea românească. Pentru Partidul Național Liberal, normalitate înseamnă democrație, drepturi și
libertăți, prosperitate, respectarea traiectoriei euro-atlantice a României, înseamnă șansa la reușita în viață, aici, în țară, pentru
fiecare român, pentru fiecare tânăr.
Deputat
Cristinel Romanescu
***
La Casa Verde, situaţia e...albastră
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Prin Ordinul 1287 din 14.12.2018, viceprim-ministrul Graţiela Leocadia Gavrilescu, titular al portofoliului de ministru
al Mediului, aproba Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea
de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.
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Obiectivele ambiţiosului program „Casa Verde Fotovoltaice” vizau finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care
folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante în scopul creşterii eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Având caracter multianual, programul urma să fie aplicabil la nivel naţional, beneficiind de o alocare financiară de
107.396.471 euro, din care cea mai mare parte, respectiv 93.150.000 euro, proveneau de la Fondul European de Dezvoltare
Regională şi doar 14.246.471 euro de la bugetul de stat.
Astfel, nu mai puţin de 33.000 de solicitanţi din cele opt regiuni de dezvoltare urmau să obţină tot atâtea finanţări de
câte 20.000 lei pentru a-şi instala panouri fotovoltaice pe baza cărora să-şi asigure consumul propriu de energie, dar şi să
livreze surplusul către reţeaua naţională, amortizându-și astfel investiţia. Numai că, socoteala din ordinul de ministru nu s-a
potrivit defel cu cea din aplicaţia informatică de înscriere în program, care a devenit operaţională în data de 10.09.2019, ora
10. După numai câteva ore de funcţionare, în jurul orei 16,30 a aceleiaşi zile, accesul în aplicaţie a fost suspendat, site-ul
Administraţiei Fondului pentru Mediu invocând o aşa zisă „analiză” asupra modului de funcţionare a înscrierii persoanelor
fizice în program, acestea urmând să fie reluate „în cel mai scurt timp”.
Numai că, la o săptamână de la lansare, accesul în aplicaţie este în continuare blocat, deşi nici jumătate din beneficiarii
eligibili nu au reuşit să se înscrie, chiar dacă fondurile alocate Regiunii de Sud-Vest au fost aspirate şi epuizate, de căte un
singur aplicant, până la ultimul leu, cu o viteză uluitoare, demnă de atenţia DIICOT.
De ce au fost permise astfel de breşe în aplicaţia informatică de acces la cei peste 107 milioane de euro alocaţi
programului, doar reprezentanţii Ministrului Mediului pot să răspundă. Sau poate tocmai acesta este motivul real pentru care
demisionarul ministru al Mediului a revenit asupra deciziei sale ţinând cu dinţii de scaunul de demnitar, de sub care, nu-i aşa,
se mai pot şterge niscaiva urme…
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Educația, o prioritate pe care nu și-o asumă nimeni!
Domnule președinte, stimați colegi,
Promovăm educația pentru a dobândi performanțe și investim în tânăra generație pentru a ne asigura un viitor de succes.
Sunt doar declarații lipsite de conținut ale actualei guvernări pentru că Educația în România rămâne o prioritate pe care nu și-o
asumă nimeni. Din 1990 până acum, Ministerul Educaţiei a avut 27 de miniștri și niciunul nu a reușit să stabilească reguli
clare, să asigure continuitatea actului educațional, să pună la punct rețeaua școlară sau măcar să se asigure că elevii au
profesori calificați de la care să învețe.
Anul școlar 2019 - 2020 a început în urmă cu o săptămână, o decizie improvizată de ultim moment, dar lucrurile nu stau
deloc așa cum ar trebui. Lucrările de renovare în unitățile de învățământ sunt departe de final în multe locuri din ţară. Elevii
au manuale vechi pe bănci, iar cei din clasa a VII-a nu au deloc. Contractele pentru cărțile de Română, Matematică și Istorie
nici măcar nu au fost semnate din cauza contestațiilor. Școlarii care au început clasa a VII-a sunt primii elevi din generația
„clasa zero” care învață după o programă nouă și niciodată nu au avut manualele gata la timp.
Schimbările succesive de miniștri la Educație au bulversat întregul sistem educațional. Codul Educației, care conține
cele 3 legi pentru rezolvarea problemelor din învățământul preuniversitar și universitar, rămâne și el în sertarele ministerului
până când un viitor ministru va lua o decizie.
Stimați colegi,
Învățământul din România a dat numeroși savanți, academicieni, medici, profesori renumiți la nivel mondial care au
devenit modele pentru generații întregi de tineri. Acum, sistemul educațional din România nu este ofertant pentru tânăra
generație, mulți dintre elevii cu potențial alegând să plece să studieze în străinătate, acolo unde condițiile sunt mult mai bune.
Credeți că aceștia se vor întoarce să profeseze vreodată în România? Vor menționa țara noastră în CV la locul nașterii și atât.
Toate „improvizațiile” și „experimentele” din Educație au efecte pe termen lung. Piața muncii din România rămâne fără
personal calificat sau specialiști bine pregătiți și vom fi nevoiți nevoiți să apelăm la „importul” de mână de lucru.
Educația din România are nevoie de stabilitate și continuitate, trebuie să se transforme cu adevărat într-o prioritate
asumată pentru guvernanți până nu este prea târziu!
Deputat
Dr.Viorica Chereches
***
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Dezvoltarea principalului centru urban al vestului țării este legată de avizarea cât mai grabnică a noului
proiect de Plan Uurbanistic General de către MDRAP
Stimate doamne deputate și stimați domni deputați,
Timișoara este un pol urban ce poate fi considerat principalul driver de creștere socio-economică a vestului României.
Bugetul public al Municipiului Timișoara s-a dublat în ultimii ani, dovadă a ritmului semnificativ de creștere a orașului.
Este bine cunoscută situația dificilă în care se află Primăria Muncipiului Timișoara, care își vede mult îngreunată
activitatea de autorizare a proiectelor de construcții și edificare de noi proiecte de reabilitare urbană din cauza faptului că nu a
intrat încă în vigoare noul Plan Urbanistic General al orașului, atât de necesar pentru buna organizare a activităților de
autorizare.
PUG-ul Orașului Timișoara se află în procedură de elaborare și avizare finală, înainte de adoptarea finală prin Hotărâre
de Consiliu Local. PUG-ul cu care lucrează acum Primăria Municipiului Timișoara este ieșit din termenul de utilizare, acesta
fiind aprobat în luna mai a anului 2002, după care, în 2014, valabilitatea acestuia a fost prelungită. Elaborarea noului PUG se
afla în etapa a treia, aceea de întocmire a propunerilor de plan şi avizarea acestora de către ministerele de resort, inclusiv la
MDRAP.
Având în vedere necesarul de documentații aferente proiectului noului PUG al Municipiului Timișoara, solicitate de
MDRAP pentru acceptarea acestui proiect de PUG ca întreg, cosider că este imperios să adresez și de la această tribună
parlamentară un semnal pentru urgentarea, pe cât posibil, a termenului până când va fi transmis Primăriei Muncipiului
Timișoara acordul formal din partea MDRAP cu privire la acest proiect, ca și eventualele documentații suplimentare și
clarificări pe care MDRAP le considera necesare din partea Primăriei Municipiului Timișoara și a proiectanților care
elaborează proiectul noului PUG, pentru ca acest proiect de importanță majoră să fie adoptat cu celeritate.
Considerăm că dezvoltarea principalului centru urban al vestului țării este legată de avizarea cât mai grabnică a noului
proiect de Plan Urbanistic General de către MDRAP, fapt pentru care adresăm ministerului de resort solicitarea de a prioritiza
parcurgerea procedurilor necesare.
Vă mulțumesc,
Deputat
Marilen Gabriel Pirtea
***
Ieșenii trebuie să știe: PSD îi vrea în sărăcie
Stimați colegi,
Iată că au trecut 10 luni de când Guvernul este obligat prin lege să demareze lucrările la Autostrada Iași-Tg.Mureș și din
nou observăm că PSD nu dorește dezvoltarea regiunii Moldovei, blocând prin proceduri și birocrație întregul proiect, semn că
Guvernarea PSD vrea ca oamenii să trăiască în sărăcie și să depindă de ajutoarele de la stat ca să le ia voturile.
I-am solicitat Ministrului Transporturilor clarificări privind întârzierile nepermise și motivele pentru care s-a renunțat la
finanțarea europeană nerambursabilă, ținând cont că prevederile articolului 3 din Legea nr. 291/2018 privind aprobarea
obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, statuează faptul că Ministerul Transporturilor este ministerul
responsabil pentru coordonarea realizării obiectivului de investiții Autostrada Unirii.
Ieșenii trebuie să știe care este stadiul actual al Autostrăzii Iași-Târgu Mureș, care sunt procedurile pe care Ministerul
Transporturilor le-a derulat pe parcursul anului 2019 pentru realizarea acestui obiectiv și care sunt motivele pentru care
Guvernul României a renunțat la finanțarea parțială sau integrală din fonduri europene pentru acest proiect de infrastructură
rutieră.
Sabotarea construcției autostrăzii care leagă Moldova și Basarabia de vestul României și de Europa condamnă o mare
parte a țării la subdezvoltare și sărăcie, rata uriașă a emigrației confirmând că regiunea se depopulează accentuat!
Lipsa unei conexiuni între Estul și Vestul țării îi determină pe investitori să evite județele Moldovei. Nerealizarea
autostrăzii care leagă Estul cu Vestul României este o trădare a intereselor naționale, iar soluția falsă aleasă de guvernarea PSD
– ALDE pentru construcția autostrăzii Iași – Tg. Mureș în parteneriat public privat amână realizarea acestui proiect la ”Sfântul
Așteaptă”.
E timpul să fim tratați cu respect și demnitate!
E timpul să înțeleagă toți că MoldovaContează!
Deputat
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Costel Alexe
***
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Pactul pentru bunăstarea românilor” o sfidare marca PSD la adresa cetățenilor
Dragi colegi,
Gestul politic făcut de PSD prin propunerea așa-zisului „Pact pentru bunăstarea românilor” este o sfidare la adresa
românilor care poartă amprena social-democrată. După ce am văzut cum din 2016 agenda guvernamentală a fost acaparată de
persoane cu probleme penale, acum bunăstarea românilor este mascată sub forma unui document care promite lucruri ce în
mod normal ar fi trebuit realizate deja, prin „Programul de Guvernare 2018-2020”, la rându-i actualizat de două ori. În fond,
nu este vorba decât despre distribuirea unor resurse către o parte a eșichierului politic, în ființa PSD-ului, ticsit până la
suprasaturație de privilegii nemeritate.
Simpla lecturare a documentului propus de PSD relevă un eșec lamentabil al social-democraților în actul guvernării.
Consensul politic la care se face apel, era același consens politic pe care opoziția, în special PNL, îl solicita erga omnes atunci
când viziunile politice ale PSD-ului interferau cu actele de justiție, îngreunând și alterând funcționarea acesteia. Apoi apare
întrebarea legitimă: unde era consensul politic când se dădeau OUG-uri pe bandă rulantă care au afectat economia, investițiile,
infrastructura?
Setul de măsuri esențiale, propus de actuala guvernare, pentru creșterea nivelului de trai în România se înscrie în marja
celor trei runde de alegeri: prezidențiale, locale, parlamentare. Este un act de demagogie politică în stare pură de la care PSDul nu face rabat. Legea Pensiilor, Legea Salarizării, Codul Fiscal, Programul Start-up Nation, sunt domeniile pentru care
guvernanții vor gajul politic al tuturor partidelor din Parlament. Nu cred că este vreun partid sau formațiune politică
responsabilă care ar dori altceva, însă o guvernare serioasă îndeplinește aceste deziderate prin asumarea programului de
guvernare.
Înainte de a veni cu această propunere politicianistă, PSD ar trebui să găsească soluțiile pentru ieșirea din blocajul
guvernamental prin venirea în Parlamentul României pentru votul de încredere. PSD demonstrează incapabilitate în actul
guvernării și își găsește refugiul politic în tot felul de programe derizorii.
Într-o țară civilizată în care respectul pentru cei care ți-au oferit votul de încredere este piatra de temelie pentru a
guverna serios și responsabil, atunci când Guvernul nu se mai bucură de sprijin, deopotrivă în rândul votanților și în propriul
partid, este un gest de simț civic și onestitate să faci un pas înapoi, ca soluție pentru ieșirea din criza politică și
guvernamentală.
Cred că măsurile cu care vine PSD sunt nejustificate, iar românii merită mai mult. O schimbare a actualei guvernării
este singura soluție pentru înscrierea lucrurilor pe făgașul normal.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur COzmanciuc
***
Amatorismul decidenților politici lasă România fără patrimoniu mondial UNESCO
Doamnelor și domnilor, stimaţi colegi,
Am atras atenția de mai multe ori de la această tribună asupra faptului că România se află într-o postură greu de înțeles
și de acceptat pentru orice om responsabil și pentru orice țară civilizată. Vă vorbesc astăzi din nou, nu neapărat în calitatea mea
de președinte al Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputaților și Senatului, cât mai ales în calitate de parlamentar al
acestei țări și, mai ales, de român! De aproape trei ani, de când conduc această comisie pentru UNESCO, am avut ocazia să
constat anomalii care m-au umplut de revoltă și de indignare și care m-au făcut să înțeleg că, dincolo de orice bună-intenție
trebuie să stea responsabilitatea și decizia politică. De fiecare dată când am văzut lucruri strâmbe, am încercat să le îndrept,
chiar din postura mea, de parlamentar al opoziției.
Nu m-am dat înapoi și am invitat la dialog miniștri sau am bătut la ușile ministerelor, singur sau alături de colegii din
comisie, am făcut interpelări și am adresat întrebări, am organizat dezbateri și grupuri de lucru. Pentru că am fost mereu
convins că nimeni, dar absolut nimeni, nu are dreptul să-și bată joc de patrimoniul românesc, recunoscut la nivel mondial.
Pentru că am înțeles că bisericile pictate din Nordul Moldovei sau Delta Dunării stau alături de vestigiile din centrul istoric al
Romei, de Machu Pichu sau de marea barieră de corali. În orice țară și pe orice continent, dragi colegi, și știți bine că este așa,
primul traseu al unui turist începe cu monumentele UNESCO. Ele sunt principala carte de vizită a oricărei țări.
Dragi colegi,
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Diplomația este necesară, dar, uneori, se dovedește inutilă, când ai de-a face cu politicieni care par să nu-și înțeleagă
misiunea și menirea sau care, pur și simplu, se dovedesc incapabili să-și îndeplinească mandatul. De data aceasta, am decis să
las diplomația deoparte și să spun lucrurilor pe nume! România riscă să piardă două dintre monumentele sale de patrimoniu
UNESCO, Parcurile Naționale Pietrosul Mare - Rodna și Retezat, în urma numeroaselor ezitări și amânări ale autorităților
implicate. Situația se cunoaște din 2017, de când România a fost avertizată că cele două parcuri nu mai îndeplinesc criteriile
pentru a rămâne în rețeaua rezervațiilor biosferei, parte a UNESCO. Am invitat la comisie specialiști și reprezentanți ai
ministerelor și am forțat, deși nu asta este misiunea unei comisii parlamentare, constituirea unor grupuri de lucru. Am văzut
planuri de conformare și termene, făcute parcă, să fie încălcate. Am constatat că avem instituții, agenții cu nume pompoase,
pline de politruci, dar și de specialiști, dar care, în ansamblu, se dovedesc incapabile să funcționeze eficient.
În ciuda asigurărilor pe care le-am primit mereu, Ministerul Mediului, Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate,
Ministerul Apelor și Pădurilor, Romsilva, administrațiile celor două parcuri, Rodna și Retezat, nu și-au făcut treaba! Nu s-a
întâmplat mai nimic! Pașii din planurile de conformare, stabiliți încă de acum doi ani, au rămas pe hârtie, iar la sfârșitul lunii
august, Consiliul UNESCO ”Omul și Biosfera” (MAB) a avertizat România că, până la 30 septembrie 2019, adică, peste două
săptămâni, trebuie să trimită documente care să ateste că cele două rezervații îndeplinesc criteriile solicitate sau ni se
recomandă să solicităm singuri declasificarea din UNESCO. Plătește cineva pentru asta? Este cineva tras la răspundere? Vom
asista la vreo demisie răsunătoare? Mă îndoiesc. Pentru că, din păcate, dragi colegi, este un caz clasic în care totul a depins de
o decizie politică. Da, dragi colegi de la PSD și ALDE, vă faceți vinovați că România va fi declasificată din patrimoniul
UNESCO, pentru că ați cocoțat în fruntea unor instituții oameni incapabili să înțeleagă, să ia decizii și să acționeze.
Da, sunteți vinovați că am fost la un pas ca un alt simbol al nostru, mărțișorul, să nu intre în Patrimoniul mondial
UNESCO și ne-am agățat cu disperare de un dosar realizat de Bulgaria și Macedonia, care putea fi dosarul nostru și al
Republicii Moldova! Da, sunteți vinovați că, de doi ani, sub umbrela unui Minister al Culturii și Identității Naționale condus
de PSD, dosarul ”IA – cămașa cu altiță” se împotmolește la fiecare câteva luni, ba din lipsă de fonduri, ba din lipsă de
specialiști, ba din cine știe ce alte lipsuri, care dovedesc, de fapt, un minister anchilozat și nefuncțional. Cine va răspunde, cine
își va da demisia când ne vom trezi că alte țări din spațiul balcanic își vor înscrie în patrimoniul UNESCO propriile cămăși
tradiționale?
Dragi colegi,
Putem să ne batem pe bugete, pe autostrăzi, dar niciunul dintre noi nu are voie să își bată joc de zestrea poporului
român, de sufletul și de moștenirea lui culturală. Patrimoniul mondial UNESCO al României nu trebuie să aibă culoare
politică, dar salvarea lui depinde de decizii politice! Iar cea mai bună dovadă este că membrii Comisiei UNESCO, de la toate
partidele au înțeles acest lucru și, împreună, am reușit să obținem bani pentru realizarea planurilor urbanistice la cetățile
dacice, care încă sunt ale nimănui! Numai că, dragi colegi, cât timp cei care conduc ministere și agenții vor ajunge acolo pe
alte criterii decât cele de competență, românii vor asista neputincioși și indignați cum, în loc să mai așezăm ceva în Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO, pierdem și puținul pe care îl avem.
Deputat
Ionel Palăr
***
În timp ce în România depășirea producției la hectarul de minciunieste politică
de stat, noi date despre dezastrul economic provocat de PSD au fost publicate de către Uniunea Europeană
Datele publicate recent de către Oficiul de Statistică al Uniunii Europene sunt relevante pentru “performanța” guvernării
PSD din ultimii ani. România a ajuns codașa Europei și în ceea ce privește producția industrială, înregistrând un regres
alarmant în anii de “avânt economic” cu care PSD se laudă, dar care nu au niciun fel de acoperire în realitate. Datele publicate
de Eurostat arată contracții puternice ale economiei românești pe toate planurile: minerit, energie, sector manufacturier, în
unele cazuri fiind a treia lună consecutivă în care economia românească scade semnificativ.
În timp ce în economiile competitive, în care statul încurajează dezvoltarea economică prin măsuri active, se menține
încă trendul ascendent, România scade puternic, mai ales în sectorul manufacturier. Doar în industria mobilei, de exemplu,
numărul de angajați a scăzut cu mai mult de 4.000 în mai puțin de doi ani, iar fabricile locale ajung să se închidă din cauza
lipsei forței de muncă, dar și din cauza monstruozităților legislative promovate de Guvern - de genul Ordonanței 114 - și a
trecerii poverii fiscale în seama angajaților. Guvernul însă se face că nu vede cum tinerii pleacă pe capete din țară și în loc să ia
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măsuri de stimulare a creșterii și de contrabalansare a tendințelor negative, se ocupă de politică ieftină și reușește să ia niște
măsuri care fac rău tuturor, precum transformarea școlilor profesionale într-un fel de batalioane disciplinare ale educației.
Mai mult decât atât, atitudinea guvernului față de firmele străine continuă să fie una negativă, iar discursul de tip
populist, care aruncă în seama acestora vina pentru nereușitele politicienilor, încă se aude din Palatul Victoria. În aceste
condiții, nici nu e de mirare că unele dintre aceste firme aleg să-și restrângă activitatea din România sau încearcă să găsească
strategii de ieșire treptată de pe piață, precum exportarea capitalului. Atâta vreme cât guvernul le tratează ca pe inamici, nu
este de mirare că și acestea răspund cu aceiași monedă.
Este ilustrativă, în acest sens, atitudinea ministrului transporturilor, care a declanșat un război diplomatic cu o țară
prietenă, după ce a reușit performanța de a rezilia contractul pentru o lucrare gata finalizată. În loc să facă controale periodice
și să verifice stadiul realizării lucrărilor, acesta a stat ascuns prin studiourile televiziunilor, găsindu-se viteaz doar la final, când
cei care vor avea de plătit vor fi românii, din banii cărora se vor deconta greșelile imense ale domnului ministru.
În locul acestei strategii belicoase, concretizată doar în discursuri sforăitoare la televizor, Guvernul ar trebui să fie un
partener activ al mediului de afaceri și să construiască un parteneriat solid cu acesta, să caute să stimuleze implicarea socială a
acestor companii și mai ales să devină predictibil și stabil. Schimbările bruște și dese realizate în ultimii ani în materie de
legislație economică și legislație a muncii au făcut un imens rău României și românilor, generând instabilitate și neîncredere.
Adăugați la aceasta circul politic de la vârful Guvernului, unde miniștrii și secretarii de stat se schimbă în funcție de războaiele
dintre găștile din PSD și ALDE și aveți imaginea unei democrații bananiere, în care grupurile de interese sunt cele care
promovează măsurile de reglementare și nu piața liberă sau puterea legislativă.
Este clar pentru toată lumea că situația economică dezastruoasă în care România a ajuns să se zbată, pierzându-și acum
chiar și capacitatea de plată, ceea ce a dus la întârzieri ale plăților de salarii, are drept cauză amatorismul economic și golănia
politică practicate de PSD. De aceea, guvernul PSD trebuie să demisioneze de urgență și să lase liberă calea guvernării
României pentru cei care știu cum să facă acest lucru.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
România a atins trista "performanță" de a avea o datorie
de peste 100 de miliarde de euro cu "ajutorul" PSD
Doamnă/ domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
PSD a îndatorat România cu aproximativ 30 de miliarde euro, în 3 ani de guvernare total iresponsabilă! Astfel, cu
"ajutorul" incalificabil al guvernelor PSD, România a atins trista "performanță" de a avea o datorie de peste 100 de miliarde de
euro, în condițiile în care numai dobânzile pentru împrumuturile contractate de către aceste guverne socialiste reprezintă
câteva miliarde de euro pe an!
Și nu, acești bani împrumutați de către guvernele PSD, la costuri din ce în ce mai mari pentru România, pe care le vor
suporta generații întregi de români, nu sunt utilizați nici pentru investiții, nici pentru dezvoltare. Aceste împrumuturi fabuloase
și extrem de costisitoare sunt contractate și folosite strict pentru acoperirea cheltuielilor curente cu salariile și pensiile, iar acest
lucru se întâmplă deoarece deciziile guvernelor PSD, din ultimii 3 ani, au fost unele total nesustenabile!
Mai mult decât atât, paradoxal, România a ajuns să se împrumute din ce în ce mai mult, dar și cu mult mai scump, față
de alte țări din regiune, cu toate că în ultimii ani țara noastră nu a traversat vreo perioadă de recesiune, ci, dimpotrivă, a avut
una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană.
Astfel, sub guvernarea PSD, România a ajuns să se împrumute de două ori mai scump decât Polonia și Ungaria, deși în
toamna anului 2016 – adică înainte de a reintra PSD la guvernare - dobânzile celor trei guverne erau unele similare.
Doamnelor și domnilor deputați,
Este limpede că doamna Dăncilă și iluștrii săi miniștrii duc România în gard! Cine altcineva este responsabil pentru că,
în timp ce dobânzile plătite de unele țări din regiune, cum sunt de exemplu: Polonia, Ungaria sau Bulgaria, pentru a împrumuta
bani de la bănci și investitori au scăzut în ultimii 3 ani destul de mult, cele pe care trebuie să le achite România au crescut
semnificativ, iar decalajele dintre costurile acelor țări pentru împrumuturile efectuate și România sunt acum cu mult mai
mari?!
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Cu alte cuvinte, până să revină PSD la guvernare cu trei ani în urmă, România se afla încă în rândul lumii, adică și țara
noastră reușea să cheltuie cam aceiași bani pe împrumuturi ca și celelalte țări din jur. Însă, de când populismul deșănțat,
minciuna, improvizarea și incompetența s-au reinstalat în fotoliile de la Palatul Victoria, România acumulează o datorie
publică tot mai mare, strict pentru consum, și NU pentru dezvoltare! Adică România guvernată de PSD nu mai poate fi
capabilă să construiască nimic, nici măcar autostrăzi, spitale, școli sau grădinițe moderne, ci doar cheltuie, tot mai mult, pe
datorie, doar ca să supraviețuiască!
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Guvernul Dăncilă trebuie să plece definitiv acasă!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
După ieșirea ALDE de la guvernare și trecerea în opoziție, am asistat cu stupoare la încercarea disperată a doamnei
Dăncilă de a se lega cu lanțuri de fotoliul principal de la Palatul Victoria, cu orice preț, indiferent de consecințele nefaste în
care târăște România!
Dincolo de prelungirea unei crize guvernamentale, doamna Dăncilă riscă să acutizeze și problemele economice și
bugetare cu care se confruntă țara din cauza incapacității crase a PSD de a guverna în mod responsabil și nu doar populist!
Mai mult decât atât, doamna Viorica-Vasilica Dăncilă nu poate înțelege că Palatul Victoria este sediul guvernului
acestei țări și nu "tarlaua" PSD, pe care o poate "cultiva" dumneaei cu tot felul de improvizații politice! PSD și doamna
Dăncilă nu mai au absolut nicio legitimitate de a rămâne la guvernare!
Deși de mai multe săptămâni Guvernul doamnei Dăncilă a rămas unul ciuntit bine, nemaiputând, practic, funcționa fără
o serie de miniștri, dumneaei evită cu obstinație să parcurgă calea legală și constituțională - adică de a veni în Parlament cu o
nouă structură politică a guvernului, demostrând în acest fel că are încă majoritate parlamentară - și încearcă să inventeze tot
felul de tertipuri ieftine și puerile, care nu au, în niciun caz, vreo legătură cu respectarea prevederilor Legii fundamentale!
Doamnelor și domnilor deputați,
Alineatul (3) al articolului 85 din Constituție stipulează foarte clar faptul că PSD și doamna Dăncilă NU pot evita sub
nicio formă Parlamentul în această situație: "Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică
a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării
Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru."
Este limpede pentru oricine citește în română legile în vigoare că niște oameni luați la bucată dintr-un partid nu au cum
să reprezinte voința acelui partid în mod indubitabil și, oricum ar fi, Constituția OBLIGĂ aprobarea printr-un vot în Parlament
schimbarea structurii politice a unui guvern.
Deci, orice scamatorii de grădiniță ar mai încerca doamna Dăncilă pentru a se agăța de Putere, acestea nu pot fi valabile,
ci trebuie să vină musai să obțină aprobarea Parlamentului, demonstrând că cel puțin jumătate plus unul dintre parlamentarii
actuali sunt de acord cu noua formulă de guvern pe care PSD o propune! Dar PSD nu mai are de unde scoate aceste voturi,
deci doamna Dăncilă și gluma sa tristă de guvern trebuie să plece definitiv acasă!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Roman
***
Doamnă premier Dăncilă, restituiți-le brăilenilor mia de hectare, pe care PSD-ul le-a luat-o abuziv!
Doamnelor și domnilor deputați,
Au trecut 17 ani de când Guvernul Adrian Năstase, printr-o discutabilă Hotărâre de guvern, a luat 1.000 de hectare din
proprietatea județului Brăila și le-a transferat la vecinii de la Galați. Din pix, pe genunchi, cu o semnătură, așa, pur și simplu.
La acel moment, nimeni nu a fost interesat de realitățile din documente, pentru niciun decident nu a contat că Brăilei i s-a răpit
o importantă suprafață de teren. Un transfer făcut după criterii obscure, rămase și astăzi fără vreo justificare O situație despre
care Guvernul României știe și pe care ar putea-o repara, dacă ar da dovadă de o minimă responsabilitate.
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Scopul inițial pentru care acest teren a fost cedat județului Galați a fost construcția a circa 7.643 de locuințe,
apartamente ANL şi case individuale, a unei stații de epurare a apei, a unui centru expozițional - prelungit cu un palat al
sporturilor cu o capacitate de 5.000 de locuri, a unui mall cu săli de cinema multiplex, centru wellness, parc acvatic de
distracții şi o parcare subterană de 2.000 de locuri, centru spitalicesc şi de urgență, școli, terenuri de sport multifuncționale şi
locuri de joacă. Totul ar fi trebuit să poarte denumirea de Cartierul „Siret”, rebotezat „Dimitrie Cantemir”.
Astăzi, la 17 ani de la nefericita Hotărâre de guvern nr. 512/2002 privind transmiterea unor bunuri din proprietatea
privată a statului în proprietatea publică a municipiului Galați, județul Galați, și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Galați, administrația gălățeană a demonstrat că nu apreciază și nu a știut să folosească pentru dezvoltarea
comunității această oportunitate care i-a fost oferită pe tavă. Terenul, situat între municipiile Brăila și Galați, și pe care s-ar fi
putut construi cartiere pentru tineri, parc industrial, centre comerciale, parcuri de distracții și campus universitar, a devenit un
banal teren agricol. Pe locul centrului expozițional se cultivă porumb, iar acolo unde ar fi trebuit să existe blocuri pentru tineri
cresc în neștire bălăriile. Mărețul plan de investiții s-a concretizat, pe celebra „mie de hectare”, în 348 de locuințe ANL. Să
recunoaștem, o mare „performanță”!
Recent, Consiliul Municipal Galați a anunțat că s-a decis să folosească și mai eficient terenul pe care l-a primit cadou,
din generozitatea guvernului PSD, așa că mai scoate la licitație o importantă suprafață de pământ. Pentru vreo investiție
importantă, pentru vreo fabrică sau un ansamblu rezidențial? Nu! Nicidecum! Pentru alte noi culturi agricole.
Situația a fost sesizată de autoritățile brăilene, care au reclamat că destinația terenului nu a fost respectată și s-au adresat
instanțelor. A urmat un lung șir de procese, pe deplin justificate câtă vreme planul de investiții nu a fost respectat și, dintr-un
pol de dezvoltare, terenul s-a transformat într-un maidan sau, în cel mai bun caz, într-o fermă. În urma numeroaselor demersuri
pe care le-am făcut, în calitate de parlamentar brăilean, Guvernul României a acționat în instanță Primăria și Consiliul Local al
Municipiului Galați, pe motiv că nu s-au respectat termenii și condițiile inițiale ale Hotărârii de Guvern. Decât să cheltuiască
timpul și banii pe procese, era mai simplu ca guvernul să emită o Ordonanță de urgență, prin care terenul să fie redat
brăilenilor și să se revină la normalitate!
Doamnelor și domnilor colegi,
Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de culoarea politică, înțelegeți această nedreptate. Personal,
consider că există o modalitate foarte simplă pentru ca lucrurile să reintre în firesc, iar brăilenilor să le fie dat înapoi ce li s-a
luat abuziv. O nouă Ordonanță de Urgență. Dragi colegi de la PSD, nimeni nu știe cât veți mai sta la Palatul Victoria, mai ales
că refuzați cu obstinație să veniți în Parlament pentru validarea noului guvern propus de dumneavoastră. De aceea, cred că le
datorați brăilenilor această reparație. Mă adresez dumneavoastră, stimați colegi de la PSD, și, prin intermediul dumneavoastră,
doamnei premier Viorica Dăncilă.
Mă ofer să vă scriu benevol textul hotărârii de guvern. O rog pe doamna Dăncilă să nu fie orgolioasă și să accepte
ajutorul pe care i-l ofer. Ar fi, de fapt, un act reparatoriu de care brăilenii au nevoie. Pentru că de acolo, de pe acel teren, poate
începe adevărata dezvoltare, atât a Brăilei, cât și a Galațiului. Gălățenii au demonstrat că tot ce pot este să facă agricultură.
Noi, brăilenii, credem că putem transforma acest teren într-o oportunitate, mai ales că orașele Brăila și Galați sunt cea mai
mare aglomerare urbană, după București, din România. Aici se pot gândi proiecte cu fonduri europene, se pot dezvolta parcuri
industriale axate pe industrii creative, mai ales că, să nu uităm, a început construcția podului peste Dunăre. Brăila, un județ
care se depopulează continuu și în care șomajul a atins cote alarmante poate redeveni un loc al oportunităților.
Nu trebuie decât o singură semnătură! A doamnei Viorica Dăncilă, pe o hotărâre de guvern. O semnătură care înseamnă
un act reparatoriu, care ar stopa procesele și risipirea banilor contribuabililor pe avocați și juriști. Iar doamna Viorica Dăncilă
trebuie să știe că, în ziua votului, diferența la Brăila o va face „mia de hectare”!
Vă mulțumesc.
Deputat
Vasile Varga
***
Guvernul PSD să explice românilor de ce nu folosește fondurile europene!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
O oportunitate uriașă pe care ne-a adus-o aderarea țării noastre la Uniunea Europeană o reprezintă zecile de miliarde de
euro pe care țara noastră îi poate folosi, în mod gratuit și onest, ca să se dezvolte! Cei peste 500 de Km de autostradă care s-au
construit în perioada postcomunistă au fost făcuți din acești bani europeni nerambursabili! Miile de km de rețea de apă și
canal, care au adus o urmă de civilizație în satul românesc sau în orașele mai mici, s-au relizat tot din bani europeni. Zecile de
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mii de persoane care au obținut o nouă calificare și au putut să găsească un loc de muncă mai bun, au reușit acest lucru tot
datorită fondurilor europene. Miile de studenți cu bursă, miile de clădiri istorice reabilitate și sutele de mii de fermieri care pot
să obțină producții record, pentru că primesc sprijin prin subvenții, sunt lucruri realizate tot prin banii gratuiți de la Bruxelles.
Cine nu vrea să vadă aceste beneficii, ar trebui să-și pună întrebarea cum ar fi arătat România condusă de un PSD antidezvoltare, care nu ar fi beneficiat de de sprijinul Uniunii Europene!
Stimați colegi.
Așa cum ne raportăm astăzi financiar la Uniunea Europeană, țara noastră ar trebui să fie un beneficiar net al bugetului
european. Altfel spus, în 6 ani cât durează un cadru bugetar la nivelul UE, România contribuie cu 6-7 miliarde de euro și
primește înapoi peste 34 de miliarde de euro. Un simplu calcul matematic ne arată că peste 27 de miliarde absolut gratuiți pot
contribui, în numai 6 ani, la recuperarea decalajelor dintre țara noastră și statele dezvoltate din UE. Această sumă este uriașă,
mai ales dacă o comparăm cu planul de reconstrucție Marshall, care a totalizat fonduri doar de două ori mai mari decât
primește România numai într-un singur exercițiu financiar european.
Doamnelor și domnilor,
Ne apropiem cu pași repezi de finalul cadrului financiar multianual european 2014-2020, iar pe pagina electronică a
Comisiei Europene am rămas uimit să constat că pentru 6 miliarde de euro, adică peste 28 de miliarde de lei, Guvernul nu a
transmis încă solicitări și proiecte pentru a aduce acei bani în România. Mai mult decât atât, din 36 de miliarde de euro pe care
îi putem cheltui în această perioadă, au fost decontate efectiv, adică s-au plătit României numai 10 miliarde de euro! Când oare
vom mai recupera aceste întârzieri? Ne îndreptăm iarăși, ca în 2015/2016, către un eșec, aflând că bani pentru autostrăzi, școli
și spitale au fost pierduți din cauza incompetenței Guvernului?
Trebuie să vă atrag atenția că fondurile structurale din care am absorbit cei mai puțini bani sunt exact acele fonduri
destinate investițiilor publice și private, care ar fi putut să schimbe la față România! Astfel, din Fondul de coeziune, destinat
regiunilor sărace s-au folosit doar 22%, din Fondul pentru dezvoltare regională au fost aduși în România numai 20%, iar din
Fondul social european destinat calificării angajaților și șomerilor, precum și stimulării studenților s-au atras numai 21%.
Singurul fond din care banii absorbiți au fost mai mulți este cel destinat agriculturii, pentru că din el se plătesc subvenții pentru
care nu sunt necesare proiecte.
Stimați colegi,
Problema fondurilor europene nu cred că ar trebui să fie o temă de dispută dintre putere și opoziție. Cred că într-o
democrație solidă, cu partide responsabile, cu toții ar trebui să găsim consensul pentru ca acei bani gratuiți să vină și să sprijine
dezvoltarea țării. Un test de onestitate politică ne-ar spune că pe chestiunea utilizării fondurilor europene ar trebui să
conlucrăm astfel încât niciun euro să nu ne scape printre degete, dacă el ar putea să contribuie la bunăstarea românilor. Eu,
personal, de ani de zile atrag atenția Guvernului asupra riscului de a pierde această oportunitate uriașă. Văzând cu câtă
nepăsare se uită PSD la miliardele pe care suntem pe cale să le pierdem, PNL și-a propus drept obiectiv să aducă în România
100% din aceste fonduri. Dacă mai este cineva care nu s-a convins încă de utilitatea folosirii acestor bani, atunci să se uite la
cum arată agricultura poloneză, la ce infratructură a construit Ungaria, la ce industrie a sprijinit Cehia și chiar la cât de mult i-a
ajutat pe românii care au reușit să le folosească! Personal, cred că, pentru a evita riscul dezangajării fondurilor europene, ar
trebui să sprijinim cu toată forța toate administrațiile publice locale să folosească banii nefolosiți, exclusiv pentru dezvoltare.
Cred că o bună utilizare a acestor bani în zonele rurale, slab dezvoltate, ar readuce încrederea românilor în autoritățile statului
român.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Cât costă învățământul gratuit din România în anul 2019?
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
La articolul 32, aliniatul 4 din Constituție scrie că ”Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii.” Nu sunt un mare
specialist în drept constituțional, dar, din această normă, cred că reiese clar că nici elevii și nici părinții nu ar trebui să scoată
bani din buzunar, dacă vor o educație de calitate pentru copiii lor în școlile de stat. Din păcate, nu vorbim despre bani puțini, ci
despre sume de bani pe care tot mai multe familii chiar nu și le permit. Toți cei care au ajuns să stea în fotoloiul lui Spiru Haret
au aflat că o cauză principală a abandonului școlar, a ratei mici de cuprindere a copiilor în sistemul de învățământ o reprezintă
sărăcia familiilor din care ei provin. Oare ce au făcut acele zeci de miniștri care s-au perindat prin guvern, ca să schimbe
situația? Nimic! Putem să constatăm că nicio politică nu redus numărul copiilor care nu ajung niciodată la școală sau care
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întrerup studiile, fie după școala primară, fie după gimnaziu. În România, stat membru al Uniunii Europene, care are la
dispoziție miliarde de euro pentru a sprijini copiii să meargă la școală, cei mici rămân acasă pentru că părinții lor nu au bani
nici măcar pentru ghetuțe sau pentru un ghiozdan plin de caiete și creioane.
Nu cred că spun lucruri mult prea noi dacă amintesc faptul că părinții sunt cei care plătesc în multe cazuri zugrăveala
claselor, repararea băncuțelor și a ferestrelor. Tot ei acoperă costuri cu manualele încă netipărite, cu auxiliare, pentru că
manualele sunt prea slabe și cu greșeli. Din buzunarul lor se cumpără dotări și mijloace didactice și chiar se acoperă costurile
cu paza unităților școlare. Și uite așa, leu cu leu și sută cu sută, se strâng mii de lei pe care părinți, că-i au sau că nu-i au,
trebuie să-i dea. N-ar trebui să uităm că și profesorii mai scot bani din buzunar, ca să-și poată țină lecțiile și să nu-i priveze pe
copii de un act educațional de calitate. Toți aceștia sunt bani care nu se văd în statisticile naționale, dar ei se dau, mai mulți de
la un an la altul.
Stimați colegi.
Sunt deputat la primul mandat și încă îmi este foarte greu să înțeleg de ce Parlamentul adoptă legi, Președintele le
promulgă, iar apoi Guvernul refuză să le pună în practică sau amână punerea lor în aplicare. Păi ce altă prioritate mai mare
poate să aibă o țară decât aceea de a asigura copiilor o școală de calitate, care să-i facă mari. Dacă veți avea curiozitatea
necesară, veți constata că cele mai multe prevederi legale amânate, anulate sau desconsiderate sunt exact cele care ar trebui să
sprijine sistemul național de învățământ. De exemplu, de nu mai puțin de 7 ani, guvernele PSD refuză să respecte Legea
nr.1/2011 și să acorde educației o finanțare de 6% din PIB. Tot de 7 ani de zile Guvernul PSD refuză să pună în aplicare contul
educațional, care ar fi trebuit să fie contul individual pentru studii al fiecărui copil! Alimentația sănătoasă la școală, masă caldă
pentru elevii cu posibilități puține, miere pentru elevi, naveta școlară sau programul școală după școală sunt alte reglementări
legale, care au fost blocate de guvernele PSD, în loc să sprijine elevii și școala româneasă.
Stimați colegi.
România nu investește de ani buni nimic pentru prezent și nici pentru viitor. Putem, deci, să anticipăm cu ușurință care
va fi viitorul acestei țări. Ne îndreptăm cu viteză spre o epocă în care oamenii trebuie să învețe nu numai în școală, nu numai
până la facultate, ci pe tot parcursul vieții. Așa cum arată situația astăzi în România, noi ne depărtăm de lumea dezvoltată, în
loc să ne apropiem. Statele cu care vrem să comparăm, obțin cea mai mare valoare adăugată de producții intelectuale și
cercetare, adică exact din ceea ce noi avem tot mai puțin. Statul român, după ce va fi scuturat de PSD, va trebui să asigure
șanse egale tuturor copiilor la educație, pe toate ciclurile și în mod gratuit. Faptul că un copil s-a născut la sat, nu trebuie să fie
deja o sentință definitivă pe viață, așa cum este în România. Să știți că oamenii mari, nu se nasc obligatoriu în case mari sau în
orașe mari. Școala, numai ea, face oamenii mari!
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Bunăstarea cui, doamnă Dăncilă?
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Pactul demagogic pe care îl promite doamna Viorica Dăncilă crează iluzia că domnia sa este în opoziție, nu primministru al României de aproape doi ani. De când s-a autopropus candidat la Președinția României, Viorica Dăncilă a luat în
brațe minciuna și demagogia, aruncând în societate minciuni de tipul ”dacă pleacă PSD, cei care vin vă taie pensiile și
salariile” sau ”PSD are grijă de bunăstarea românilor”.
În primul rând, singurul partid din România care vorbește despre tăieri de venituri este PSD! Teama pe care o împrăștie
în societate prim-ministrul, ministrul muncii sau ministrul finanțelor nu este altceva decât un șantaj murdar! Tocmai ei, care au
tăiat din majorarea punctului de pensie 2 ani la rând sau au diminuat salariile din sectorul privat prin transferul de contribuții
vorbesc despre tăieri? Din fericire, oamenii au înțeles cât de toxic este PSD la guvernare și că toate acțiunile lor se întemeiază
pe minciună, înșelătorie și șantajarea alegătorilor români.
Apoi, doamna Viorica Dăncilă are nerușinarea să vorbească despre bunăstarea românilor, când prin seamnătura sa a
lăsat fără o finanțare adecvată serviciile sociale din sistemul de protecție a copilului și a distrus serviciile publice pentru
persoanele cu handicap! Din cauza cinismului Guvernului PSD condus de Viorica Dăncilă, mii de persoane cu handicap suferă
astăzi că nu mai beneficiază de asistenți personali, iar drepturile lor legale vin cu întârziere sau nu vin deloc! Să-i spună cineva
candidatului PSD la prezindențiale că bunăstarea asigurată de stat trebuie să înceapă întâi cu cei mai vulnerabili cetățeni, cu cei
care au nevoie de ajutorul nostru și al statului. Ori, Dăncilă, care s-a trezit vorbind despre bunăstare, tocmai în aceste categorii
a lovit cu putere. Cât despre bunăstarea majorității românilor, tot Viorica Dăncilă este cea care a lovit cu puzderia de taxe și
impozite, care au făcut viața din România mai scumpă ca în statele dezvoltate. Să-i spună cineva Vioricăi Dăncilă că bunăstare
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înseamnă școli decente, spitale curate, șosele pe care să nu mai moară mii de oameni în fiecare an. În loc să vină cu propuneri
demagogice, PSD și Dăncilă ar trebui să-și ceară scuze de la români pentru viața grea și scumpă pe care le-a făcut-o, pentru
subdezvoltarea în care au împins România.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
 Întrebări

Adresată doamnei Vasilica Viorica Dăncilă, prim-ministru al Rămâniei
Reluarea accesului în aplicaţia informatică de înscriere în Programul „Casa Verde Fotovoltaice”
Stimată doamnă prim-ministru,
Programul „Casa Verde Fotovoltaice”, aprobat prin Ordinul 1287 din 14.12.2018 al ministrului Mediului, viza
finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante în scopul creşterii
eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Având caracter multianual, programul urma să fie aplicabil la nivel naţional, beneficiind de o alocare financiară de
107.396.471 euro, din care cea mai mare parte, respectiv 93.150.000 euro, proveneau de la Fondul European de Dezvoltare
Regională şi doar 14.246.471 euro de la bugetul de stat.
Aplicaţia informatică de înscriere în program a devenit operaţională în data de 10.09.2019, ora 10, însă după numai
câteva ore de funcţionare, în jurul orei 16,30 a aceleiaşi zile, aceasta a fost suspendată, site-ul AFM invocând o aşa zisă
„analiză” asupra modului de funcţionare a înscrierii persoanelor fizice în program, acestea urmând să fie reluate „în cel mai
scurt timp”.
Din aceste considerente, vă rog, Doamnă prim-ministru, să precizaţi:
 Care au fost motivele reale ale suspendării accesului în aplicaţia informatică de înscriere în Programul „Casa Verde
Fotovoltaice” după doar câteva oe de la lansarea acesteia?
 Ce entitate comercială a creat aplicaţia informatică de înscriere în program şi care a fost bugetul alocat de Ministerul
Mediului pentru derularea procedurii de achiziţie publică a acesteia?
 Conform informaţiilor diseminate în media de reprezentanţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu, în condiţiile în
care nici jumătate din cei circa 33.000 de beneficiari eligibili nu au reuşit să se înscrie în program, fondurile de peste 53
milioane lei alocate Regiunii de Sud-Vest Oltenia au fost accesate şi epuizate, de căte un singur aplicant, în primele ore de la
lansare. În acest context, ce măsuri aţi dispus pentru verificarea veritabilei „performanţe” informatice şi care au fost instituţiile
competente pe care le-aţi sesizat în acest sens?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vă mulţumesc!
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Ramona-Nicole Mănescu, ministrul Afacerilor Externe
Dimensionarea numărului secţiilor de votare din străinătate
Stimată doamnă ministru,
Conform ultimelor informaţii diseminate de Autoritatea Electorală Permanentă, la expirarea termenului pentru
înregistrare, prelungit până la 15 septembrie, peste 41.000 de români din străinatate s-au înscris pentru votul prin
corespondenţă, în timp ce alţi 39.000 au optat pentru a vota la o secţie din străinătate mai apropiată de localitatea de reşedinţă.
Având în vedere că, la precedentul scrutin naţional, care a avut loc în primăvara acestui an, în cele 441 de secţii de
votare organizate în străinătate şi-au exprimat opţiunile aproximativ 400.000 de cetățeni, dar ţinând cont de faptul că, în

55

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 21 - 2019
Săptămâna 16 – 20 septembrie2019
contextul noilor modificări legislative, la alegerile prezidenţiale din toamnă, alegătorii din diaspora vor putea vota la secțiile
din străinătate pe durata a 3 zile pentru fiecare tur de scrutin, vă rog, Doamnă ministru, să precizaţi:
 Care va fi numărul optim al secţiilor de votare pe care le veţi înfiinţa în străinătate?
 Care sunt criteriile pe baza cărora va fi dimensionat numărul de secţii de votare şi care este numărul de personal
implicat efectiv în deservirea acestora?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vă mulţumesc!
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministru interimar al Afacerilor Interne
Siguranța cetățenilor și în special a elevilor
Stimate domnule ministru,
A trecut mai bine de o lună și jumătate de când, pe fondul tragediei de la Caracal, ați declarat public că sunteți direct
interesat de creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și a ordinii publice și de o luptă reală împotriva criminalității. Tot cu
acea ocazie, ați afirmat că le-ați solicitat prefecților și șefilor structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne să
realizeze o analiză privind vulnerabilitățile ce țin de ordinea publică și, în special, în ceea ce privește siguranța elevilor în
curtea școlii, dar și pe drumul zilnic spre și dinspre școală.
Reprezint, domnule ministru, în Parlamentul României, un județ unde infracționalitatea a fost și continuă să reprezinte o
problemă. Din păcate, cifrele oficiale despre fenomenele infracționale în orașul și județul Brăila sunt tot mai rare și, în general,
sunt cosmetizate în cadrul unor momente de bilanț, unde, evident, sunt prezentate doar succesele. Despre derapajele de tot felul
citim, punctual, prin presa locală sau cea națională, dar dimensiunea acestora și, mai ales, măsurile care se iau pentru
prevenirea și stoparea lor, devin informații cu statut ”confidențial”.
De aceea, vă rog să-mi răspundeți, domnule ministru, la o serie de întrebări:
- Care este situația pe care, în urma solicitării dumneavoastră, ați primit-o de la Prefectura și structurile MAI din județul
Brăila?
- Cât de amplu se menține fenomenul infracțional și care este dinamica acestuia, în ultimii cinci ani?
- Care sunt cele mai mari vulnerabilități identificate în județul Brăila, în ceea ce privește siguranța cetățeanului și
ordinea publică?
- Cât de sigure șunt școlile și liceele județului Brăila?
- Care sunt măsurile pe care Prefectura Brăila și structurile MAI din județ le au în vedere pentru ca fenomenele
infracționale să scadă, iar cetățenii și, mai ales, copiii și adolescenții, să se simtă în siguranță?
În speranța unui răspuns prompt, vă asigur, domnule ministru, de toată considerația.
Cu stimă,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, Ministrul interimar al Educației Naționale
Masa caldă pentru elevi, un eșec
Domnule ministru,
De aproape trei ani, ministerul pe care îl conduceți încearcă să implementeze Programul „O masă caldă” în câteva zeci
de școli din România. Inițiativa este una lăudabilă și ar fi de un real ajutor pentru familiile fără posibilități materiale. În
România, rata abandonului școlar la nivelul învățământului primar și gimnazial este de 1,8%, numărul elevilor care părăsesc
anual școala fiind de ordinul a zeci de mii. La sfârșitul anului 2015 de exemplu, 31.700 de elevi părăsiseră școala.
Gândit să reducă abandonul școlar mai ales în zonele sărace, acest program nu a putut fi însă implementat, iar primarii
din localitățile unde sunt școlile cuprinse în acest program pilot se plâng că de la început acest program a fost un eșec.
Vă rog să-mi comunicați care este numărul real de școli care derulează acest program, de ce implementarea lui în toate
școlile alese este atât de greoaie şi ce măsuri aveți în vedere pentru viitor.
Menționez că doresc răspunsul în scris.
Deputat
Dr.Viorica Cherecheș
***
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației Naționale
Suspiciuni legate de modul în care au fost ocupate o serie de posturi în învățământ, în județul Bacău
Stimate domnule ministru,
În calitate de parlamentar, pe adresa cabinetului care funcționează în județul Bacău sau în timpul audiențelor, primesc o
serie de solicitări și petiții, la care încerc să răspund cu promptitudine. Doresc să vă aduc în atenție un caz concret, dintr-o
școală a județului Bacău, acolo unde nu este prima dată când se petrec lucruri care nasc suspiciuni.
Este vorba despre Liceul Tehnologic din Răchitoasa, județul Bacău, despre care mi-au fost furnizate următoarele
informații: pentru concursul de titularizare din 2019, au fost scoase la concurs trei posturi de învățători și două de educatoare.
La repartiția din 31 iulie 2019 aceste posturi nu s-au ocupat. Pe data de 2 august 2019, anterior celei de-a doua repartiții, care
urma să aibă loc în 22 august 2019, conducerea școlii, reprezentantă de directoarea Corina Mălureanu și directoarea adjunctă
Daniela Ifrim, au raportat la Inspectoratul Școlar Județean Bacău că toate cele trei posturi de învățători și unul de educatoare sar fi ocupat la nivelul școlii, iar un post de educatoare a fost ocupat prin detașare, la cerere.
O privire aruncată pe site-ul ”titularizare. edu.ro”, la rubrica ”Rapoarte pe județ”, arată că, pe postul de educatoare, cu
codul 2164, apare Isac Angela (plata cu ora), la Grădinița Dumbrava. Pe postul de învățător, cu codul 2165, figurează
Fărcășanu Viorel (plata cu ora), postul de învățător cu codul 2166 este atribuit lui Fărcășanu Viorica (plata cu ora), codul 2167
de învățător este atribuit lui Mărcuță Adriana, învățătoare titulară (plata cu ora). Numai că, în data de 9 septembrie 2019, pe
postul de învățător, cu codul 2167, a lui Mărcuță Adriana a fost repartizată Isac Angela, educatoarea de la Grădinița
Dumbrava, iar pe postul ei, care a rămas liber, conducerea liceului a decis să o încadreze pe Pădure Nelica, cadru necalificat,
care are doar studii liceale și care nu a participat nici măcar la concursul județean destinat cadrelor necalificate, organizat pe 4
septembrie 2019.
Tot din informațiile pe care le dețin, este pentru al doilea an consecutiv când acest cadru necalificat este adus în
grădiniță, fără să fi susținut examen, doar prin înțelegerea cu cele două directoare. Neregulile par să nu se fi oprit însă aici. Tot
pe 9 septembrie, la Grădinița din Barcana, comuna Răchitoasa, educatoarea titulară a intrat în concediu post-natal, locul
vacantat nu a fost anunțat la Inspectoratul Școlar Județean, iar conducerea Liceului tehnologic, directoarea Corina Mălureanu
și directoarea adjunctă Daniela Ifrim, au decis să-l încadreze pe postul de educatoare, fără dosar și fără examen, pe Ghintuială
Mihai.
Domnule ministru,
Pentru mine, neregulile de la Liceul tehnologic din Răchitoasa nu reprezintă o noutate. Mai multe cadre didactice mi-au
semnalat de-a lungul timpului lucruri anormale care se petrec acolo, de la faptul că cele două directoare au ore suplimentare și
dirigenție, deși legea nu le permite, iar mai mulți profesori au solicitat dirigenție, dar le-a fost refuzată. Poate cel mai grav
lucru, domnule ministru, s-a petrecut însă în acest an școlar când, la Simularea pentru examenul de Capacitate, la proba de
matematică, elevii au primit subiectele de anul trecut. După ce am semnalat această gravă eroare la Inspectoratul Școlar
Județean Bacău, elevii au fost supuși altor două testări, iar eu aștept și acum, la mai bine de jumătate de an, un răspuns la
întrebarea cum a fost posibilă o asemenea eroare, cine a greșit și ce măsuri s-au luat.
Cum nimeni de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău nu a catadicsit să ofere un astfel de răspuns, am toate motivele să
mă îndoiesc că este posibilă o analiză obiectivă a situației prezentate mai sus și vă solicit, domnule ministru, să trimiteți Corpul
de Control la Liceul Tehnologic Răchitoasa și la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, pentru a limpezi gravele nereguli
semnalate, inclusiv modul în care ISJ Bacău înțelege să răspundă la petiții.
Menționez că solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Tudorița Lungu
***
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației Naționale
Situația înscrierii/reînscrierii copiilor în unitățile de educație antepreșcolară și preșcolară
de stat în anul de învățământ 2019-2020
Stimate domnule ministru,
Înscrierea copiilor în unitățile de stat care oferă servicii de educație antepreșcolară și/sau preșcolară (creșe, grădinițe)
reprezintă în fiecare an un moment important, dar în același timp foarte stresant pentru orice părinte din țara noastră. În fiecare
toamnă, solicitanții din foarte multe localități constată că locurile disponibile sunt prea puține față de cele necesare, și, în
consecință, grupele care se formează sunt supraaglomerate. De asemenea, în mediul rural, lipsa creșelor reprezintă o adevărată
problemă pentru familiile cu copii în vârstă de până la trei ani.
Trebuie precizat că în ,,Programul de Guvernare 2018-2020”, în baza căruia a fost învestit actualul Guvern, există
obiectivele referitoare la ,,Sprijin acordat părinților privind creșterea nou născuților, prin asigurarea condițiilor de integrare a
copiilor în creșe, respectiv pentru acces în învățământul preșcolar” și ,,Construcția a 2.500 de creșe, grădinițe și unități afterschool”.
În contextul celor prezentate anterior, vă solicit să-mi furnizați următoarele informații:
1. Care a fost numărul locurilor disponibile la nivel național în creșele și grădinițele de stat la începutul anului școlar
2019-2020? Dar în județul Argeș?
2. Care a fost numărul solicitărilor de înscriere/reînscriere a copiilor în unitățile de educație antepreșcolară și preșcolară
de stat în anul de învățământ 2019-2020 la nivel național? Dar în județul Argeș?
3. Câte creșe și grădinițe de stat noi au fost deschise la începutul anului școlar 2019-2020 la nivel național și în județul
Argeș? Câte locuri suplimentare au fost puse la dispoziția solicitanților în cadrul acestora?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Efectul întârzierii executării lucrărilor la tronsonul Piteşti-Sibiu al Autostrăzii A1
asupra accesării fondurilor europene nerambursabile aferente acestui proiect
Stimate domnule ministru,
În mai puțin de patru luni vom intra în ultimul an al cadrului financiar european multianual 2014-2020, iar, potrivit
datelor publicate de Comisia Europeană pe portalul aferent executării financiare a fondurilor structurale, până în prezent
România a decontat efectiv numai 10 miliarde de euro din cele peste 36 pe care le avea la dispoziţie pentru această perioadă. În
acest context, chiar dacă ţara noastră va solicita ca fondurile aferente exerciţiului bugetar actual să poată fi utilizate într-o
perioadă mai extinsă, n+2 sau n+3, întârzierea demarării efective a unor programe de infrastructură va determina dezangajarea
unor sume importante destinate construcţiei de autostrăzi în România.
Într-o astfel de situaţie se află şi tronsonul Autostrăzii A1 cuprins între Piteşti şi Sibiu, care ar fi trebuit să fie construit
cu finanțare din fonduri europene nerambursabile asigurate în cadrul exerciţiului financiar european 2007-2013. Ulterior s-a
obţinut acordul Comisiei Europene ca acest obiectiv de investiții să fie inclus în categoria proiectelor „fazate”, care să poată fi
finanţate din fondurile disponibile în perioada 2014-2020.
În condiţiile în care lucrările de execuție la tronsonul de autostradă Piteşti–Sibiu au demarat cu o foarte mare întârziere
şi numai pentru lotul 1 Sibiu-Boiţa, iar pentru celelalte loturi licitaţiile sunt în prezent suspendate sau anulate, vă solicit să
răspundeți la următoarele întrebări:
1. Cum vor afecta întârzierile nepermis de mari în demararea lucrărilor de construire la Autostrada Piteşti-Sibiu
finanţarea realizării acestui foarte important proiect de infrastructură rutieră din fonduri europene nerambursabile?
2. Loturile pentru care au fost deja atribuite contractele de lucrări vor fi executate în baza unor proiecte tehnice realizate
conform exigenţelor Comisiei Europene, astfel încât să nu fie pusă în pericol finanţarea acestora?
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3. Cum explicaţi diferenţa foarte mare dintre costurile prevăzute în contractele de execuție pentru loturile Autostrăzii
Piteşti–Sibiu care au fost deja atribuite (circa 10 milioane de euro fără TVA pentru 1 kilometru) şi cele prevăzute de vechile
standarde de cost ale CNADNR (5,99 milioane de euro fără TVA pentru 1 kilometru de autostradă montană)?
4. Va mai putea să fie realizată finanţarea execuției lucrărilor pentru loturile 2, 3 şi 4 ale Autostrăzii Piteşti–Sibiu prin
accesarea integrală a fondurilor europene nerambursabile repartizate acestui proiect pe parcursul cadrului financiar multianual
2014-2020? Dacă răspunsul este afirmativ, care vor fi procedurile în baza cărora vor fi decontate sumele respective?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor şi Pădurilor
Stadiul implementării Strategiei Naționale Forestiere 2018-2027
Stimate domnule ministru,
Având în vedere faptul că, în ultimii ani, fenomenul tăierilor ilegale de arbori în România, atinsese cote alarmante, PSD
și-a asumat extinderea suprafețelor de păduri, creșterea eficienței serviciilor de mediu, combaterea despăduririlor și asigurarea
diminuării tăierilor ilegale de masă lemnoasă.
În acest sens, a fost realizată Strategia Națională Forestieră 2018-2027 cu rolul de a oferi repere și predictibilitate
domeniului forestier pentru următorii 10 ani. Una dintre măsurile Strategiei prevede extinderea suprafeței pădurilor și a altor
terenuri cu vegetație forestieră, inclusiv prin identificarea terenurilor inapte folosințelor agricole și împădurirea acestora.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. În ce stadiu se află implementarea Strategiei?
2. Ce suprafețe de terenuri inapte folosințelor agricole au fost identificate până în prezent și ce suprafețe au fost
împădurite? Câte dintre aceste suprafețe sunt în județul Iași?
3. Ce sume au fost alocate și utilizate din cele 171 mil lei propuse în strategie?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Măsuri privind aplicarea Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
Stimată doamnă prim-ministru,
Potrivit unui raport al Ministerului Mediului privind combaterea ambroziei, se estimează că aproape jumătate de milion
de persoane sunt alergice la polenul acestei buruieni. Dar numărul lor ar putea fi mult mai mare, întrucât sunt persoane încă
nediagnosticate sau care se tratează acasă.
Medicii susțin că, pe lângă tratamentul specific pentru astfel de cazuri, ar fi mult mai important să se pună în practică
legea care prevede combaterea și distrugerea acestei buruieni extrem de alergenice, înlăturând astfel cauza alergiilor.
Deși Legea prevede că proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor
de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și
distrugere a ambroziei, din păcate, foarte puțini sunt cei care respectă prevederile legale.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Câte comisii mixte au fost constituite în 2019, conform legii, pentru aplicarea sancțiunilor?
2. Ce sancțiuni au fost aplicate la nivel național și câte dintre acestea au fost în județul Iași?
3. Credeți că înăsprirea sancțiunilor ar conduce la o mai bună respectare a prevederilor legii?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Situația foștilor angajați ai S.C. GEOMOLD S.A
Stimate domnule ministru,
Prin prezenta, doresc să vă readuc în atenție situația persoanelor care au lucrat în subteran, la Întreprinderea de
Prospecțiuni și Explorări Geologice Suceava, reorganizată prin HG 193 /1991 în S.C. GEOMOLD S.A., pensionari și viitori
pensionari, care au fost excluși din categoria celor care au desfășurat activități încadrate în condiții speciale de muncă.
În luna iunie a.c., v-am adresat o întrebare în care vă prezentam situația discriminatorie creată atât între minerii de la
unitățile miniere de exploatare față de cei de la IPEG, dar și între foștii lucrători în subteran de la IPEG, pensionați anterior
datei de 01.01.2001 față de cei ieșiți la pensie după această dată.
Având în vedere că răspunsul dumneavoastră la această întrebare nu conține nicio măsură concretă, vă întreb, încă o
dată, domnule ministru, care este soluția pe care Guvernul o propune pentru repararea acestei nedreptăți, în vederea acordării
de ”drepturi egale pentru muncă egală”?
Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Angelica Fădor
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Modernizare DN2
Stimate domnule ministru,
Chiar dacă traficul pe Drumul Național 2, din Vama Siret, până la Grănicești, este unul foarte intens, acest drum nu a
fost modernizat deloc din anul 2004. Zilnic, pe această porțiune circulă peste 500 de tiruri și peste 3000 de autoturisme,
transportatorii fiind foarte nemulțumiți de condițiile în care se desfășoară traficul, din cauza stării necorespunzătoare a
drumului. Această problemă mi-a fost adusă la cunoștință în timpul audiențelor, cetățenii reclamând disconfortul creat de
denivelările din “asfaltul” de pe DN2, din intravilanul orasului Siret.
În acest sens, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, când va fi modernizat acest sector de drum intens circulat,
pentru a veni în sprijinul tuturor celor care îl tranzitează?
Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Angelica Fădor
***
Adresată domnului Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Situația persoanelor cu dizabilități din România
Stimate domnule ministru,
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, a elaborat strategia
națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, adoptată de Guvernul României prin HG nr. 655/2016.
Documentul își propune să asigure implementarea „Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, ratificată de
România prin Legea nr. 221/2010, adoptată la New York de Adunarea Generală a ONU.
Conform strategiei, la 30 iunie 2015, numărul total de persoane cu dizabilități din România era de 752.931 persoane.
Dintre acestea, 97,7 % (735.364 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor și/sau trăiesc independent și 2,3 % (17.567 persoane)
erau asistate în instituțiile publice rezidențiale de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități.
La 30 iunnie 2015, rata persoanelor cu dizabilități, calculată la populația României, era de 3,38%.
Având în vedere cele expuse mai sus vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1) Care este numărul de persoane cu dizabilități din România în prezent? Dar defalcat pe județe?
2) Care este rata persoanelor cu dizabilități, calculată la populația României, în prezent? Dar în
regiunea de Nord-Est a țării?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei
Pregătirea economiei pentru apărare
Stimate domnule ministru,
Ministerul Economiei prin Direcţia Industria de Apărare, creată conform Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, propune, fundamentează şi transmite propuneri privind necesităţile de
materii prime şi materiale pentru acumulare în rezerva de stat, în conformitate cu programul de pregătire a economiei pentru
apărare.
Așadar, Ministerul Economiei are pe lângă funcțiile, de bază, din domeniul economic are și funcția strategică de
pregătire a apărării teritoriului.
Având în vedere cele expuse mai sus vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1) Care sunt eforturile Ministerului Economiei în direcția fundamentării propunerilor privind
necesitățile de materii prime și materiale pentru acumulare în rezerva de stat pentru anii 2017, 2018 și 2019?
2) Care sunt politicile și strategiile elaborate de Ministerul Economiei, pentru un orizont de timp de
5 ani, cu privire la pregătirea economiei pentru apărare?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Acordarea licențelor de telecomunicații 5G
Stimate domnule ministru,
Implementarea tehnologiei 5G în Europa se face într-un ritm tot mai alert, primele astfel de rețele fiind deja funcționale
și în țara noastră.
Vă rog să-mi comunicați care este stadiul acordării licențelor pentru construirea și operarea de rețele 5G în România,
precum și cum se va face acordarea acestor licențe, având în vedere că România trebuie să respecte anumite condiții de
securitate, derivate din angajamentele și parteneriatele pe care le are încheiate la nivel regional și internațional. Menționez că
doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Îmbunătățirea funcționării APIA
Stimate domnule ministru,
În ultimii doi ani activitatea APIA a fost marcată de importante și dese sincope, care au produs întârzieri la plata
subvențiilor pentru agricultori, sau chiar au generat necesitatea rambursării unor plăți făcute. În plus, în numeroase județe s-au
înregistrat cozi masive la centrele APIA, iar agricultorii au fost nevoiți să aștepte ore sau zile în șir pentru rezolvarea dosarelor.
Având în vedere că anul în curs se apropie de sfârșit, dar și că o nouă echipă își începe mandatul la nivel european, vă
rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere pentru eficientizarea activității APIA, astfel ca aceste probleme să nu mai apară
în cursul anului viitor. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Problemele semnalate pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva
Stimate domnule ministru,
Ați anunțat recent că pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva au apărut probleme serioase la lucrările deja executate și ați
luat decizia de a rezilia contractul cu firma care a realizat lucrările pentru acest sector de autostradă, ba chiar ați anunțat că veți
sesiza organele de anchetă despre aceste probleme.
Vă rog să-mi comunicați care sunt problemele pe care le-ați constat la acest lot de autostradă, precum și ce măsuri de
verificare și inspecție ați luat în perioada de executare a lucrărilor. Totodată, vă rog să-mi comunicați de ce nu au fost
descoperite și remediate aceste probleme anterior finalizării lucrărilor. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată Ministerului Mediului
domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor
Situația Rezervațiilor Biosferei ”Pietrosul Mare-Rodna” și ”Retezat” și poziția României
față de solicitarea Comitetului MAB UNESCO
Stimate domnule ministru,
Am fost informat oficial că, pe 29 august 2019, Secretariatul UNESCO – Sectorul Științelor pământului și ecologice și
Secretariatul Programului Omul și Biosfera (MAB) a avertizat reprezentantului MAB pentru România asupra faptului că, la
următoarea sesiune a Consiliul MAB, care va avea loc la Abuja, Nigeria, în 1-5 iunie 2020, se va revizui decizia de finalizare a
Strategiei de ieșire din Rețeaua Mondială a Rezervațiilor Biosferei. Cu această ocazie, vor fi examinate și situațiile
Rezervațiilor Biosferei ”Pietrosul Mare-Rodna” și ”Retezat”, situri despre care MAB UNESCO consideră că nu mai
îndeplinesc criteriile pentru a rămâne în patrimoniul mondial. României i se sugerează inclusiv soluția de a solicita singură
declasificarea din rețeaua rezervațiilor biosferei, pentru cele două obiective.
Organismul internațional consideră că cele două rezervații nu mai îndeplinesc cerinţele Strategiei de la Sevilia, a
Planului de acțiune de la Madrid și Recomandările de la Pamplona, iar avertizările datează de mai bine de doi ani. MAB
UNESCO reclamă absența comunităților umane de pe arealul celor două parcuri, o zonare neconformă, absența unui plan de
management adaptat la funcțiile specifice unei rezervații a biosferei și lipsa unui management performant. În 2018, la ședința
Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO de la Manama, România a primit încă o avertizare că trebuie să se conformeze,
altfel, cele două rezervații vor pierde statutul de rezervație a biosferei, iar principala cerință a fost ca în zonele amintite să
existe factor antropic - economie locală și așezări umane permanente.
În cazul Rezervaţiei Biosferei ”Pietrosul Mare – Rodna”, situația putea fi remediată prin includerea aşezărilor umane
adiacente. La Rezervaţia Biosferei ”Retezat”, situaţia se putea rezolva și mai uşor, prin unirea cu Geoparcul Dinozaurilor
”Țara Hațegului”. A existat un plan de conformare, dar pe care instituțiile responsabile au tot amânat să îl pună în aplicare.
Tocmai pentru că se cunoștea această situație, în 20 noiembrie 2018, reprezentanții ANANP, Ministerului Mediului, Romsilva,
Ministerului Apelor și Pădurilor, ai celor două parcuri naționale și alți specialiști au fost invitați și au participat la o ședință a
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. Toate instituțiile menționate au
respins soluția procedurii de declasificare și au susținut că se pot face demersuri pentru ca România să se încadreze, cu ambele
rezervații, în termenele și condițiile de conformare.
Situația de astăzi arată, însă, că toate promisiunile au fost încălcate. Cum România trebuie să formuleze, până pe 30
septembrie 2019, un răspuns oficial oficial asupra acestui aspect, fie prin trimiterea de documente care să dovedească că
îndeplinește criteriile de conformare, fie să solicite declasificarea, vă rog, doamnă ministru, să-mi răspundeți la următoarele
întrebări:
- Care este răspunsul pe care Ministerul Apelor și Pădurilor, ca reprezentant al Statului Român, îl va formula până pe 30
septembrie 2019: veți solicita declasificarea celor două rezervații din Rețeaua Rezervațiilor Biosferei sau există elemente care
să demonstreze că o conformare în planul inițial este posibilă?
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- Veți formula o solicitare de amânare a deciziei UNESCO și, dacă da, care ar fi elementele pe care v-ați baza pentru a
da asigurări că situația se va schimba și vor fi îndeplinite condițiile de conformare?
- De ce nu a fost posibilă îndeplinirea planului inițial de conformare, cu acțiuni și termene precise, la care și ministerul
pe care îl conduceți vea responsabilități?
- Ce acțiuni a întreprins ministerul pe care îl conduceți, și dumneavoastră personal, pentru a se evita situație jenantă în
care este pus statul român, de a pierde două elemente din patrimoniul său UNESCO?
- Dacă cele două rezervații de la Rodna și Retezat vor pierde statutul de rezervației a Biosferei, cine se va face vinovat
pentru această situație și cine credeți că ar trebui să își asume public vina?
Solicit răspuns scris și, în speranța unei răspuns prompt, vă asigur de întreaga mea considerație,
Deputat
Ionel Palăr
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale,
ministrul interimar al Educației Naționale
Campanie împotriva pericolelor din mediul online pentru elevi
Stimate domnule ministru interimar,
Un studiu recent al organizației UNICEF arată că, la nivel mondial, unul din trei copii este victima hărțuirii online,
trăgând astfel un semnal de alarmă asupra importanței desfășurării unei campanii de informare și de avertizare a copiilor în
privința pericolelor de pe internet.
Reprezentanții organizației atrag atenția că adeseori copiii nu știu cu cine să discute despre aceste agresiuni pentru a
primi ajutor, peste 25% dintre ei necunoscând faptul că există linii telefonice gratuite, special pentru consilierea psihologică a
minorilor. Alături de informarea care ar trebui să se facă în familie, cea din cadrul grădiniței și școlii este foarte importantă.
În acest context, vă întreb, domnule ministru, dacă la nivelul unităților de învățământ din județul Constanța se va
desfășura o astfel de campanie, în care elevii să fie informați cu privire la riscurile care pot apărea în mediul online, dar și
pentru a fi încurajați să discute despre situațiile prin care trec, având în vedere faptul că din ce în ce mai mulți copii stau zilnic
câteva ore pe internet?
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Precizări privind Programul guvernamental "Investește în tine”
Stimată doamnă prim-ministru,
Prin Programul guvernamental "Investește în tine”, tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 – 26 ani, care sunt în sistemul de
învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale, și, după caz, de către
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pot beneficia de credite garantate de stat.
De asemenea, de acest program pot beneficia și persoanele care au între 26 și 55 de ani, dacă sunt cuprinse în sistemul
de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională.
În acest context, vă rog să îmi comunicați, doamnă Prim-ministru, dacă la nivelul județului Constanța au fost tineri sau
persoane cu vârste cuprinse între 26 și 55 de ani, care au accesat acest program, precum și câți dintre aceștia au obținut astfel
de credite de la începutul implementării programului până în prezent.
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educaţiei Naţionale
Precizări referitoare la cuantumul burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
Stimate domnule ministru interimar,
Potrivit Hotărârii nr. 666 /2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi
de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 20192020, cuantumul burselor, fie de studiu, fie sociale vor rămâne în acest an școlar la același nivel ca și cel de anul trecut, pentru
peste 400.000 de elevi.
Având în vedere că la rectificarea bugetară din luna august a.c. s-au tăiat fonduri importante de la Ministerul Educației
Naționale, vă rog să-mi precizați, în scris, domnule ministru, de ce nu ați utilizat acele fonduri pentru indexarea burselor
elevilor acordate în noul an școlar.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educaţiei Naţionale
Precizări referitoare la numărul elevilor care au abandonat școala în ultimii trei ani
Stimate domnule ministru interimar,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul elevilor care au abandonat școala, începând din anul 2016 și până
în prezent, pentru fiecare an în parte?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
Precizări privind modalitățile referitoare la alocarea sumelor necesare
pentru finanțarea unor lucrări de interes public către UAT-uri
Stimate domnule președinte,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care au fost modalitățile transparente sau netransparente prin care ați alocat sumele
necesare pentru finanțarea unor lucrări de interes public către UAT-uri, având în vedere că peste 90% din aceste sume au fost
direcționate spre primării conduse de primari PSD? Totodată, vă solicit să îmi răspundeți care sunt criteriile de care ați ținut
seama la această primă alocare?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Mihai-Fivor, ministrului Afacerilor Interne, interimar
Precizări privind locațiile, la nivel de primării, în care se pot desfășura ceremoniile oficiale ale cununiilor
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă ceremoniile oficiale ale cununiilor, la nivel de primării, se pot oficia și în zone
deschise, prin dispoziție a primarului, sau doar în interiorul sediului instituțiilor care aparțin primariilor?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educaţiei Naţionale
Programul-pilot ,,Masa caldă în școli” pentru acest an școlar
Principalul scop al dezvoltării Programului-pilot ,,Masă caldă în școli” a fost acela de reducere a abandonului școlar,
fenomen îngrijorător al ultimilor ani.
Prin intermediul ordonanțelor de urgență – OUG nr. 72/2016, OUG nr. 92/2017 și OUG nr. 97/2018 – a fost aprobată
implementarea acestui program în fiecare dintre anii școlari: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, prin care trebuia să li se
acorde preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ selectate pentru a face parte din acest program-pilot, cu titlu gratuit,
un pachet alimentar sau o masă caldă pe zi.
În acest context, vă rog să-mi precizați dacă acest program va continua și în acest nou an școlar, în ce unități de
învățământ se va derula și cum va fi aplicat acesta la nivelul județului Constanța?
Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Măsuri urgente pentru reducerea mortalității infantile
Stimată doamnă ministru,
Un raport realizat de UNICEF arată că ”mortalitatea infantilă ridicată din România are ca principale cauze: nivelul
scăzut de şcolarizare a mamei, sărăcia, marginalizarea geografică a comunităţilor şi a familiilor în cadrul comunităţilor,
lipsa de acces la servicii medicale de bază, lipsa de informare profesională a medicilor, reglementări contradictorii în
sistemul sanitar, lipsa de informare a părinţilor cu privire la serviciile de care pot beneficia, precum și lipsa abilităţilor
parentale”.
Media mortalității infantile la nivelul Uniunii Europene, în 2017, a fost de 3,6/1.000 născuți-vii.
Însă, în luna iulie a.c., România a înregistrat 112 decese ale unor copii cu vârsta sub un an, număr semnificativ mai mare
decât cel înregistrat în iulie 2018 - 90.
Potrivit statisticilor Eurostat, România era, în 2017, țara membră a Uniunii Europene cu cea mai mare rată a mortalității
infantile, la egalitate cu Malta.
În acest context, vă întreb, doamnă ministru, ce măsuri urgente și integrate sunt propuse la nivelul Ministerului
Sănătații, pentru a reduce în mod semnificativ acest fenomen îngrijorător?
Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat,
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată domnului Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Actualizarea regulamentului general pentru urbanism în România
Domnule ministru,
Regulamentul general de urbanism reprezintă ”sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării
planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum și a regulamentelor locale de urbanism”. În România,
acest regulament a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, suferind în decursul celor peste două decenii câteva
modificări.
Din păcate, însă, chiar dacă mai mulți miniștri și-au asumat în ultimii ani elaborarea unui nou regulament de urbanism,
acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi. Între timp, evoluțiile din piața imobiliară au generat eludări ale prevederilor legale
sau specularea vidului legislativ, astfel încât noile cartiere de locuințe sau noile clădiri de birouri înfrâng atât litera, cât și
spiritul legii. Nerespectarea limitelor construcțiilor față de ceilalți proprietari, nerespectarea distanțelor clădirilor și regimului
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de înălțime față de drumurile publice, regimul parcărilor și al spațiilor verzi, elementele de siguranță împotriva incendiilor sau
accesul echipajelor de poliție, pompieri și ambulanțe sunt numai o parte dintre deficiențele noilor construcții, al căror
proprietari sau constructori profită de ambiguitatea normelor din regulamentul general de urbanism sau chiar de absența
acestor norme. Față de această situație, care generează efecte greu sau imposibil de surmontat, vă solicit, domnule ministru, să
aduceți următoarele precizări:
- Ați demarat sau intenționați să demarați elaboratea unui nou regulament general de urbanism sau a unui cod al
urbanismului, astfel încât planurile urbanistice ale localităților (PUZ, PUG) și disciplina din domeniul construcțiilor să capete
o creștere calitativă și să se elimine, astfel, toate problemele care au apărut în ultimii ani?
- Vă solicit să precizați ce măsuri ați dispus astfel încât toate autorizațiile de construire care se emit în prezent sau care
se află în execuție să respecte atât prevederile legale în vigoare, cât și dreptul comunitar în această materie (a se vedea unele
regulamente privind însorirea clădirilor, distanțe minime de siguranță etc).
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Stadiul execuției programului de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată
Domnule ministru,
Guvernul României a demarat, încă din anul 2015, un amplu program de modernizare a trecerilor rutiere la nivel cu
calea ferată, în scopul eliminării riscurilor asociate accidentelor rutiere care se întâmplă în continuare, destul de frecvent în
aceste puncte. Deși programul a primit credite bugetare aproape în fiecare an, lucrările efective de execuție au avut un ritm
nesatisfăcător. Mai mult decât atât, în toate statele europene dezvoltate, intersectarea dintre căile ferate și rutele de transport
rutier sunt modernizate prin construirea de pasaje supra/subterane, care nu mai necesită nici sisteme de bariere acționate
automat și nici nu mai influențează negativ viteza de deplasare a trenurilor și a autovehiculelor pe căile rutiere.
Având în vedere ritmul modest de accesare a fondurilor europene nerambursabile și luând în considerare că aceste
resurse financiare ar putea să fie utilizate pentru modernizarea intersecției dintre transportul feroviar și cel rutier, vă solicit,
domnule ministru, următoarele informații:
- Câte treceri la nivel cu calea ferată nemodernizate și nedotate cu bariere automate existau la data de 1 septembrie
2019?
- Câte treceri la nivel cu calea ferată nemodernizate existau la data de 1 septembrie 2019 la nivelul Județului Alba?
- Câte treceri la nivel cu calea ferată au fost modernizate în fiecare dintre anii 2015-2019?
- Vă solicit să precizați dacă veți dispune ca, măcar pentru rutele de cale ferată nou construite sau la nivelul drumurilor
europene modernizate, să se construiască pasaje supra/subterane la intersecția dintre cele două tipuri de transport.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Solicitare de precizări privind modificare Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.114/2018 și eliminarea unor măsuri fiscale
Domnule ministru,
În discursurile dumneavoastră publice ați afirmat, în mai multe rânduri, că Ministerul Finanțelor Publice intenționează
să renunțe la mai multe măsuri fiscale, prin care s-au introdus noi obligații fiscale pentru anumite domenii economice. Mai
mult decât atât, după convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară la finalul lunii august, chiar și Prim-ministrul
Viorica Vasilica Dăncilă a afirmat că Guvernul a demarat elaborarea unei ordonanțe care să modifice Ordonanța de urgență
nr.114/2018, în sensul eliminării unor măsuri fiscale care au adus prejudicii investițiilor private și care au generat scumpiri în
lanț pentru majoritatea bunurilor și serviciilor.
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În contextul în care Guvernul a blocat dezbaterile asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 la nivelul
Camerei Deputaților, cameră decizională, cu scopul ca acest act normativ să fie modificat printr-o altă ordonanță de urgență,
vă solicit, domnule ministru, să aduceți următoarele precizări privind intențiile Guvernului de a elimina unele taxe impuse prin
actul normativ amintit:
- Veți propune eliminarea taxării suplimentare a sectorului comunicațiilor, în condițiile în care operatorii economici au
majorat deja tarifele pentru telefonie, internet și televiziune cu procente cuprinse între 10% și 18%?
- Veți propune eliminarea taxării suplimentare a sectorului energetic, care a generat scumpiri ale tarifelor și care a
stimulat puternic importurile de energie electrică și gaze naturale?
- Aveți în vedere să abrogați taxa pe activele financiare, care a generat o puternică dezintermediere financiară și o
scumpire a costului total al creditelor, atât pentru consum, cât și pentru agenții economici?
- În condițiile în care încă din toamna anului 2018 ați afirmat că intenționați să eliminați majorarea accizelor pentru
carburanți și nu ați concretizat acest demers, vă solicit să precizați dacă vă mențineți acest angajament, știind efectele pe care
le-a avut scumpirea carburanților asupra tuturor prețurilor de consum.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Asigurarea numărului de doze de vaccin antigripal pentru principalele categorii de risc
Doamnă ministru,
Începutul sezonului rece se apropie, iar medicii de familie sau unitățile de sănătate publică nu au primit încă dozele de
vaccin antigripal necesar. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, Ministerul Sănătății s-a angajat să distribuie 1,5
milioane de doze de vaccin antigripal, începând cu a doua jumătătate a lunii septembrie. Din păcate, chiar dacă numărul poate
să pară foarte mare în raport cu anii precedenți, dacă facem o evaluare mai atentă asupra necesarului de doze, putem să
observăm că acestea sunt încă insuficiente. Spre exemplu, numai la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava s-a întocmit
un necesar de cca. 73.000 de doze pentru sezonul 2019-2020, ceea ce înseamnă că necesarul este cel puțin dublu. Având în
vedere că prevenția în sănătate este politica cea mai eficientă și eficace, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații:
- Câte doze de vaccin atigripal se vor distribui la nivel național pentru sezonul 2019/2020?
- Câte doze vor fi repartizate pentru Direcția de Sănătate Publică Suceava?
- Vă solicit să specificați dacă, potrivit metodologiei de vaccinare antigripală, vor continua să beneficieze de vaccinare
gratuită copiii, femeile însărcinate, personalul medical care intră în contact cu pacienții, bolnavii cronic și alte categorii.
- Având în vedere că producerea vaccinului antigripal în România, prin intermediul Institutului Național de Cercetare
Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" ar conduce la economii bugetare și la o creștere substanțială a numărului dozelor
distribuite, vă solicit să precizați dacă ați avut consultări cu Ministerul Apărării Naționale și când considerați că institutul va
putea produce primele doze?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Vă mulţumesc,
Ioan Balan
***

67

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 21 - 2019
Săptămâna 16 – 20 septembrie2019

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România

 Întrebare

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Implementarea SNEP
Domnule ministru, vă supun atenției următoarea situație cu care am fost contactat la biroul meu parlamentar în legătură
cu sistemul național electronic de plata online a taxelor și impozitelor - SNEP. Implementarea acestui sistem nu este realizată
la nivelul tuturor primăriilor din țară.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a
taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar, instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a taxelor și impozitelor,
au obligația să se înregistreze în sistemul electronic național de plată, SNEP.
Față de perioada de implementare obligatorie reglementată în actul normativ, au trecut 9 ani, timp în care cetățenii nu au
putut beneficia de această facilitate. Această situație este inacceptabilă și consider că rezolvarea ei este o prioritate.
Ținând cont de faptul că Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale monitorizează procesul de implementare
al SNEP, vă adresez următoarele întrebări:
 Câte instituții publice (primării), la nivel de țară, au achiziționat acest sistem? Dintre acestea, câte instituții publice
(primării) utilizează in mod activ acest sistem? Vă rog să întocmiți un material în care figurează detaliat aceste date.
 Care sunt pașii de urmat în prezent pentru o instituție publică pentru a implementa acest sistem?
 Care sunt costurile de implementare pentru sistemul SNEP?
 În calitate de instituție responsabilă pentru monitorizarea implementării SNEP, ce obstacole a sesizat instituția condusă
de Dv. la nivelul primăriilor? Este vorba de probleme materiale, de funcționare deficitară, de lipsa de încredere a cetățenilor,
etc.?
 Are Ministerul condus de Dv. o strategie pentru a urgenta implementarea SNEP, dând șansa oricărui contribuabil să
folosească sistemul electronic ca utilizator activ să-și achite datoriile la stat într-un mod facil și rapid?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Korodi Attila
***
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Grupul parlamentar al Minorităților Naționale
 Declarații politice
Declarație politică
Stimați colegi,
Pe 15 septembrie a.c., am participat la „Sărbătoarea Roadelor” - manifestare organizată de Președinția Poloniei în
localitatea Spała, care are o tradiție îndelungată, de dinaintea războiului.
„Sărbătoarea Roadelor” a fost inițiată de fostul președinte al Poloniei Ignacy Mościcki în 1927. Tradiția a fost întreruptă
de izbucnirea celui de-Al II-lea Război Mondial, în 1939, mai apoi fiind reluată în anul 2000 și de atunci evenimentul este
organizat de fiecare președinte.
Astfel, duminică, pe 15 septembrie a.c., pentru a cincea oară, gazda Sărbătorii Roadelor a fost președintele R.P. Andrzej
Duda împreună cu soția sa Agata Kornhouser-Duda.
La invitația Cancelariei Președintelui R.P., am avut onoarea să reprezint comunitatea polonezilor din România.
Cu ocazia Sărbătorii Roadelor din Spała, în mod tradițional s-a organizat „Orășelul Regiunilor”. Toate cele 16
voievodate din Polonia au defilat cu produse reprezentative fiecărui voievodat și în costume tradiționale specifice fiecărei
zone. Pe lângă aceste regiuni au mai participat reprezentanți ai polonezilor din diaspora, artiști populari, producători de
alimente, dar și diferite asociații sătești ale gospodinelor. Cuplul prezidențial s-a întâlnit cu grupurile care au prezentat cununi
specifice sărbătorii roadelor și le-au acordat diplome pentru faptul că au participat la acest eveniment și astfel păstrează vie
tradiția.
Din partea polonezilor din Bucovina, președintele și soția sa a fost întâmpinat cu un colac tradițional, dar și o cunună
din spice de grâu realizată special pentru această manifestare.
După ce au fost vizitate exponatele, a urmat Sfânta Liturghie, la care toți cei prezenți au participat primind
binecuvântare pentru munca depusă dea lungul anului.
Evenimentul s-a încheiat cu un concert deosebit al ansamblului „Mazowsze”.
Vă mulțumesc!
Deputat
Victoria Longher
***
Promovarea diversității culturale prin sport la turneul de fotbal al minorităților naționale, organizat
de DRI și FRF în spiritul UEFA EURO 2020
Distinse domnule președinte,
Stimate doamne și stimați domni deputați,
Cu îngăduința dumneavoastră astăzi vă voi prezenta declarația politică intitulată:
Aflat la cea de-a 5-a ediție, turneul de fotbal ,,Cupa Diversitățiiˮ a minorităților naționale din România, s-a desfășurat în
perioada 12 – 15 septembrie, la Cumpăna, în județul Constanța. Noua bază dedicată fotbalului a găzduit 3 zile de meciuri ale
turneului, unde 14 echipe de seniori și 9 echipe de copii s-au reîntâlnit și în acest an în competiția sportivă, oferind un
spectacol antrenant, într-o atmosferă de amiciție.
Echipele de fotbal ale minorităților naționale din România s-au întrecut într-un turneu devenit tradițional transmițând
astfel un mesaj de prietenie și diversitate în spiritul EURO 2020. Competiția a fost organizată de Departamentul pentru Relații
Interetnice al Guvernului României împreună cu Federația Română de Fotbal. Minoritățile au fost reprezentate de următoarele
echipe: Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT.; Asociaţia Liga Albanezilor din România; Asociaţia Macedonenilor din
România; Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa"; Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România; Uniunea Democrată
Maghiară din România; Uniunea Croaţilor din România; Uniunea Culturală a Rutenilor din România; Uniunea Democrată
Turcă din România; Uniunea Elenă din România; Uniunea Sârbilor din România; Uniunea Ucrainenilor din România; Uniunea
Democrata a Tătarilor Turco-Musulmani din România și Centrul de zi Stella Maris Carei.
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La finalul competiției, cele două podiumuri au arătat astfel: la seniori primul loc a ocupat Comunitatea Ruşilor Lipoveni
din România, locul doi, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România și locul trei Uniunea Croaţilor din
România. La copii primul loc a ocupat, Uniunea Ucrainienilor din România, locul doi, Uniunea Elenă din România și locul
trei, Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa".
Dincolo de rivalitatea sportivă, reprezentanții minorităților au petrecut un timp plăcut împreună, cei mai mulți
cunoscându-se de la edițiile trecute. Turneul s-a înscris în campania ”Combaterea xenofobiei și discriminării prin sport”, dar și
sub genericul UEFA EURO 2020, care promovează prietenia și diversitatea.
În acest sens atât DRI-ul, cât și FRF-ul au transmis fiecare mesajul său de promovare a înțelegerii și toleranței în sport.
LACZIKO Enikő Katalin, secretarul de stat pentru relații interetnice a transmis participanților următorul mesaj: ”Sportul este o
componentă valoroasă a societății noastre moderne, pentru sănătatea și rezistența acesteia. El reușește, ca nicio altă
activitate, să aducă oamenii laolaltă; nu poate fi negat rolul aproape de neegalat pe care îl are sportul în cultivarea valorilor
comune și a dialogului, precum și în eliminarea prejudecăților și barierelor culturale. Responsabilitatea pentru prevenirea
rasismului în sport aparține tuturor, autorităților publice și organizațiilor neguvernamentale. Fotbalul aduce împreună
oameni din toate etniile, religiile, culturile pentru a urmări ”cel mai frumos joc”. Aşadar, fie că vorbim de Cupa Mondială
FIFA, UEFA EURO sau de simple meciuri amicale, fotbalul nu separă oamenii. El aduce şi trebuie ca în continuare să aducă
oamenii împreună. Fotbalul înseamnă respect, disciplină, fair play, înseamnă promovarea diversității etnoculturale,
cultivarea valorilor comune, a toleranței și a dialogului intercultural”, iar domnul Florin Șari, reprezentantul FRF și manager
al proiectului EURO 2020 la București, a prezentat asistenței conceptul turneului de vara viitoare: ”Simbolul fiecărui oraș
gazdă al turneului EURO 2020 este câte un pod reprezentativ. Punțile unesc oameni diferiți, din locuri diferite, vorbind limbi
diferite. Exact precum fotbalul. Vara viitoare veți vedea un București asaltat de fani din toate colțurile lumii, vom avea un Fan
Zone timp de 30 de zile în centru, așa că vom trăi diversitatea din plin. Este un motiv în plus ca Federația Română de Fotbal
să promoveaze Cupa Diversității în spiritul egalității și nediscrimării. Suntem fericiți că, iată, am ajuns deja la a 5-a ediție.
EURO 2020 va fi o împlinire a acestui proiect și am convingerea că românii vor fi gazde primitoare ca și în alte ocazii”.
Ca inițiator principal al acestui proiect, împreună cu de domnul deputat Molnar Zolt, doresc și pe acestă cale de la
Tribuna Parlamentului să felicit și să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest frumos proiect sportiv în special
doamnei secretar de stat al DRI, Lacziko Eniko Katalin! Felicitări și tuturor participanților minorităților naționale!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ghera Giureci-Slobodan
***
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