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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2019*
(Situaţia cuprinde datele la 13 septembrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1350

din care:
– existente la începutul anului 2019

986

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019

332

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

32

1) Dezbătute

208
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

161

– 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

206
30
42
107
27
1
1
1163
489
651
19

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

4

3) Desesizări

3

4) Retrase de iniţiatori

1

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

9
6
3

Cele 206 iniţiative legislative votate privesc:
75 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
28 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
38 proiecte de legi
131 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie 2019 şi 26-28 august 2019.
** În anul 2018 au fost promulgate 162 legi.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2019
(Situaţia cuprinde datele la 13 septembrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1186

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

1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

32

1) Dezbătute

25
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

18
23 129
5
18
0
0
1
1
1163
489
651
19

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

4

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

9
6
3

Cele 23 iniţiative legislative votate privesc:
12 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
8 proiecte de legi
11 propuneri legislative
oiecte de legi iniţiate de Guvern:Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
* 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 2 – 6 septembrie 2019)

Şedinţele din zilele de marţi, 10 şi miercuri 11 septembrie 2019

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

510
510

din care: - în dezbatere

17

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

13
17

- votate
- la Senat
- la promulgare
Retrimise la comisii

R

4
13
1

▪ Cele 17 iniţiative legislative votate privesc:
9 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
7 proiecte de legi
8 propuneri legislative

ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
ivesc:
donanţelor de Urgenţă
R
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 9 - 13 septembrie 2019)
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 689/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea art.V din Ordonanţa Guvernului nr.17/2015 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

2.

PL-x 11/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

3.

PL-x 639/2018 - Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii

4.

Pl-x 605/2018 – Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

5.

PL-x 646/2018 - Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional
pentru Cercetări Arhivistice, 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

6.

PL-x 582/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului
General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală
(ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale
interguvernamentale la care România este parte

7.

PL-x 576/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură

8.

PL-x 551/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale

9.

PL-x 15/2018 - Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea
art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de
produse petroliere

10.

PL-x 743/2018 - 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

11.

PL-x 37/2019 - 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

12.

PL-x 754/2018 - Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri"

13.

PL-x 356/2019 - Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din
România
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

PL-x 271/2019 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană
şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo

2.

Pl-x 236/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

3.

PL-x 247/2019 - Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie
2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de
conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.115 alin.(1)
lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

4.

Pl-x 238/2019 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
(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 16 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, 49 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape
ale procesului legislativ:
Stadiul
proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

1

30

Senat
În
procedură
11

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
5
0

18
31
49

11

25

6

31
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ANEXĂ
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 16 septembrie 2019)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
825/2015

1
L
553/2015

PLx
179/2019
2
L
122/2019

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, în vederea transpunerii unor
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul
protecţiei mediului.
(poz. I-b-8)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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

3

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

4

Proiect de Lege privind serviciile de plată şi
PLx
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-b304/2019
16)
- Procedură de urgenţă: da
L
- Iniţiator: Guvern
187/2019
- 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).
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.
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 privire la conturi, regimul privind
transparenţa pentru condiţii şi cerinţe de informare privind
serviciile de plată, precum şi drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare ale utilizatorilor serviciilor de plată şi ale
prestatorilor de servicii de plată, în contextul prestării de

Stadiul

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

S - Adoptat pe
25.03.2019
CD - OZ Plen
MUN

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

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
(190/R/2019)

Raport depus
pe 24.04.2019
(196/R/2019)

Raport depus
pe 12.09.2019
(310/R/2019)

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
305/2019
5
L
188/2019

6

PLx
575/2018
L
393/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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
Proiect de Lege privind activitatea de emitere de
de monedă electronică, a condiţiilor de desfăşurare a
monedă electronică. (poz. I-b-14)
activităţii de prestare de servicii de plată de către instituţiile
- Procedură de urgenţă: da
emitente de monedă electronică, a supravegherii prudenţiale
- Iniţiator: Guvern
a acestor instituţii, precum şi stabilirea regimului privind
- Cameră decizională: CD
răscumpărarea monedei electronice.
Proiect de Lege privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.
Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri
(poz. I-b-6)
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
- Caracter: ordinar
urmând a fi abrogată actuala reglementare în materie,
- Procedură de urgenţă: nu
reprezentată de Legea nr.350/2005.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

S - Adoptată pe
26.06.2019
CD - OZ Plen
BUG

Observații

Raport depus
pe 12.09.2019
(311/R/2019)

S - Adoptată pe
17.10.2018
CD - BUG
pt. raport

TDR:
12.11.2018

S - Adoptată pe
24.10.2018
CD - BUG
pt. raport

TDR:
22.11.2018

7

Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind
PLx
controlul intern/managerial și controlul financiar
673/2018 preventiv. (poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
575/2018 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

8

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
PLx
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind
338/2019 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale interguvernamentale la care
L
România este parte. (poz. I-b-15)
277/2019 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

TDR:
17.09.2019

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

9

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

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.

S - Adoptată pe
26.06.2019
CD - IND
pt. raport

10

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)
- Caracter: ordinar
L
451/2018 - Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

S - Adoptat pe
31.10.2018
CD - IND
pt. raport

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.

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

Proiect de Lege privind Codul aerian.
(poz. I-b-26)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
L
692/2018 - Cameră decizională: CD
PLx
94/2019

11

Plx
78/2018
12

L
87/2018

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 noi/adăposturi noi pentru animale de
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de
reproducţie,
inclusiv pentru prima populare, precum şi
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele
pentru
stimularea
asocierii în cooperative, denumit S - Adoptat pe
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
„Programul de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele 28.02.2018
(poz. I-b-18)
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”. Demersul CD - AGRI
- Caracter: ordinar
legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul privind pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
acordarea ajutoarelor de stat, în vederea îmbunătăţirii
- Iniţiator: deputați + senatori
nivelului
de performanţă şi sustenabilitate al întreprinderilor
- Cameră decizională: CD
agricole, 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
privind privatizarea societăţilor comerciale ce
Plx
336/2018 deţin în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (poz. I-bL
149/2018 19)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

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.

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
PLx
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
502/2005 naţionale din România. (poz. I-b-30)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea sistemului
- Iniţiator: Guvern
L
instituţional al 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)
L
- Caracter: organic
357/2017 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

16

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

Stadiul

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

Observații

TDR:
12.06.2018

S - Respins pe
24.10.2005
CD - Retrimis pe
18.09.2012 la
DROM
pt. raport
suplimentar

TDR:
25.09.2012

S - Adoptat pe
16.10.2017
CD - DROM,
ADMIN și JUR
pt. raport comun

TDR:
07.11.2019

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

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
- Iniţiator: Guvern
L
443/2018 - Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

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.

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 23.10.2017
și limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi CD - SĂN
pt. raport
prevenite prin vaccinarea populației generale, în România.
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.

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
pt. raport
juridic necesar dezvoltării personale și profesionale a
tinerilor conform necesităților și aspirațiilor acestora.

Observații

TDR:
14.11.2017

TDR:
12.11.2018

TDR:
20.11.2011

TDR:
05.12.2018

Nr.
crt

22

Nr.
înreg.

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

23

24

25

Titlul proiectului de lege

Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-9)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
L
636/2018 - Cameră decizională: CD
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)
- Procedură de urgenţă: nu
L
498/2017 - Iniţiator: Guvern
- 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
CD - ÎNV
tipurile de contracte încheiate de către participanţii la
pt. raport
activitatea sportivă.

TDR:
25.04.2019

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

TDR:
26.02.2019

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

TDR:
19.04.2018

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

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

TDR:
14.12.2017

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

1

2

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
S - ECON
turismului, a promovării și dezvoltării turismului, precum
pt. raport
și a managementului resurselor turistice și umane în
CD conformitate cu principiile echității, competivității,
accesibilității, sustenabilității și dezvoltării durabile.

TDR:
19.06.2019

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

TDR:
26.06.2019

3

L
279/2019

4

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-a9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - ADMIN
Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea pt. raport
unor măsuri financiare.
CD -

Observații

TDR:
11.09.2019

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 traficului şi
Completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind
consumului ilicit de droguri. (poz. I-a-1)
S - JUR
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
- Procedură de urgenţă: da
pt. raport
droguri.
- Iniţiator: Guvern
CD - 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
- Caracter: organic
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
CD cu modificările și completările ulterioare.
- 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

RESURSELOR
S - Comisia pt.
ape și Comisia
pt. energie
pt. raport
CD -

L
327/2019

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. (poz. I-a7)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările și
completările ulterioare, în vederea transpunerii în
S - JUR
legislația națională a unor prevederi din Directiva (UE)
pt. raport
2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din
CD 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copii
care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul
procedurilor penale.

TDR:
11.09.2019

L
335/2019

Proiect de lege privind facturarea electronică în domeniul
achiziţiilor publice. (poz. I-a-10)
Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice
- Procedură de urgenţă: nu
emise ca urmare a executării contractelor atribuite în S - EC
- Iniţiator: Guvern
temeiul legii nr. 98/2016.
pt. raport
- Cameră decizională: CD
CD -

TDR:
11.09.2019

Nr.
crt

10

11

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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-a-4)
- 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
sensul extinderii domeniilor în care poate fi prestată
activitatea
desfășurată
de
zilieri, precum și
reintroducerea în categoria beneficiarilor legii a
insituțiilor aflate în coordonarea Ministrului Tineretului și
Sportului.

L
278/2019

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

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

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

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.

TDR:
12.06.2019

PLx
444/2017
12
L
28/2018

PLx
734/2018
13
L
573/2018

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

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
S - ÎNV și
MUN
pt. raport
comun
CD -

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

Observații

TDR:
17.09.2019

La
promulgare
din data de
20.06.2019
Sesizare de
neconstituţi
onalitate
(formulată
de
Președintele
României)
09.07.2019

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
128/2019

14
L
726/2018

PLx
551/2018
15
L
392/2018

PLx
743/2018
16
L
634/2018

PLx
37/2019
17
L
635/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. (poz.
I-b-25)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale. (poz. I-b-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-b-1)
- 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

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptat pe
Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa 11.03.2019
de urgenţă a Guvernului nr.1/1999.
CD - Adoptată
pe 04.09.2019
Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat
în procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de
nerespectare a prevederilor legii care pot conduce la
retragerea acreditării/licenţierii.
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere
în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu
modificările și modificările și completările ulterioare.
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.

S - Adoptat pe
15.10.2018
CD - Adoptată
pe 11.09.2019

S - Adoptat pe
05.12.2018
CD - Adoptată
pe 11.09.2019

S - Adoptat pe
06.02.2019
CD - Adoptată
pe 11.09.2019

Observații

La SG din
data de
10.09.2019

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

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

Aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a
contului general de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2010.

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

Stadiul

Observații

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

5

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
428/2012 execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și
a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor
pentru
șomaj pe anul 2011. (poz. I-c-5)
L
Procedură
de urgenţă: nu
394/2012
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

6

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
PLx
bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de
413/2013 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

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

7

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
414/2013 execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru
şomaj pe anul 2012. (poz. I-c-7)
L
Procedură
de urgenţă: nu
547/2013
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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

8

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
PLx
411/2014 bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de
sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului
2013.
(poz. I-c-8)
L
Caracter:
ordinar
568/2014
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

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.

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.

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

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD + S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

9

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi
412/2014
a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2013. (poz. I-c-9)
L
- Caracter: ordinar
569/2014
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

10

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

11

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
PLx
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de
191/2017
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

12

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

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

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.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

13

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
PLx
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
280/2017
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente
anului 2016.
L
(poz. I-c-13)
363/2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD +
BUG S

14

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi
281/2017 a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2016. (poz. I-c-14)
L
- Procedură de urgenţă: nu
364/2017 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD +
BUG S

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
PLx
497/2018 bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi a
contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017.
(poz. I-c-15)
L
612/2018 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD +
BUG S

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi
498/2018
a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2017. (poz. I-c-16)
L
- Procedură de urgenţă: nu
613/2018
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD +
BUG S

15

16

Observații

TDR:
12.10.2017

TDR:
12.10.2017

TDR:
31.10.2018

TDR:
31.10.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

17

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
B
365/2019 anului 2018.
(poz. I-c-17)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD +
BUG S

18

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 execuţie a bugetului asigurărilor
B
366/2019 pentru şomaj pe anul 2018. (poz. I-c-18)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

Înregistrat
la Senat
pt.dezbatere

Înregistrat
la Senat
pt.dezbatere

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

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 12 septembrie 2019 )
I. În perioada 9– 12 septembrie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 8 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 1 aviz.
Cele 8 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare 7
 rapoarte de respingere 1
Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului: 3
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 5
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 632 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 80 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 legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 2030 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018

În anul
2019

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

751

312

 rapoarte suplimentare

115

67

39

55

31

12

818

849

363

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul
TOTAL

24

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 9-12 septembrie 2019
I.Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.299/2019

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar

Guvern
adoptat de
Senat

11.09.2019

Raport de adoptare în
forma Senatului
(309/R din 12.11.2019)

2.

PLx.304/2019

Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte
normative

3.

PLx.305/2019

Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică

Guvern
adoptat de
Senat
Guvern
adoptat de
Senat

11.09.2019

11.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(310/R din 12.11.2019)
Raport de adoptare cu
amendamente
(311/R din 12.11.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

Plx.356/2019

Proiect de Lege privind înfiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si
al Holocaustului din România

10 parlam.
Adoptat de
Senat

10.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(306/R din 11.09.2019)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români

2 parlam.
Adoptat de
Senat

12.09.2019

Raport de respingere
(312/R din 12.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.324/2019

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.106/2019

Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi
funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a
pneumoconiozelor
Raport comun cu Comisia pentru Sănătate

25 parlam.
Respinsă
de Senat

12.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(308/R din 12.09.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

11.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(307/R din 11.09.2019)

VI. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

Plx.660/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 162 parlam.
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile Adoptat de
pacientului nr.46/2003
Senat

2.

Plx.106/2019

Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi
funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a
pneumoconiozelor
Raport comun cu Comisia pentru Muncă

25 parlam.
respinsă de
Senat

12.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(308/R din 12.09.2019)

3.

Plx.242/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii

Guvern
Adoptat de
Senat

11.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(229/RS din 11.09.2019)

Denumirea proiectului
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat
 Declarații politice
Ce facem cu terenul agricol românesc ?
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Străinii continuă să cumpere teren agricol românesc într-o „veselie”. Aceştia îl preferă pe cel mai fertil şi caută să
„acapareze” proprietăţi la preţ cât mai mic, achiziţionând mai ales de la ţărani în vârstă şi care nu îşi pot lucra singuri
pământul.
Instituţiile financiar-bancare au acumulat în ultimii ani peste 100.000 de hectare de teren arabil în România, fiind nume
importante precum Rabobank, una dintre cele mai importante bănci olandeze, grupul italian Generali şi Insight Investment din
Marea Britanie. Se cumpără în general pentru a le arenda şi a le revinde peste câţiva ani în contextul în care hectarul românesc
este mult mai ieftin decât în alte state, iar valoarea lui creşte exponenţial. Instituţii bancare, fonduri de investiţii, agenţii
imobiliare, fonduri de pensii şi companii de asigurare au ajuns de mulţi ani pe lista proprietarilor de terenuri arabile din
România.
Atraşi de preţurile încă foarte mici, de legislaţia permisivă şi de atractivitatea lor pentru cei ce doresc să facă agricultură,
investitorii au pariat pe o afacere aproape sigură. Cei care au cumpărat la începutul anului 2000 au putut vinde deja cu până la
de zece ori mai scump decât au cumpărat, iar cei care cumpără acum au şansa să recupereze de până la şase ori investiţiile în
următorii zece ani. Potrivit unor estimări ale asociaţiei EcoRuralis împreună cu partenerii săi internaţionali, între 2 şi 4
milioane hectare de terenuri agricole au fost „acaparate” de către diferiţi actori naţionali sau internaţionali.
De asemenea, dintre cele 9,3 milioane de hectare de teren arabil din România, în jur de un milion ar fi în posesia
cetăţenilor străini.
România este unul dintre cele mai fierbinţi puncte pe harta globală de investiţii în terenuri arabile, având în vedere
fertilitatea solurilor locale şi subevaluarea activelor în comparaţie cu cele din vest.
Preţul terenurilor arabile a crescut de 25 de ori în ultimul deceniu, cu un ritm mediu de apreciere anuală de 40%. În aceste
condiţii, îmi pun întrebarea firească, pe care şi-o pune orice cetăţean român: De ce se tergiversează adoptarea legii de
modificare şi completarea a Legii nr.17/2014 privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole?
Vă mulţumesc,
Deputat
Neculai Iftimie
***
România și lupta împotriva terorismului
Romania a avut, pana recent, putine exemple si relativ abstracte, indepartate pentru public a ceea ce inseamna „victime
ale unor atacuri teroriste.”
Cazurile de activitati in legatura cu terorismul care au fost solutionate in instantele romanesti sau activitatile de
prevenire a unor posibile actiuni teroriste, rezolvate tot in justitie prin expulzarea unor cetateni straini dubiosi n-au produs
ecouri semnificative in randul opiniei publice romanesti. Pentru ca am fost Binecuvantati sa putem evita situatiile tragice, sa
nu avem victime pe masura dramatismului fiecarei situatii.
Terorismul a constituit, pana acum cateva zile, doar un pericol difuz si distantat pentru romani, o amenintare vaga si
lipsita de spaima iminentei. Mii de profesionisti ai armatei, ai diplomatiei si ai serviciilor de informatii isi fac datoria sub
insemnele drapelului romanesc si ale NATO in teatre de operatii, in reuniuni cu insemnatate, pe campul de confruntare, in
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spatii ale geografiei afectate de pericolul concret al atacurilor teroriste. Profesionisti recunoscuti si eroi nestiuti si-au dedicat
viata activitatii antiteroriste. Sunt romani, care iata, si-au pierdut-o in lupta contra-terorista.
Romania isi comemoreaza acum eroi care au pierit in conditii tragice, victime ale unor sangeroase atacuri teroriste. Fie
ca le stim numele, fie ca facem o plecaciune in fata eroismului lor fara chip, avem obligatia morala de a pastra eterna
recunostinta. Pentru ca au existat ei si pentru ca exista in continuare multi altii ca ei, vizibili sau discreti, noi putem pastra
speranta ca lumea poate deveni un loc mai sigur pentru copiii nostri.
Pentru romani si Romania este un trist prilej de a ne aminti ca terorismul nu este o amenintare abstracta, ca nu este doar
o drama din titluri de presa, despre locuri indepartate de noi.
Partidul Social Democrat este cel care a desavarsit integrarea Romaniei in NATO, care a sustinut permanent, activ si
neconditionat toate eforturile armatei romane, ale diplomatiei romanesti si ale institutiilor de intelligence, ale tuturor celor
implicati in activitati si actiuni anti-teroriste si contra-teroriste. Parlamentarii PSD, demnitarii partidului, noi- membrii
Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala- am sprijinit mereu, consecvent eforturile de dotare, de
perfectionare ale profesionistilor din aceste domenii. Guvernul PSD, oricine ar fi fost liderul acestuia, a sprijinit activ si
consecvent eforturile de informare si constientizare privind pericolul terorismului, atat la nivel global cat si regional sau local.
O vom face in continuare, poate chiar mai ferm si mai determinat.
Deputat
Eugen Bejinariu
***
Importanța multilateralismului în politicile publice ale statelor membre ONU
Domnule președinte,
Stimați colegi,
După înființarea Organizației Națiunilor Unite, evoluțiile sociale, culturale și politice din marea majoritate a țărilor
membre au cunoscut modificări esențiale. Când Națiunile Unite au fost create, în urmă cu 73 de ani, lumea era un loc foarte
diferit. Popoarele invocate în primele cuvinte ale Cartei Națiunilor Unite au fost în mare parte eliminate din arena
internațională și s-au bazat aproape în întregime ca guvernele să vorbească în numele lor. Multilateralismul se caracteriza
printr-o încetinire a dialogului inter-guvernamental, departe de ochiul public.
De-a lungul deceniilor scurse de atunci, odată cu apariția globalizării și a instrumentelor moderne de comunicare, cum
ar fi internetul, canalele de știri 24 de ore din 24 și cele sociale, precum și posibilitatea de a călători relativ ușor pe distanțe
lungi, oamenii din toate țările lumii pot acum comunica altfel și pot organiza acțiuni transfrontaliere fără frecvență și cu o
viteză fără precedent.
Drept urmare, instituțiile multilaterale de acțiune și reprezentanții acestora se află sub o examinare mai intensă a opiniei
publice, pentru acțiunile sau inacțiunile lor, dar și sub o mai mare presiune. Din fericire, responsabilii internaționali recunosc
că există o discrepanță tot mai mare între căile și mijloacele sistemului multilateral și cele ale lumii exterioare, ale căror
implicații nu trebuie încă să fie pe deplin înțelese, iar tendința globală este de diminuare a diferențelor existente.
Creșterea neîncrederii în procesele multilaterale poate fi parțială, în opinia ONU, datorită unor crize instituționale în
cadrul jurisdicțiilor naționale. În multe țări, astăzi, politica a devenit extrem de divizată, iar pe acest fond instituțiile
guvernamentale se află în impas, respectiv nu reușesc să concilieze diferite poziții și să găsească soluții eficiente la chestiunile
cheie ale justiției sociale, sustenabilității mediului și ale politicii economice. În același timp, instituțiile multilaterale trebuie să
fie mai responsabile și mai aproape de cetățeni, mai ales atunci când deciziile lor afectează direct viața oamenilor obișnuiți.
Îmi exprim încrederea că România va reuși să își consolideze poziția binemeritată în cadrul Organizației Națiunilor
Unite, în calitate de garant al securității pe flancul estic al Europei, precum și pe fondul progreselor semnificative înregistrate
în ultimii ani!
Deputat
Elena Hărătău
***
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Majorarea pensiilor, o realizare elocventă a Guvernului și majorității parlamentare PSD
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Pentru cei peste cinci milioane de pensionari ai României, toamna a început cu o nouă majorare a pensiilor, operațională
începând cu 1 septembrie, grație eforturilor Guvernului și a parlamentarilor PSD. Acest fapt este o realizare incontestabilă,
creșterea pensiilor românilor fiind un demers aplicat în ciuda eforturilor opoziției de a anula majorările prevăzute în Programul
de guvernare PSD.
În consecință, de la 1 septembrie, valoarea punctului de pensie este de 1.265 lei, fapt ce reprezintă o creștere netă cu
15% față de ultima majorare. Demn de reamintit este faptul că, raportat la data de 31 decembrie 2015, valoarea punctului de
pensie a înregistrat o creștere cu 32,5%, în intervalul 2016-2018, iar acum a ajuns la 36%, după majorarea de zilele trecute!
Aceasta înseamnă că Executivul și majoritatea parlamentară PSD și-au făcut cu prisosință datoria față de pensionarii români,
mai ales că tot de acum a crescut și cuantumul pensiei minime. Astfel, pensia minimă a crescut cu 76% de la începutul
guvernării PSD, respectiv de la 400 lei în 2016, la 704 lei în prezent.
În conformitate cu Programul de Guvernare, valoarea prognozată a punctului de pensie pentru perioada 2020 – 2021 va
fi de 1.775 lei, de la data de 1 septembrie 2020, și ulterior va ajunge la 1.875 lei, de la la 1 septembrie 2021.
În cei doi ani și jumătate de când se află la guvernare, PSD a reușit să dubleze salariul mediu net pe economie, să
crească exponențial pensiile, salariile și alocațiile copiilor, precum și indemnizațiile persoanelor defavorizate, reușind majorări
importante ale veniturilor absolut tuturor categoriilor populației. Vorbim despre o strategie guvernamentală aplicată în scopul
creșterii bunăstării cetățenilor României, care în mod evident resimt în propriile buzunare măsurile de susținere a creșterii
calității vieții.
Nu a fost deloc ușor pentru PSD să inițieze și să concretizeze aceste măsuri generale de susținere a nivelului de trai al
românilor, într-o perioadă delicată din punct de vedere politic și cu o opoziție care nu a dorit în niciun moment să conlucreze și
să acționeze constructiv pentru ca populația țării să o ducă mai bine! Sunt bucuroasă pentru că am reușit să bifăm punctele din
Programul de guvernare destinate îmbunătățirii vieții de zi cu zi a românilor, și în special a pensionarilor, care au primit astfel,
în sfârșit, respectul și demnitatea ce li se cuveneau de foarte mult timp!
Deputat
Cristina Burciu
***
,,Importanța Drumul Botoşani – Târgu Frumos, pentru dezvoltarea Moldovei’’
Stimați colegi,
Modernizarea şi dezvoltarea transportului rutier, a fost, este și va fi o prioritate a Guvernului PSD. Regiunea Moldovei
este de prea mult timp văzută drept cea mai săracă regiune a României şi a Uniunii Europene. Liberalii cât au fost la guvernare
nu au făcut nimic în acest sens, iar județul Botoșani a fost lipsit de investiții. Drumul Botoşani-Târgu Frumos a fost subiectul
disputelor politice în ultimii ani, spre dezamăgirea cetăţenilor. Colegi care acum sunt în opoziţie au acuzat Guvernul PSD că
fac jocuri de imagine şi că drumul nu va primi niciodată finanţarea necesară.
Cu toate acestea, Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă a stabilit ca prioritate încă de la început implementarea unei
strategii de dezvoltare pentru Regiunea Nord-Est, în aşa fel încât decalajul dintre Moldova şi celelalte regiuni ale ţării să fie
diminuat. Strategia de dezvoltare se bazează pe construirea unei reţele de infrastructură de transport menită să înlesnească
fluxul comercial în regiune.
Sunt mândru să reprezint județului Botoșani în Parlamentul României și vreau să vă spun stimați colegi că un pas
important din strategia de dezvoltare a Regiunii de Nord-Est și a județului Botoșani a fost făcut prin obiectivul de investiții
privind refacerea drumului național DN 28B Botoșani- Târgu Frumos care a intrat în etapa de analiză a ofertelor depuse de trei
asocieri de firme de construcții. Botoșani-Târgu Frumos reprezintă un obiectiv de investiții prioritar pentru actuala guvernare,
care va fi realizat, chiar dacă s-au înregistrat întârzieri de ordin tehnic.
Alături de colegii mei de la PSD Botoșani am urmărit îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru a finaliza acest
proiect. Ne-am preocupat de emiterea Hotărârii de Guvern, alocarea fondurilor în buget prin susținerea de amendamente în
Parlament. Am susținut de fiecare dată la nivel guvernamental importanța acestei investiții pentru locuitorii din județul
Botoșani.
Este important să precizez că Guvernul României a asigurat finanțarea proiectului prin alocarea fondurilor necesare
prevăzute în buget și totodată îi rog pe reprezentanții Ministerului Transporturilor să sprijine urgentarea lucrărilor, ca în anul
2020, botoșănenii să poată beneficia de un drum modern.
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Realizarea acestui proiect va aduce o schimbare semnificativă în viața botoșănenilor atât din punct de vedere social cât
și economic prin investițiile ce fi atrase în județul Botoșani.
Deputat
Costel Lupașcu
***
Manipulările PNL și USR la nivel local versus faptele demonstrate de lucrările în teren realizate de PSD
Stimate colege, stimați colegi,
În toate județele din țară USR-PLUS a preluat retorica de la nivel național a acestei combinații politice și a copiat
campaniile PNL de trivialitatea și grosolănie. Au ridicat mârlănia la rang de politică de stat.
USR-PLUS, la fel ca PNL în lipsă de proiecte și programe pe care să le propună ca alternativă la măsurile implementate
de PSD identifică tertipuri prin care să denigreze imaginea parlamentarilor PSD.
Tot ei sunt „noii politicieni” de la USR-PLUS care au ponegrit imaginea lui Isus Hristos în campania electorală la
alegerile europarlamentare pentru a adresa injurii la adresa PSD.
Toți românii și-au dat seama de ipocrizia și comportamentul de care sunt în stare acești oameni. Este o atitudine
dezgustătoare, lipsită de rațiune și de blasfemie la adresa tuturor creștinilor din țara noastră și arată micimea acestor personaje
care doresc să răstoarne ordinea morală și de drept a statului român și a Bisericii Ortodoxe Române.
USR-PLUS este combinația de partide care susținea prin liderii săi că drepturile și libertățile românilor sunt un moft sau
ne spunea că românii trebuie să muncească pe doi lei sau că nu avem nevoie de proprietate și acum vin să ne dea lecții de
politică.
Vrem să ne arate USR-PLUS un obiectiv susținut și promovat de dânșii în Parlament pentru unul din județele țării.
Noi, la PSD avem ce le arăta românilor:
Prin PNDL 2: 2017-2020, Guvernul a alocat suma de 30 de miliarde de lei pentru 7.179 obiective, dintre care 441 sunt
deja finalizate:
 6.500 km de conducte de apă și canalizare care vor deservi 6,5 milioane de locuitori - 4.750 km sunt deja realizați.
 20.000 km de drumuri judeţene şi comunale care vor deservi 15 milioane de locuitori - 7.000 km sunt realizați.
 1.830 obiective sunt estimate pentru a se finaliza în 2019: Alimentare apă – 231; Alimentare apă și canalizare, proiecte
integrate – 26; Canalizare – 197; Drumuri – 660; Unități de învățământ – 351, Creșe și grădinițe – 188, Unități sanitare – 44,
Poduri și podețe - 59, Alte domenii – 74 de obiective.
Într-adevăr sunt întârzieri la anumite proiecte de investiții, dar nu din lipsă de fonduri sau din rea-voință a Guvernului, ci
din cauze tehnice legate de ofertele prezentate de firmele de construcții care s-au prezentat la licitații.
Vă mulțumesc!
Deputat
Tamara Ciofu
***
Președintele Iohannis vrea să blocheze Guvernul și să amâne investițiile din România, dar nu reușește!
Stimate colege, stimați colegi,
Klaus Iohannis prin amânarea acceptării miniștrilor interimari vrea să amâne toate programele de investiții din educație
și sănătate care sunt extrem de importante pentru români.
Președintele face totul pentru a mai împiedica Guvernul, pentru a mai amâna câteva măsuri foarte bune, neinteresându-l
ce e bine pentru România, fiind concentrat doar pe campania electorală proprie.
Iohannis este singurul președinte din istoria României care a refuzat numirea miniștrilor interimari. Parlamentul se va
pronunța asupra propunerilor de remaniere, dar până atunci este necesar să fie cineva care să asigure buna funcționare a
ministerelor.
Iohannis împinge obsesia sa electorală anti PSD dincolo de orice limită. Refuzul său abuziv nu poate fi perpetuat, cu atât
mai mult cu cât peste câteva zile Curtea Constituțională dezbate sesizarea guvernului privind conflictul cu președinția pe
această temă.
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Guvernul are soluții la abuzul lui Iohannis de a refuza numirea miniștrilor interimari. Nu va exista niciun român care să
sufere din cauza că Iohannis nu vrea să-și facă datoria. Toți salariații, inclusiv cei ai ministrelor care nu au titulari sau
interimari își vor primi salariul. Nu există nicio problemă, de nicio natură în asigurarea plății pensiilor, afirmațiile în acest sens
ale lui Iohannis fiind o manipulare dezolantă.
Gestul lui Iohannis îi sfidează pe cetăţeni. Acesta se folosește de funcția prezidențială și de resursele Președinției pentru
a-și face campanie electorală. Iohannis folosește resursele și simbolurile statului român în interes propriu, atunci când face
conferințe de presă electorale la Cotroceni în care-l atacă pe principalul său contracandidat la președinția țării, premierul
Viorica Dăncilă.
Deși, atât președintele Iohannis, cât și liderii Opoziţiei îşi doresc ca România să intre în criză economică și să nu mai
finalizeze niciun proiect important, în prezent sunt în desfășurare mai multe obiective importante de infrastructură. Astfel, se
lucrează la tronsonul Predeal - Cristian al Autostrăzii București – Brașov, precum și la tronsonul Sibiu – Boiţa al Autostrăzii
Piteşti – Sibiu. De curând a demarat construcţia podului feroviar al viitoarei căi ferate Gara de Nord – Aeroportul Otopeni și
este în licitaţie studiul de fezabilitate pentru drumul expres Tişița - Albița. Urmează modernizarea Gării Brașov. Săptămâna
trecută a fost inaugurat Spitalul de la Mioveni, în pofida declarațiilor lui Iohannis că PSD nu a făcut spitale.
Vă mulțumesc.
Deputat
Daniela Oteșanu
***
Educația a fost și este o prioritate pentru guvernarea PSD
Stimați colegi,
Luni, 9 septembrie, a sunat din nou clopoțelul pentru aproximativ 2.824.000 de elevi și copii de grădiniță.
În acest an școlar, peste 215.000 de cadre didactice se vor afla la catedră. Potrivit datelor Ministerului Educației, sunt
6.293 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică și 11.171 de structuri arondate.
Toți aceștia au așteptări pentru condiții mai bune la clasă, pentru salarii motivante, pentru o politică educațională mai
bună. Numai cine nu vrea să vadă sau este de rea credință nu va recunoaște efortul depus de guvernarea PSD și măsurile luate
pentru Educație.
În primul rând a crescut salariile nete ale profesorilor cu 57,6% iar, de la 1 ianuarie 2020, se va acorda majorarea
anticipată, corespunzătoarea grilei de salarizare din 2022 prevăzută în Legea Salarizării Unitare.
În afară de majorările salariale, în guvernarea PSD, s-au plătit integral toate sumele dispuse de instanță, inclusiv
restanțele pentru profesorii cărora guvernul Boc le-a tăiat salariile și care au câștigat în fața judecătorilor.
Bugetul Educației a crescut an de an, ajungând ca anul acesta să avem cel mai mare buget pentru Educație, resursele
alocate fiind cu 9 miliarde de lei mai mari decât anul precedent. În 2019 s-au alocat pentru Educație cu 11,9 miliarde mai mult
față de alocarea din timpul guvernarii Cioloș asta însemnând o creștere de 50% a bugetului Educației.
De asemenea, investițiile consistente făcute în infrastructura școlară au îmbunătățit substanțial condițiile oferite
elevilor.
Da, domnilor, dumneavoastră care contestați programul guvernamental PNDL și pe care amenințați să-l desființați,
aflați că sunt peste 5.000 de obiective la nivel naţional, creşe, grădiniţe, şcoli, licee, în care se fac investiții la această data.
Ați criticat, chiar de la tribuna Parlamentului, faptul că există mii de școli care au toaletele în curte.
Da, este adevărat dar nu spuneți și că, dacă la preluarea guvernării de către PSD erau peste 2300 de școli cu wc în curte,
acum mai sunt doar 300 de școli în astfel de situație și se lucrează în continuare pentru rezolvarea acestei probleme.
De asemenea, s-a îmbunătățit radical și situația școlilor din perpectiva autorizației primite de la ISU astfel că, din 28
000 de clădiri în care funcționează unități de învățământ, doar 14% nu au încă autorizație.
Aici trebuie spus că în acest procent sunt însă și cazuri când o astfel de autorizație este imposibil de obținut în actualele
reglementări, cum este și exemplul dat de ministrul Educației, cel al Colegiul ”Ghe. Lazăr” din București care nu primește
avizul ISU pentru că nu are minim 4 metri de la gard sau trotuar până la clădire.
Totodată, când vorbim despre măsurile luate de guvernarea PSD în Educație, nu putem omite sistemul extins al burselor
școlare, dar, mai ales, programele prin care se asigură o gustare pentru elevi.
Asta înseamnă că 2 milioane de copii vor primi, în anul școlar 2019-2020, fructe și legume proaspete, lapte și produse
de panificație.
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Guvernul a aprobat în ședința din 31 iulie bugetul de implementare a Programului pentru şcoli al României pentru anul
școlar 2019-2020, valoarea totală a programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2019-2020 fiind de peste 540 milioane
lei. Știm că, deși s-au făcut multe în acest domeniu, mai este încă mult de lucru, multe lucruri de adus la standarde moderne,
europene.
Important este însă că, spre deosebire de alte guverne, cel al PSD, acordă cu prioritate atenție și resurse acestui domeniu
și este profund implicat în rezolvarea problemelor sistemului de învățământ.
Urez succes în noul an școlar tuturor cadrelor didactice, elevilor dar și părinților, și le doresc să se bucure, la finalul lui,
de rezultatele cele mai bune!
Vă mulțumesc!
Deputat
Cristina Elena Dinu
***
Ministerul Sănătății a realizat primul program cu fonduri europene
pentru creșterea gradului de vaccinare în România, care va fi implementat de anul viitor
Stimate colege și stimați colegi,
În următorii 3 ani, Ministerul Sănătății va primi de la Uniunea Europeană, aproximativ 22 milioane de lei de pentru
implementarea mai multor programe și măsuri care vizează creșterea gradului de vaccinare în România.
În urma aplicării primului proiect finanțat din bani europeni pentru vaccinare va fi elaborată „Strategia Națională de
Vaccinare”, inclusiv Planul de Acțiuni aferent acesteia și va fi organizat un sistem de monitorizare a acestora. În acest sens vor
fi rezolvate o serie de probleme cu care țara noastră s-a confrunta în ultimii ani: asigurarea stocurilor de vaccinuri în caz de
epidemie, asigurarea unui buget dedicat pentru intervențiile în caz de urgență, pregătirea personalului pentru intervenție,
stabilirea procedurilor standard de vaccinare pentru situațiile de urgență, realizarea evidenței copiilor eligibili de vaccinare.
Nevaccinarea copiilor poate conduce la epidemii care nu îi afectează doar pe copiii expuși. În România gradul de
vaccinare a copiilor este mult mai scăzut decât în alte state din Uniunea Europeană. Nu există o educație civică semnificativă
în România, în acest domeniu.
De aceea este important să fie îmbunătățită capacitatea instituțiilor din sistemul de sănătate pentru completarea și
accesul în timp real la informații privind stadiul vaccinării pentru populație, precum și a stocurilor disponibile.
Un număr de 20 de județe identificate ca fiind prioritare vor fi dotate cu camere frigorifice pentru păstrarea stocurilor de
vaccin, cu mașini și servicii de curierat pentru transport vaccin. În același timp, va fi dezvoltat și Registrul Electronic Național
de Vaccinari (RENV), prin crearea, în secțiunile de management al stocurilor de vaccin existente la nivelul direcțiilor de
sănătate publică, a unui modul de calcul valoric al acestor stocuri.
Personalul din Ministerul Sănătății și din structurile cu responsabilități în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor
și programelor de vaccinare și imunizare va fi instruit și, nu în ultimul rând, va fi derulată o campanie de informare și
conștientizare a importanței vaccinării la nivel național.
Vă mulțumesc.
Deputat
Elvira Șarapatin
***
Impactul analfabetismului funcțional și al abandonului școlar asupra viitorului României
Ziua Internațională pentru Alfabetizare, marcată anual în preajma începutului anului școlar, aduce în centrul atenției
sistemul educațional și multiplele sale provocări. Trebuie însă să mergem mai departe cu demersurile noastre, să găsim soluții
pentru ca educația românească să funcționeze normal, fără sincope.
Sistemul de educație din România a fost bulversat în ultimii ani de numeroase schimbări și modificări, iar pentru a fi
redresat este nevoie de un demers integrat pentru viitorul României. Trebuie să depășim stadiul discuțiilor teoretice și să
implementăm soluții strategice, coerente.
În condițiile unui declin demografic accentuat, al creșterii ratei abandonului școlar și al analfabetismului funcțional, am
susținut cu orice prilej necesitatea valorificării potențialului fiecărui copil și prevenirea părăsirii timpurii a școlii.
Școala românească trebuie să reprezinte un sistem educațional modern, care să valorifice personalitatea fiecărui elev, să
ofere un curriculum corelat cu dinamica pieţei muncii, furnizând absolvenți capabili să practice meseriile viitorului.
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Conform Raportului de ţară privind România pe 2019 al Comisiei Europene, “educaţia din România este subfinanțată,
iar capacităţile pentru modernizarea sistemului de învăţământ trebuie consolidate”.
În privinţa abandonului şcolar, raportul arată că rata persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ și de
formare profesională a fost de 18,1% în 2017, cu aproape 8 puncte procentuale peste media UE.
"Nu există încă o abordare integrată pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, ci se întreprind doar eforturi sporadice
de îmbunătățire a calității învățământului în școlile cu rate ridicate ale abandonului școlar", se arată în raport.
"Rata de ocupare a absolvenților recenți ai sistemului de educație și formare profesională rămâne relativ scăzută (67% în
2017, față de media UE de 77%), ceea ce înseamnă că relevanța lor pentru piața forței de muncă este problematică", este
subliniat în raport.
Totodată, rata de părăsire timpurie a școlii este ridicată, “nivelul de instruire în ceea ce privește competențele de bază
sunt scăzute și nu se îmbunătățesc”, iar disparitățile dintre mediul rural și cel urban persistă. Proporția copiilor
neșcolarizați este de 46 % în zonele urbane și de 63 % în zonele rurale.
Conform Institutului Național de Statistică, abandonul școlar în ciclul primar și gimnazial este una dintre problemele
cele mai importante și acute cu care se confruntă învățământul românesc la nivel național, dar și european. Raportul INS din
2016 ne clasa pe locul 3 (12,1%), după Moldova (17,9%) și Macedonia (13,1).
Potrivit specialiștilor în educație, analfabetismul funcțional poate fi identificat și combătut în ciclul primar și liceal,
acolo unde sunt puse bazele educației copiilor. Astfel, printr-o finanțare corespunzătoare a sistemului de învățământ primar și
gimnazial, abandonul școlar și analfabetismul funcțional ar putea fi redresate.
Executivul român a inițiat o serie de acțiuni pentru reducerea ratei abandonului timpuriu al școlii și diminuarea
analfabetismului, precum și pentru stimularea și recompensarea elevilor cu rezultate excepționale. Strategiile aplicate până
acum nu au dat rezultatele aşteptate, în sensul că numărul analfabeţilor funcţional și rata abandonului rămân ridicate în
România. Eficiența oricărei inițiative nu poate fi însă maximizată decât prin elaborarea unor politici publice integrate, bazate
pe realitățile sistemului.
Ar fi, poate, oportun de aflat și cum pot fi identificați elevii expuși riscului de abandon școlar? Cum pot fi aduși acești
copii înapoi la școală, pentru a nu ajunge să îngroașe rândurile analfabeților funcțional și social, din cauza lipsei de educație
primară? Experții susțin că acest probleme ale educației, lăsate nerezolvate astăzi, prognozează un viitor catastrofal pentru
piața muncii, pentru business și economie.
Este cert că de noi depinde cum va arăta școala românească în următorii 20-30 de ani.
Deputat
Angel Tîlvăr
***
Președintele Iohannis și PNL vor să se răzbune pe PSD prin tăieri de salarii, pensii, subvenții
și blocarea programelor de investiții locale
Stimate colege și stimați colegi,
PNL nu se dezminte și redevine ce a fost în perioada 2009-2010, partidul tăierilor.
PNL, dacă va ajunge la guvernare, va elimina salariul minim despre care susține că provoacă haos în economie, va
amputa veniturile prin tăieri de salarii, prin diminuări ale alocațiilor, ajutoarelor sociale, subvențiilor, va bloca majorarea
pensiilor. În general PNL, după modelul Boc-Băsescu va tăia!
Atacul PNL la adresa bugetarilor, este, de fapt, un atac la mediul privat de afaceri. Desființarea voucherelor de vacanță,
cerută de Ludovic Orban și de alși lideri PNL, înseamnă, de fapt, anularea sprijinului oferit de guvernul PSD, industriei private
din turism.
O dată cu acordarea voucherelor de vacanță mai mulți români își petrec vacanțele în România, iar cheltuielile
suplimentare pe care aceștia le fac susțin economia țării.
Dacă pe vremea PDL/PNL sectorul turistic din România plătea cele mai mari taxe și impozite din Europa, de exemplu
TVA de 24%, acum în România, oamenii de afaceri din turism au cele mai mici taxe și impozite raportate la cele din UE,
inclusiv TVA de 5%. Este remarcabil că guvernarea PSD a reușit în condițiile unei poveri fiscale minime în Europa, nu doar să
mărească consistent veniturile bugetului de stat ci să realizeze majorarea consistentă și sustenabilă a salariilor și pensiilor. PNL
vrea să se răzbune pe PSD prin concedierea masivă a personalului din structurile administrației centrale și locale dacă va
ajunge la guvernare. PNL în asamblul său se definește ca un partid revanșard, care va readuce austeritatea, tăierile de salarii,

33

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 20 - 2019
Săptămâna 9 – 13 septembrie2019
amputarea subvențiilor și a ajutoarelor sociale, blocarea majorării pensiilor, anularea sporurilor și nu în ultimul rând oprirea
programelor de investiții din comunitățile rurale.
Dincolo de declarațiile repetate în acest sens ale diversilor lideri, sta mărturie campania premeditată și aplicată insistent
prin care „avertizează” că nu mai sunt bani de pensii și de salarii. Este doar pregătirea și justificarea politicii de austeritate dacă
vor ajunge să conducă țara.
România va intra în zodia Ciumei Galbene PNL, dacă domnul Orban și ai lui vor ajunge să conducă țara. N-au nici un
program economic, n-au viziune, dar au în schimb dorință de distrugere.
PNL anunță epurări masive și concedieri în întreg sistemul bugetar, sub pretextul halucinant al „așa-zisei colaborări a
funcționarilor de stat cu PSD”. Pe lista neagră a liderilor PNL se află mii de salariați bugetari de la Ministerul Finanțelor
Publice, Comisia Națională de Statistică și Prognoză, Ministerul Agriculturii, ASF, ANAF, Curtea de Conturi.
PNL continuă politica PDL-ului de tăiere a veniturilor românilor și nu întâmplător actualul PNL este alcătuit în mare
majoritate din foști PDL-iști. Cu siguranță, românii nu i-au uitat pe Turcan, Blaga, Boc și multi alții, care au tăiat salarii și
pensii fără nicio remușcare, în timp ce camarila lor prăduia banii statului.
Vă mulțumesc.
Deputat
Marius Constantin Budăi
***
Klaus Iohannis, candidatul-speriat-că-nu-prinde-turul-doi
Stimați colegi,
Începutul toamnei și apropierea campaniei electorale au scos la iveală tot ce este mai urât din Klaus Iohannis.
Poate pentru că președintele reacționează mai rău decât alți oameni la finalul vacanței de vară, deși nu ar avea de ce... el
fiind într-o continuă vacanță!
Poate pentru că președintele este speriat că USR îi va sufla postul și va pierde intrarea în turul 2 în fața lui Dan Barna!
Poate că de aceea este și singurul candidat în funcție care a umplut țara de bannere...
Cert este că șeful statului a venit din SUA chitit să dea foc la țară!
Mai întâi, a anunțat că refuză remanierea propusă de PSD, fără să ofere nici măcar un pretext, un motiv cât de simplu.
Așa cum chiar Constituția îi cerea!
Pur și simplu a decis să se comporte discreționar, ca un adevărat dictator, si nu ca un președinte de republică europeană.
Apoi, a refuzat, împingând termenele legale la maximum, să spună ce decizie ia în legătură cu propunerile pentru miniștrii
interimari, aruncând România în blocaj.
Fără să îi pese vreun moment de stabilitatea țării, făcând abstracție de faptul că, nici măcar aliații săi, nu se înghesuie la
guvernare, Klaus Iohannis caută să dea jos Guvernul. Cu orice risc și cu orice cost! Doar pentru a "demonstra" românilor că el
este mai anti-pesedist decât Barna!
Cred cu tărie că un mandat de Președinte nu trebuie obținut prin sacrificarea țării tale, ... dar eu nu sunt atât de cinică
precum se dovedește a fi Klaus Iohannis.
PSD a fost, este și va fi un partid responsabil. Vom merge în Parlament, cu o nouă structură a Executivului, care va face
actul de guvernare mai simplu și mai ușor de îndeplinit pentru români. Nu o facem pentru că așa vrea Klaus Iohannis, ci pentru
că, spre deosebire de Klaus Iohannis, candidatul-speriat-că-nu-prinde-turul-doi, nouă ne de pasă de România!
Vă mulțumesc!
Deputat
Aida-Cristina Căruceru
***
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Despre reprezentativitate și voința electoratului
În 2016 românii au votat Partidul Social Democrat într-o proporție de 45%. Ne-au mandatat deci, acum 3 ani, să îi
reprezentăm și să guvernăm potrivit unei filozofii de stânga, deoarece au simțit că stânga politică este răspunsul la problemele
lor. Salarii mici, pensii mici, mobilitatea internă scăzută, dificultatea de accede pe piață cu o afacere nouă sau nevoile
comunităților locale, toate au fost adresate și am luat măsuri să putem să oferim românilor un trai decent și posibilitatea de a-si
îmbunătăți situația socio-economică. Toate acestea au fost făcute însă, în ciuda unei presiuni constante din partea președintelui,
mereu conflictual atât cu legislativul cât și cu guvernul.
Parlamentul României este unica autoritate legiuitoare a țării și organul reprezentativ suprem al poporului român.
Voința poporului în materie de elaborare de politici publice și legiferare este reprezentată de către parlament, așa spune
constituția, iar cei care încercă să știrbească această realitate poate fi considerat, în opinia mea, un dușman al constituției.
Îndemnul meu este să fim lăsați să legiferăm, îndemnul meu este să fie lăsat guvernul să își desfășoare activitatea după
cum a vrut poporul român. Îndemnul meu este să ne desfășuram cu toții, noi actorii politici, activitatea potrivit principiilor
statului de drept, principii care includ pe cel al separării puterilor în stat. Rezultatele guvernării PSD vorbesc de la sine,
respectați-le doleanțele electorale cetățenilor noștri și lăsați-ne să continuăm măsurile care au crescut economia României și
nivelul de trai. Lăsați Parlamentul să legifereze, lăsați guvernul să conducă administrația publică iar dacă sunteți dispuși să
avem un dialog cu un fond democratic puternic, în folosul României, haideți să îl realizăm respectând prerogativele
instituționale, așa cum ne dictează legea noastră fundamentală.
Deputat
Pentru-Bogdan Cojocaru
***
Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice.
Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru România de mâine
Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie să punem umărul pentru a crea din învățământul
românesc un motor care să însuflețească întreaga țară.
Le urez tuturor elevilor din județul Alba și din România un început de an școlar în care să fie plini de energie, optimism
și putere de a învăța lucruri noi. Îmi doresc pentru ei ceea ce mi-am dorit și pentru copiii mei, o școală aproape de nevoile
elevilor și centrată pe elev. Suntem datori să încercăm în fiecare zi să facem din școala românească un loc mai primitor, mai
non-formal, unde elevul să vină cu drag, nu cu frică. Suntem datori să înțelegem noua lume în care trăim și să apropiem relația
elev-profesor, s o redefinim în termeni de încredere, respect reciproc și compasiune.
Îmi doresc pentru toți elevii din România un învățământ social, care să le rezolve problemele cu care aceștia vin din
familie, nu să le creeze altele noi. Îmi doresc ca școala românească să nu mai lase niciun elev în urmă, să găsim locul fiecăruia
în societate, nu să-l marginalizăm, Îmi doresc ca examenele naționale să nu mai fie mijloc de segregare pe categorii sociale, ci
mijloace de orientare în cariera elevului. Cel mai important, îmi doresc ca elevii să învețe într-un mediu modern, curat, plăcut
șederii zilnice. În acest sens, ne putem mândri că în guvernarea PSD am construit 90 de creșe și grădinițe și 115 școli și licee
în doar 3 ani. Am crescut costul standard per elev cu 18% și am implementat manualele digitale în mai multe școli. Deci se
poate. Deopotrivă am apreciat mereu că performanța nu poate să existe fără bani. Profesorii trebuie să fie plătiți la fel ca
medicii în România iar de asta PSD s-a ocupat cu succes. În acest an școlar, de la 1 ianuarie 2020, salariile profesorilor se
majorează cu a doua tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna
decembrie 2018.
La început de an școlar, un gând se îndreaptă și către administrațiile locale și le cer încă o dată să-și ia în serios rolul lor
în educație, în special în ceea ce privește finanțarea complementară. Le cer în special primarilor și consiliilor locale din județul
Alba să arate respect pentru elevi și să le mărească bursele. Dacă Guvernul a putut să facă atâta pentru educație în doar 3 ani,
cred că pot și ”mai marile” administrații locale.
Ca deputat de Alba, rămân deschis cererilor adresate de elevi, cadre didactice și părinți cu privire la îmbunătățirea
legislației din domeniul educației și îi invit să-mi scrie, pentru orice problemă legată de atribuțiile Parlamentului României, la
adresa ioan.dirzu@cdep.ro.
Deputat
Ioan Dîrzu
***
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Klaus Iohannis, campanie electorală disperată în fața copiilor!
Cu cât se apropie mai mult data startului oficial al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 10 noiembrie,
actualul șef al statului dă dovadă de o totală lipsă de scrupule, campania sa electorală fiind acum una directă, pe față, în
disprețul legii și a românilor. După ce pe tot parcursul anului a denigrat la maxim PSD și Guvernul, deși el însuși a girat
instalarea Executivului condus de premierul Viorica Dăncilă, la începutul săptămânii Klaus Iohannis și-a dat jos toate măștile
cu care a încercat până acum să manipuleze oamenii, și s-a lansat în atacuri sub demnitatea funcției sale tocmai în fața unor
copii, cu prilejul deschiderii noului an școlar!
Consider că un asemenea gest descalifică iremediabil un om care ocupă cea mai înaltă demnitate în statul român! Să faci
campanie electorală în fața copiilor strânși în careul de începere a școlii și să ataci PSD și Guvernul, reprezintă o atitudine greu
de catalogat, inexplicabilă chiar.
S-ar putea însă ca ieșirea președintelui să-i trădeze teama de confruntările ce vor avea loc în campania electorală, al
cărui start a fost furat oricum șmecherește de către domnia sa, prin panourile instalate pe toate drumurile din țară. Oricum ai
vrea să analizezi, discursul pur electoral al lui Iohannis în fața elevilor Școlii Gimnaziale Ferdinand I din Capitală a fost un
exemplu negativ pentru copii, și sper că, deopotrivă, și pentru părinții și bunicii acestora. Nu se potrivește și nu se cade să te
duci la deschiderea anului școlar, mai ales în fața unor elevi de gimnaziu, și să nu ai altceva de vorbit în afară de a ataca PSD și
Guvernul!
Cum spuneam, este posibil ca derapajul președintelui să-i exprime nesiguranța, iar atunci i-am putea înțelege elanul
populist de a convinge niște copii că răul țării ar însemna Executivul! Nici locul, nici momentul nu au fost bine alese, însă
disperarea venită dinspre Cotroceni este vizibilă cu ochiul liber. Poate au înțeles și copilașii că discursul prezidențial a fost în
afara preocupărilor legate de sistemul educațional, însă evenimentul rămâne unul impardonabil!
Pentru respectarea adevărului absolut, îi reamintesc președintelui că Guvernul PSD a majorat substanțial salariile
cadrelor didactice, a dublat alocațiile elevilor, a construit și reabilitat numeroase școli, grădinițe și săli de sport în toată țara, a
acordat la timp bursele elevilor și a returnat banii profesorilor luați de fostele guvernări! Acestea sunt doar câteva măsuri
extrem de benefice luate de Executiv cu sprijinul majorității parlamentare PSD în ultimii doi ani și jumătate, în scopul creșterii
calității învățământului românesc!
Nu știm ce a făcut Klaus Iohannis pentru școala românească și pentru viitorul tinerei generații în ultimii cinci ani! Dacă
a făcut ceva, dar nu cred! Iar dacă nu a avut nimic de spus despre activitatea sa, i-a fost mult mai ușor să se lanseze în atacuri și
să își continue campania electorală în fața copiilor, într-un exces de zel de neînțeles...! Curat murdar, coane Klaus!
Deputat
Georgeta-Carmen Holban
***
PNDL – 5.000 de unități de învățământ reabilitate pentru noul an școlar 2019-20202
2,8 milioane de copii au început noul an școlar pe 9 septembrie 2019, o zi special pe care fiecare dintre ei, dar și părinți,
bunici, profesori, au trăit-o cu mare emoție. România are copii talentați și deștepți, pentru care eforturile de investiții în
infrastructura educațională și digitalizarea sistemului de învățământ trebuie să continue. Cu bune, cu rele, sistemul de
învățământ românesc are rezultate deosebite și știm cu toții că nu trece perioadă fără să citim despre elevii noștri care obțin
rezultate deosebite la competiții internaționale.
Pentru noul an școlar 2019-2020, viceprim-ministrul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, a anunțat că numai prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) au fost demarate investiţii la aproximativ
5.000 de unităţi de învăţământ din ţară, care înseamnă creşe, grădiniţe, şcoli, licee.
De altfel, în pregătirea noului an școlar 2019-2020, Guvernul a aprobat, în ședința din 31 iulie 2019, bugetul
Programului pentru şcoli al României, care se va adresa unui număr de 1.920.062 copii. Valoarea totală a programului este de
peste 540 milioane lei, bani care vor fi folosiți astfel: 79.181.000 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume; 196.435.000
lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf;188.054.000 lei pentru acordarea
gratuită de produse de panificaţie. Obiectivul acestui program este de a promova obiceiurile alimentare sănătoase în rândul
copiilor.
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Cât privește profesorii, peste 13.500 de cadre didactice intră în programul de formare oferit de proiectul „Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”.
Prin acest proiect profesorii primesc sprijin în procesul de interpretare și implementare a noului curriculum. Este vizată
o abordare metodologică centrată pe competențele-cheie ale elevilor și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice
ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.
În paralel, prin Ministerul Fondurilor Europene se află, în diverse forme de implementare, mai multe proiecte pe fonduri
europene ce vizează educația.
O educație performantă este o educație care are în centru preocupărilor elevul, pentru că educația fără adevărata
implicare a noastră, a tuturor, este o simplă linie de producție. Educația se face cu mult suflet și trebuie dublată, în paralel, cu
măsuri guvernamentale susținute, ceea ce Executivul se străduiește să realizeze.
Deputat
Natalia - Elena Intotero
***
Partidul Social Democrat are responsabilitatea guvernării în timp ce Opoziția are ”responsabilitatea” crizei politice
PSD are o mare responsabilitate și aceea este continuarea guvernării. PSD are responsabilitatea față de cei care ne-au
acordat votul în 2016, PSD are responsabilitatea pentru implementarea programului de guvernare, o responsabilitate pe care
ne-am asumat-o împreună cu ALDE, dar iată că trebuie să ducem mai departe aceste lucruri doar noi, Partidul Social
Democrat.
PSD este conștient de faptul că cel mai important este ceea ce se întâmplă cu România, dincolo de interesele politice,
dincolo de deciziile politice. PSD este conștient de faptul că are responsabilitatea de a asigura stabilitate pentru țara noastră,
are responsabilitatea de a ține promisiunile în fața românilor.
PSD va continua guvernarea, va implementa în continuare programul de guvernare pentru că este important și ceea ce
facem de acum încolo, care sunt următorii pași și ceea ce putem să facem pentru România și pentru români.
Cum arată ”resposabilitatea” Opoziției? Opoziția vrea ca România să treacă din criză politică în criză politică, să nu mai
aibă Guvern, să existe blocaje insituționale de la cel mai mic până la cel mai mare nivel. Opoziția nu este preocupată de
guvernarea țării, ci de modul în care pot să crească electoral, să vândă fake news, fără ca vreunul dintre ei să prezinte un
program real de guvernare.
Liderul Opoziției, președintele Klaus Iohannis, a uitat demult, din prima oră de mandate care este rolul său
constituțional – acela de mediator. În schimb, Iohannis a ales să fie liderul Opoziției și face ce știe el mai bine - pune piedici
activității Guvernului ca să poată spune apoi că Executivul are o problemă.
Președintele României a respins toate propunerile de miniștri venite din partea premierului Viorica Dăncilă, singurul lui
scop fiind să pună cât mai multe obstacole în calea bunei funcționări a Guvernului PSD. Este evident că el își dorește o criză
guvernamentală și că face tot posibilul pentru a o declanșa.
În schimb, PSD dă dovadă de responsabilitate și maturitate politică. Guvernul condus de Viorica Dăncilă trebuie lăsat să
își facă treaba, trebuie lăsat să ducă la bun sfârșit unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale României – un trai mai bun
pentru fiecare român.
Deputat
Laurențiu Nistor
***
PNL vrea să desființeze Start-up Nation, Programul care a dus la înființarea a peste 17.000 de firme noi!
După impozitarea IT-iștilor, prelungirea săptămănii de lucru, desființarea salariului minim, PNL se ia și de tinerii
întreprinzători care și-au deschis și își deschid firme prin Start-Up Nation.
Premierul lui Iohannis nu înțelege importanța susținerii unui domeniu economic care a devenit un motor economic
important. Orban și PNL dovedesc că nu pot asigura o bună guvernare și că dezvoltarea României, bunăstarea românilor și
creșterea economică sunt noțiuni pe care nu le consideră importante.
În ciuda criticilor exprimate în spaţiul public de către Orban și de pseudo-analiştii Opoziţiei, guvernul va acorda în
continuare facilităţi acestui domeniu, va mări numărul de locuri la facultăţile de profil şi va susţine start-up-urile care produc
proprietate intelectuală.
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PSD şi-a asumat ca politică guvernamentală sprijinirea sectorului IT&C. Nimeni nu a luat atât de multe măsuri pentru
dezvoltarea acestui sector, așa cum a procedat guvernarea social-democrată. Iar roadele se văd!
Scutirea de impozit pe profitul reinvestit, și de impozitul pe venit, atât pentru angajații cu studii superioare cât și cu
studii medii, a făcut ca industria IT&C să aibă anul trecut o contribuție de 5.2% în PIB-ul României, depășind ramuri cu o mai
îndelungată tradiție.
În 2019, dimensiunea industriei românești de IT&C va depăși 5.1 miliarde euro, dublu față de 2013, iar exporturile de
software și servicii IT sunt așteptate să atingă 4 miliarde de euro, cu 1 miliard de euro în plus față de 2017.
Aceste performanțe importante sunt completate de numărul de specialiști din domeniul care va depăși pragul de 100.000
anul acesta.
Ludovic Orban face dovada că ori nu înțelege ori nu-i pasă de importanța strategică pentru România a domeniului IT.
Această lipsă de viziune îl face incompatibil cu funcția de premier.
Liberalii demonstrează că nu pot depăși gândirea îngustă a fostului PDL care a promovat măsuri de austeritate și a
blocat relansarea economică a României în perioada 2010-2012.
Desființarea Start-Up Nation înseamnă anularea unui program prin care Guvernul sprijină inițiativele antreprenoriale cu
alocări de peste 200.000 de lei.
Liderii PNL demonstrază că au derapaje de gândire economică și o slabă înțelegere a necesității unor programe de
sprijinire a antreprenoriatului.
Prin Start-up Nation, s-au înființat peste 17.000 de firme în ultimii doi, fapt care înseamnă cel puțin 35.000 de mii de noi
locuri de muncă.
De asemenea, propunerea parlamentarilor liberali de a prelungi săptămâna de lucru încalcă legea şi prevederile
internaţionale.
Sindicatele au cerut PNL să renunţe la proiectul de lege privind prelungirea timpului de lucru cu încă o zi!
Liderii PNL au minţit atunci când au spus că sindicatele susţin acest proiect de lege. Declaraţiile mincinoase ale
liberalului Dan Vâlceanu, iniţiatorul proiectului, nu pot acoperi incapacitatea parlamentarilor liberali de a cunoaşte şi de a-şi
însuşi prevederile privitoare la normarea muncii şi legislaţia europeană din domeniu. Dacă o astfel de prevedere ar intra în
vigoare, România ar face un regres de 30 de ani.
Vă mulțumesc!
Deputat
Răzvan Rotaru
***
Fiecare elev trebuie să aibă perspective de viitor, iar Ordinul privind organizarea și desfășurarea
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, adoptat
de Ministerul Educației, oferă perspective concrete în acest sens
Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,
Un vechi proverb românesc spune că „cine are o meserie, are o moșie”, bazându-se pe înțelepciunea de secole a
poporului român dând expresie unui principiu practic și real: cine dobândește o profesie are o sursă sigură de existență, dar și
de satisfacții pentru o formare continuă în spectrul respectiv. Educația nu se rezumă sau nu implică numai dobândirea unor
cunoștințe teoretice și absolvirea unui studiu universitar, ci ea înseamnă și dezvoltarea practică a capacității fiecărei persoane și
formarea sa în acord cu propriile capacități, a potențialului de muncă dar și a dorințelor personale.
Acum în săptămâna în care a început noul an școlar, este binevenită discuția despre importanța școlilor de meserii din
țara noastră. Orice percepție că un absolvent al unei școli de meserii este inferior unei persoane care ce are abilități pentru a
urma o facultate și a absolvi un studiu universitar de licență, sau că domeniile practice nu sunt la fel de importante și de vitale
pentru dezvoltarea societății, nu este în acord cu realitatea europeană. În Europa cei care muncesc în domeniile practice, adică
absolvenții unor școli de meserii sunt percepuți ca parte integrantă a societății respectate. Iar această percepție se poate
documenta și la nivel de productivitate, adică astfel de absolvenți au un rol activ în economia internă a statelor unde astfel de
școli sunt într-un număr considerabil.
Orice tânăr trebuie să se formeze și să aibă un țel profesional, în funcție de capacitățile proprii. Practicarea unei meserii
este esențială pentru a fi parte activă și integrantă a societății, pentru dezvoltare personală dar și pentru stabilitate financiară
care în România este de cele mai multe ori o condiție pentru stabilitatea familiară. Inițiativa Ministerului Educației ca elevii de
clasa a VIII-a care obțin o medie sub 5 la Evaluarea Națională și care nu vor intra în procesul de repartizare computerizată, să
acceadă la o formă de învățământ profesional, este o măsură importantă și realistă pentru a oferi o opțiune de viitor fiecărui
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tânăr, opțiune ce poate aduce cu siguranță mai multă siguranță în conturarea unui viitor pozitiv și a unor perspective sigure
pentru tinerii de astăzi.
Fiecare tânăr, ca și persoanele din alte categorii de vârstă, au capacități proprii de adaptare la cerințele unui domeniu,
capacități care se pot înmulți ca talantul biblic din istoria evangheliilor, dacă tânărul sau persoana respectivă le pune în valoare
în domeniul potrivit. Premisa că toți cei înscriși în învățământul de stat trebuie să devină absolvenți de liceu sau de facultate
este eronată, pentru că nu toate persoanele sunt la fel, cum nici toate profesiile. În plus, nu toți reușim să atingem standardele
impuse de un anume domeniu și tocmai de aceea ne orientăm către domeniul potrivit potențialului nostru respectiv.
Ordinul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021,
adoptat de Ministerul Educației care prevede și regula de înscrierea a celor ce obțin note sub 5 la evaluarea Națională într-un
sistem de școală profesională, poate constitui o șansă pentru mulți tineri de a se orienta în mod constructiv și realist, din punct
de vedere al formării lor educaționale, și îi poate conduce la reușită în viață. Prejudecățile creionate pe nedrept despre școlile
profesionale și importanța profesiei în consolidarea economii românești și dezvoltare, trebuie schimbată, întrucât se bazează pe
preconcepții care nu își găsesc justificarea într-o societate liberă care își țintește progresul și bunăstarea. Școala trebuie
reorientată către identificarea aptitudinilor proprii și conștientizarea permanentă a acestora în relație cu perspective reale de
viitor. Fiecare clasă și categorie socială cu profesiile sale, își are rolul său indispensabil societății în ansamblul său, aspecte ce
trebuie avute în vedere în mod clar pentru a crea un sistemul educațional solid, echilibrat și eficace.
Deputat
Ciprian-Constantin Șerban
***
Educația între minciunile Opoziției și realizările PSD
Odată cu începerea noului an școlar, Opoziția a lansat, din nou, acuzații grave, nesusținute de realitate, la adresa
Partidului Social Democrat. Declarațiilor politicianiste ale Opoziției, determinate de intrarea înainte de vreme într-o campanie
electorală bazată pe zero proiecte și argumente, zero program de guvernare și idei constructive, li se opun însă cifrele care
arată interesul și importanța pe care guvernarea PSD le-a acordat educației, prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2019.Așa se
face că Opoziția omite cu bună-știință că, în 2019, Educația a primit 3,02% din PIB, cu 9,8 miliarde de lei în plus față de anul
2018.
În ceea ce privește sectorul investițiilor, în bugetul alocat educației în anul 2019 au fost prevăzute 65 de milioane de lei
pentru îmbunătățirea condițiilor din 1.489 de școli care funcționează cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și
canalizare.
De asemenea, sumele cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă au avut o creștere de aproximativ
8,95% față de anul 2018, Proiectului „ROSE” fiindu-i alocată suma de 63,3 milioane de lei, la care se adaugă alte 37 de
milioane de lei pentru Programul „Proiectul Reforma Educației Timpurii”, program din cadrul căruia au fost alocate sume
inclusiv pentru construirea a 380 de grădinițe.
Introducerea Proiectului Național „România modernă, România digitală”, destinat schimbării sistemului de predare a
lecțiilor prin achiziționarea de table inteligente și de tablete, a majorat sumele destinate proiectelor cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -2020, cu 2.000 de milioane de lei.
A fost demarat, pentru elevii din învățământul primar, gimnazial profesional și liceal de stat,Programul de susținere a
Educației „Merg la școală”, în cuantum de 700 milioane de lei, sumele fiind alocate pentru rechizite școlare, manuale școlare,
pentru Programul „Euro 200”. Bugetul alocat în 2019 pentru acoperirea burselor pentru elevi și studenți, a indemnizațiilor de
merit și a sumelor aferente persoanelor cu dizabilități a fost de 1.600 milioane lei, față de 1.043,46 milioane lei în anul 2018.
Nu în ultimul rând, prin programele coordonate de MADR - PNDL I, PNDL II, POR și AFIR - au fost prevăzute fonduri
pentru realizarea lucrărilor de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a 5.095 unități de învățământ preuniversitar de stat.
Deloc lipsit de importanță este faptul că salariile profesorilor au fost substanțial majorate, fondurile salariale în 2019
marcând o creștere de 30,98% față de 2018.
Bineînțeles că mai sunt multe de făcut. Însă, guvernarea PSD a făcut incontestabil mai multe lucruri pentru sistemul de
învățământ decât guvernările tehnocrate sau de dreapta.
Vă mulțumesc!
Deputat
Mihai Weber
***
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 Întrebări
Adresată doamnei Viorica-Vasilica Dăncilă, prim-ministrul României
domnului Valer-Daniel Breaz , ministrul interimar al Educației Naționale
domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Facilități pentru elevi la transportul feroviar și cu metroul
Stimată doamnă prim-ministru,
Stimate domnule ministru,
Având în vedere angajamentele PSD din Programul de guvernare 2018-2020 privind creșterea drepturilor și facilităților
acordate elevilor din învățământul preuniversitar din România, precum și preocuparea constantă a Guvernului României și a
Parlamentului României de creștere a bugetului alocat educației;
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:
1. Cum apreciați acordarea dreptului elevilor la transport gratuit pe calea ferată și metrou?
2. Care ar fi impactul estimat asupra bugetului de stat pentru 2020 în cazul acordării unei astfel de
facilități?
Cu deosebită considerație,
Deputat
Ioan Dîrzu
***
Adresată
domnului/ doamnei ministru al Mediului
domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Obiective de investiție și construcții în intravilan
Stimate domnule ministru,
Având în vedere prevederile din Legea nr. 18/1991, Legea nr. 186/2017, Legea nr. 50/1991, Legea nr. 44/2018 și Legea
nr. 350/2001 cu privire la tipurile de construcții permise și interzise în extravilan, respectiv intravilan;
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:
1. Dacă în intravilanul UAT-urilor din România există cariere, balastiere, gropi de împrumut, gropi de
gunoi, refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructură necesară? Dacă da, unde sunt acestea și ce măsuri au luat
autoritățile pentru demolarea lor?
2. Dacă în intravilanul UAT-urilor din România există depozite de îngrășăminte minerale ori naturale,
construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de
consum, platforme și spații de depozitare a produselor agricole primare? Dacă da, unde sunt acestea și ce măsuri au luat
autoritățile pentru demolarea lor?
3. Dacă în intravilanul UAT-urilor din România există obiective de investiții specifice acvaculturii, cu
infrastructura și utilitățile necesare, inclusiv amenajări piscicole/ amenajări prin extragere de agregate minerale pe terenuri
agricole? Dacă da, unde sunt acestea și ce măsuri au luat autoritățile pentru demolarea lor?
4. Dacă în intravilanul UAT-urilor din România există lucrări aferente exploatării țițeiului și gazului,
conductele magistrale de transport gaze sau petrol? Dacă da, unde sunt acestea și ce măsuri au luat autoritățile pentru
demolarea lor?
Cu deosebită considerație,
Deputat
Ioan Dîrzu
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
PNL solicită Guvernului să aprobe o Ordonanță de Urgență pentru prelungirea
termenului de înregistrare a românilor din străinătate pentru votul prin corespondență
și să înființeze noi secții de votare!
Solicităm Guvernului să nu mai împiedice românii să se înregistreze în Registrul electoral ca alegător în străinătate prin
proceduri birocratice inutile și termene prea scurte.
Dacă termenul nu va fi prelungit, iar Autoritatea Electorală Permanentă și Guvernul nu vor lua măsuri pentru a permite
românilor din diaspora să parcurgă toți pașii pentru înregistrare, vom constata din nou că oamenii nu vor putea vota la alegerile
prezidențiale.
Pentru a elimina în viitor și alte distorsiuni ale procesului electoral, parlamentarii Partidului Național Liberal au depus o
propunere legislativă pentru a rezolva această nedreptate făcută românilor din diaspora.
Concret, PNL propune ca începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri la termen pentru funcția de
Președinte şi până la expirarea a 5 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cetățenii să se poată înregistra în
Registrul electoral ca alegător în străinătate.
Deputat
Raluca Turcan
***
România are nevoie de o guvernare responsabilă
Dragi colegi,
Alegerile europarlamentare și Referendumul convocat pentru viitorul României din data de 26 mai au evidențiat
determinarea poporului român de a consolida proiectul european, taxând discursul anti-justiție, anti-european și demagogia
coaliției de guvernare, demonstrând astfel că în țara noastră există o democrație participativă funcțională.
Revenind în prezent, criza politică generată iresponsabil de PSD tinde să se acutizeze și să blocheze activitatea
Guvernului. Disperarea de a guvernare cu orice preț nu este cuprinsă în „Programul de Guvernare 2018-2020” la nici un
capitol. Schimbarea componenței politice a Guvernului României, necesită votul de încredere al Parlamentului, altfel PSD
guvernează nelegitim politic. Observ, însă, o lipsă de curaj în a face acest lucru, conștienți fiind probabil de pierderea
majorității parlamentare. În fond, nu ar fi vorba nici despre curaj, ci despre onoare și seriozitate pe care PSD-ul demonstrează,
dacă mai era nevoie, că nu le are.
Cei doi ani și jumătate de guvernare nu se remarcă prin nimic altceva decât printr-o avalanșă de schimbări de guverne,
trei la număr, și nu mai puțin de 80 de miniștrii, la care se adaugă 35 de remanieri sau demisii. Într-o democrație normală,
aceste lucruri nu se întâmplă. Problema gravă este că aceste schimbări au survenit nu ca urmare a unor demisii pentru
neîndeplinirea atribuțiilor, ci în urma unor lupte interne de partid.
Cum poți oferi stabilitate, la toate nivelurile, când avem o avalanșă de schimbări la cel mai înalt nivel? România nu
aparține nici unui partid politic, România aparține românilor și trebuie să fie a românilor. Indolența cu care PSD-ul guvernează
nu are limite și creează haos în dauna stabilității și prosperității.
Dacă în 2016 se venea cu un „Program de guvernare” care promitea lapte și miere, nimic din marile proiecte, autostrăzi
și spitale regionale, nu s-a realizat, însuși ambițiosul „Program de guvernare” fiind schimbat de două ori.
În concluzie, având în vedere că PSD-ul nu își va depune mandatul guvernamentul pentru că onoarea nu este punctul lor
forte, cred că venirea pentru votul de încredere în Parlamentul României este o acțiune firească pentru a demonstra dacă mai
are sau nu legitimitate. Indiferent dacă acest lucru se va întâmpla sau nu, PNL va depune moțiunea de cenzură împotriva
Guvernului pentru a reînscrie România pe traiectoria corectă a lucrurilor
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Stop declinului școlii românești!
Doamnelor și domnilor, stimaţi colegi,
Avem nevoie de oameni pregătiți, capabili și care să se adapteze rapid unei piețe a muncii într-o continuă transformare.
Avem nevoie de copii echilibrați emoțional și apți să treacă cu ușurință peste încercările vieții. Este școală românească
capabilă să ofere astfel de "produse finite"? Eu zic că nu! Pune școala românească astăzi accent pe creativitate, inovare,
capacitate de sinteza și nu pe simpla memorare? Iată întrebarea la care e absolut necesar să avem un răspuns.
Până una-alta, anul școlar în România a început la fel: cu discursuri multe și plictisitoare, cu școli fără autorizație
sanitară și fără aviz ISU, cu tot mai multe ilegalități în procesul de selecție a profesorilor. Educația a ajuns un domeniu în care
contează mai mult carnetul de membru de partid decât cunoștințele acumulate și care trebuie transmise elevilor. Ne aflăm în
fața unei crize de personal care devine tot mai severă, atât cantitativ, cât și calitativ. Anul școlar debutează cu aproape 1500 de
școli cu toaletele în curte, în ciuda promisiunilor sforăitoare ale domnului ministru Eugen Teodorovici, care declara în
februarie că nu vor mai fi unități de învățământ cu WC-uri în curte, că primăriile vor primi câte 10.000 de euro pentru fiecare
școală aflată în această situație. Cum încurajăm educația, cum eradicăm abandonul școlar dacă privim nepăsători cum școala
românească rămâne neprietenoasă cu elevii și anchilozată în trecut?
Stimați colegi,
O Românie puternică se construiește cu oameni educați, cu oameni instruiți. Iar investiția în educație este singura care
aduce roade sigure. Vă invit să privim cu maximă responsabilitate spre acest domeniu, să abandonăm sintagma românească
”lasă, merge și-așa”. Nu, nu merge și-așa! Este nevoie de viziune și de reformă profundă, dacă vrem ca școala să nu mai
producă analfabeți funcționali, dacă vrem ca abandonul școlar să scadă, dacă vrem ca elevii să vină cu plăcere la școală. Asta,
dacă ne dorim, într-adevăr, o Românie puternică!
Vă mulțumesc!
Deputat
Tudorița Lungu
***
Fără o educație de calitate, românii nu pot spera la un viitor mai bun
Domnule preşedinte/stimate college/stimaţi colegi,
Sistemul românesc de învățământ se prăbușește încet, dar sigur, sub greutatea incompetenței celor care i-au condus
destinele în ultimii șapte ani. Abrambureala din educație nu a reprezentat doar o emblemă pentru activitatea doamnei Ministru
care a fost demisă la începutul lunii august, ci, din păcate, a caracterizat managementul prestat de către toți cei care au ocupat
această funcție de mare responsabilitate în intervalul de timp respectiv și care ar fi trebuit să rezolve problemele de bază ale
școlii românești, pentru binele elevilor despre care, pe bună dreptate, afirmăm cu toții că reprezintă viitorul acestei țări. Cum să
nu fie explicabilă degringolada din sistemul de învățământ, atâta vreme cât în ultimii trei ani un mandat de ministru a durat în
medie șase luni? S-au schimbat miniștrii, s-au modificat și proiectele de reformă, s-au restructurat și curricula și modul de
desfășurare a examenelor, ajungându-se în situația în care nimeni nu poate spune cu certitudine astăzi ce vor trebui să facă
școlarii la finalul anului viitor. Fiecare ministru a venit cu viziunea lui, una mai strâmbă decât alta, iar rezultatele se pot
cuantifica prin cifrele dezastruoase pe care ni le oferă statistica: abandonul școlar continuă să fie de aproape 20%, puțin peste
jumătate dintre liceeni promovează bacalaureatul și circa un sfert dintre elevii de clasa a VIII-a nu trec de primul examen
important al vieții lor, evaluarea națională. Mulți studenți, unii ajunși chiar în anii terminali, abandonează studiile în favoarea
unor locuri de muncă temporare, plătite modest, dar care li se par a fi mai avantajoase decât perspectivele oferite de absolvirea
învățământului universitar.
Ori de câte ori noi, cei din opoziție, am semnalat probleme referitoare la deficiențele sistemului public de educație,
miniștrii din ultimii ani s-au scuzat afirmând că nu sunt suficienți bani. Realitatea dură ne arată că guvernanții nu au fost în
stare să asigure finanțarea necesară nici pentru renovarea și dotarea corespunzătoare a școlilor, nici pentru reeditarea
manualelor, nici pentru achiziționarea unui număr suficient de microbuze școlare, nici pentru decontarea navetei elevilor și
profesorilor, nici pentru construirea de toalete decente, racordate la rețelele de apă și de canalizare. Și, chiar dacă nu sunt
suficienți bani, în vara aceasta Guvernul a mai și tăiat 1 miliard de lei de la bugetul pentru educație.
Felul în care se prezintă școala românească în prezent va determina modul în care va arăta țara noastră peste câțiva ani.
Cei care încă mai guvernează astăzi au păcălit populația promițând că vor construi 2.500 de școli și grădinițe, că nu va mai
exista unitate de învățământ cu toaletă în spatele curții și că nu vom mai avea profesori necalificați la catedră. După aproape
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trei ani de guvernare, școlile și grădinițele noi nu au apărut aproape nicăieri, manualele sunt tipărite tot cu întârziere, școlile cu
toalete insalubre sunt la fel de multe, iar mii de profesori suplinitori continuă să predea. Cetățenii care și-au pus speranța în
programul de guvernare al PSD au fost încă o dată grav înșelați. Actualii conducători ai României nu par a fi conştienţi de
faptul că elevilor de astăzi le vom lăsa peste câţiva ani în mâini soarta ţării.
Ca deputat vin în contact cu mulți oameni, circul mult prin județul meu, dar și prin țară. Am avut astfel ocazia să constat
că unii primari din Argeș au reușit să facă adevărate minuni și să modernizeze școlile din orașele sau comunele lor, deși
Guvernele PSD-ALDE
i-au lăsat în ultimii trei ani fără cea mai mare parte din banii pentru investiții. Am remarcat, de
asemenea, că în orașe precum Cluj, Oradea, Arad sau Alba Iulia, nu întâmplător conduse de primari liberali, unitățile școlare
au ajuns la un nivel comparabil cu al celor din Occident, mai ales datorită faptului că edilii acestor localități au știu să
folosească eficient banii europeni nerambursabili. Am mai constatat că, în aceste condiții grele, majoritatea profesorilor și
învățătorilor se dedică total elevilor și școlii românești, fapt pentru care trebuie să le fim recunoscători.
În acest context, acum, la începutul unui nou an școlar, concluzia este unică și clară: pentru ca învățământul național să
iasă din situația dezastruoasă în care se găsește există o singură soluție, și anume ca guvernanții PSD, care au eșuat total, să
plece de urgență de la Palatul Victoria. Suntem cu toții datori să dăm educației un ministru competent, o finanțare adecvată și o
legislație coerentă, astfel încât să reașezăm școala românească pe un traseu al normalității și competitivității.
Vă mulţumesc!
Deputat
Dănuţ Bica
***
Anul școlar amenințat de incompetența PSD!
După o serie de bâlbe și indecizii din partea guvernului Vioricăi Dăncilă, anul școlar a început pe data de 9 septembrie,
cu un ministru interimar la Educație. Din nefericire, școala românească a fost, în anii de guvernare PSD-ALDE, mult
subfinanțată. Domeniul a ajuns, după recenta rectificarea bugetară, la 2,9% din PIB, față de 6% cât prevede legea.
La finele lunii trecute, premierul Dăncilă declara că va anunța soluția-minune pentru școlile care nu au grup sanitar sau
apă. Dar, şi de această dată, s-a dovedit a fi o altă minciună marca PSD. Vicepremierul Mihai Fifor, chiar înainte de începerea
anului școlar, spunea că abia urmează să afle câte unități școlare nu au grup sanitar și câte nu au autorizație ISU. Este încă o
dovadă că actualul executiv nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți starea deplorabilă în care se află mare parte din școlile din
mediul rural, dar și multe din orașe.
Planurile prezentate de guvernarea PSD sunt nerealiste și nu fac decât să deturneze atenția populației de la lucruri grave.
Situația era clară încă din momentul în care am transmis o interpelare ministrului Educației atât privind situația şcolilor la nivel
național, cât și la nivelul județului Iași. Răspunsul primit conținea promisiuni fără acoperire și aruncarea responsabilității pe
umerii autorităților locale.
Lipsite de apă curentă, cu toalete în curte, fără servicii de pază pentru elevi, școlile României au ajuns să reprezinte o
problemă uriașă, chiar un pericol pentru sănătatea și integritatea elevilor. La nivel de infrastructură educațională este necesar
ca lucrurile să se schimbe radical cât mai curând!
PNL crede în viitor, crede în viitorul copiilor noștri și va sprijini o Românie care să redescopere meritocrația și lucrul
bine făcut. De aceea, Educația reprezintă o prioritate esențială a viitoarei guvernări liberale.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
După ei, potopul!
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Deşi reprezentanţi ai Asociaţiei Analiştilor Financiari Bancari din România au tras, încă din primăvara acestui an,
semnalul de alarmă în privinţa dobânzilor împovărătoare la care se împrumută Guvernul de pe pieţele internaţionale, sarabanda
îndatorării ţării noastre pe termen lung continuă, povara obligaţiilor de plată externe depăşind deja pragul critic de 100 de
miliarde euro.
Astfel, conform datelor publicate recent de BNR, datoria externă totală a României a crescut cu 4,109 miliarde euro în
primele 5 luni ale acestui an, depăşind 103,5 miliarde euro.
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Îngrijorător e însă faptul că România este ţara căreia i se percep cele mai usturătoare dobânzi la împrumuturile pe
termen lung, acestea fiind mai mari şi de patru ori decât media practicată în raporturile instituţiilor financiare internaţionale cu
restul statelor membre UE.
Presa economico-financiară a dat publicităţii recent o analiză comparativă în acest sens, care demonstrează, fără tăgadă,
iresponsabilitatea de care dau dovadă oficialii Ministerului Finanţelor Publice care contractează împrumuturi la dobânzi
istorice, pentru a întreţine consumul prin majorarea pensiilor şi salariilor, care nu vor putea fi rambursate decât prin angajarea
unor altor credite în condiţii şi mai dezavantajoase.
Analiza citată relevă că, la nivelul anului 2018, România s-a împrumutat de pe pieţele externe cu o dobândă de 4,69%,
în vreme ce alte state membre au beneficiat de dobânzi mai reduse, cum e cazul Greciei, care s-a împrumutat anul trecut cu o
dobândă de doar 4,19%, după ce în anul 2016 se îndatorase cu dobânzi de peste 8%.
Alte state UE care beneficiază de dobânzi mai reduse ca ale României sunt Polonia, cu un nivel de 3,2%, Ungaria, cu
3,06%, în timp ce Croaţia a obţinut credite externe cu doar 2,17%, Cehia cu 1,98% iar Bulgaria chiar şi cu 0,89%.
Este limpede pentru oricine că nivelul ridicat al datoriei externe şi impredictibilitatea politicilor guvernamentale ale PSD
au contribuit decisiv la escaladarea nivelului dobânzilor la împrumuturile pe termen lung acordate României de instituţiile
financiare internaţionale, de la 3% în anul 2016, la 4% în 2017, respectiv la 4,69% în 2018.
Ministerul Finanţelor Publice anunţa, la începutul anului curent, că va angaja în 2019 credite externe de 4,2 miliarde
euro, dar la jumătatea exerciţiului financiar se împrumutase deja cu 5 miliarde euro şi se pare că „licitaţia” continuă.
Potrivit proiecţiei serviciului datoriei publice, efectuată la finele anului trecut, numai în 2019 România trebuia să
plătească 11,5 miliarde de lei, adică peste 2,4 miliarde euro, pentru dobânzi şi comisioane aferente datoriei publice
guvernamentale. Această sumă însă va creşte, pentru că şi nivelul creditelor externe a crescut, depăşind deja 35% din PIB. Şi,
din nefericire, nu se va opri aici...
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Suferinţa bolnavilor nu trebuie tranzacţionată politic
Domnule președinte, stimați colegi,
Ministerul Sănătății, prin persoana care deţine portofoliul de ministru, a propus reducerea cu 81,3 milioane de lei a
bugetului total alocat programelor naționale de sănătate publică în 2019, în condițiile în care România alocă cei mai puțini bani
din Uniunea Europeană pentru sănătate, media la nivelul Uniunii fiind de 10% din PIB. Este grav să reamintesc că țara noastră
alocă aproape 5% din PIB, sumă mult prea mică pentru un sistem medical de calitate care nu are programe naţionale de
prevenție decât pe hârtie.
Fondurile insuficiente pentru rezolvarea problemelor din sistemul sanitar nu mai permit o nouă mutilare. Gândirea
haotică şi lipsa de profesionalism a ministrului Sănătăţii transformă Ministerul Sănătăţii într-un organism vulnerabil, fără
resurse, finanţare şi lipsit de perspective.
Datele publicate de Eurostat reflectă realitatea și haosul din sănătatea românească ceea ce denotă că sistemul sanitar a
fost aruncat în derizoriu de ambiţii subliminale şi făţarnice ale actualului ministru al Sănătăţii.
În toate țările UE guvernele sunt implicate în finanțarea serviciilor medicale, dar în România în loc să se mărească
sumele alocate sistemului medical, se taie și din promisiunile făcute triumfalist pe toate canalele media. Promisiuni de
finanţare ae ministrului fără fundament, pacienţii aşteaptă materializarea angajamentelor care în fiecare zi se dovedesc
neadevărate.
Diminuarea cu suma de 81,3 milioane de lei, atât la nivelul creditelor de angajament cât și al creditelor bugetare, arată
disperarea acestui guvern rămas fără resurse inclusiv în finanţarea domeniilor strategice pentru care a girat cu proiecte,
finanţări şi politici rămase doar în stadiul teoretic.
În programul de guvernare și politicile de sănătate ați venit numai cu sloganuri care sună bine în mass-media, numai cu
promisiuni şi iluzii. Ați venit cu vorbe mari și aici nu pot decât să citez că ”viziunea principală a programului de guvernare în
domeniul sănătății este construită în jurul cetățeanului și nu a sistemului medical, scopul final fiind acela ca serviciile de
sănătate să fie cât mai aproape de cetățean”. Care cetățean? Cel care apelează la mila publică pentru un tratament în
străinătate pentru a-și salva viața, cel care este umilit zilnic în spitale insalubre, adevărate pericole pentru sănătatea oamenilor?
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La începutul anului 2019 ministrul Sănătății declara cu multă suficienţă că avem nevoie de bani pentru investiții și
pentru programele naționale. Acum, la câteva luni care ne mai despart de finalul anului, constatăm că investiţiile au fost
improvizate, fără finalitate, construirea spitalelor s-a amânat, iar programele pentru prevenţie au rămas doar pe hârtie.
Oare când vorbiți serios? La început sau la sfârșit de an?
Ministrul Sănătății afirma că “80% dintre manageri nu au ce căuta în sistemul de sănătate”. Dumneavoastră v-ați făcut o
evaluare a activității prestate ca manager de spital sau la conducerea ministerului? Sunt convinsă că nu!
Sănătatea are nevoie de un OM care să cunoască problemele şi priorităţile sistemului sanitar, cu o gândire coerentă şi
soluţii viabile pentru ca suferinţa bolnavilor să nu mai fie tranzacţionată politic.
Deputat
Dr.Viorica Cherecheș
***
Vacanța a trecut, problemele au rămas!
Domnule președinte, stimați colegi,
Bilanțul la începutul anului școlar 2019-2020 nu este deloc îmbucurător, nici pentru elevi, nici pentru profesori, nici
pentru părinți. Scoala a început de 2 zile, dar cele mai multe dintre problemele anilor trecuți sunt departe de a fi rezolvate.
Aceleași probleme la fiecare început de an școlar. Aceleași probleme care parcă nu au rezolvare. Scoli încă în șantier,
școli fără autorizație de funcționare, școli fără toalete, fără manuale școlare, licitații întârzâiate pentru ca elevii să primească
cornul și laptele.
Nu în ultimul rând siguranța elevilor care nu este asigurată nici de paznici,nici de camerele video la destul de multe
unități de învățământ. O altă problemă gravă întâlnită în multe școli este cea a microbuzelor școlare, mai mult de jumătate din
acestea reprezintă un pericol pentru elevi.
Cele mai grave probleme rămân în continuare în mediul rural unde în majoritatea unităților de învățământ copiii trebuie
să suporte condiții igenico-sanitare improprii. Multe școli nu au primit nici în acest an autorizații sanitare de funcționare pentru
că nu au nici apă curentă, iar toaletele nu sunt prevăzute cu canalizare. Suntem doar în anul 2019! Ce pretenții să mai avem!
De fiecare dată se invocă lipsa banilor, iar părinții sunt nevoiți să tot contribuie la fondul școlii și cel al clasei, măcar
pentru probleme mult mai mici.
Stimați colegi,
De ce Guvernul PSD a vorbit despre educație doar în campania electorală? De ce ați vorbit despre calitatea educației,
despre modalitățile de a transforma învățământul românesc în unul performan, dacă nu ați făcut nimic?
Nu pot să nu reamintesc declarațiile acestui guvern din primăvara acestui an, prin care se promitea că toate școlile care
nu au toalete și apă curente vor deveni istorie, dar nu așa s-a întâmplat! Minciuni!Promisiuni!
Acum câteva zile, stimata doamna Viorica Dăncilă promitea că va aloca bani pentru aceste școli. Cam târziu doamna
prim-ministru! Ceea ce nu s-a făcut peste vară, nu se va face acum în ultimul ceas. Dar poate că niciodată nu este prea târziu!
România are nevoie de o generație educată. România are nevoie de un învățământ performant. Așa această țarișoară își
poate construi un viitor.
Deputat
Florin Stamatian
***
Ca să evităm tragediile, poliția trebuie să asigure securitatea echipajelor medicale de urgență
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
”De regulă” și ”cu ajutorul” sunt sintagme pe care le întâlnim prea des în legislația românească și care, din păcate, pot
face diferența dintre viață și moarte, dintre a fi în siguranță și a te trezi victima unei agresiuni. Pe fondul acestui ”de regulă” și
în absența unor reglementări clare, s-a ajuns în situația în care, în tot mai multe localități din țară, polițiștii refuză să însoțească
echipajele de pe ambulanțe, în situații în care aceștia transportă bolnavi psihic sau persoane care prezintă vădite tendințe de
violență sau potențial violente.
La baza acestui fenomen, semnalat de a asistenții medicali din Serviciile de Ambulanță Publice, reprezentați de Uniunea
Națională a Sindicatelor Asistenților Medicali din Serviciile de Ambulanță (U.N.S.A.M.S.A.) stau prevederile ambigue ale
Legii 487/2002, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice. Potrivit actului normativ, transportul unui
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bolnav psihic, agresiv sau potențial agresiv, către spital sau de la un spital la altul, se realizează ”de regulă”, prin intermediul
serviciului de ambulanță, iar cazul în care comportamentul persoanei în cauză este vădit periculos, transportul acesteia la spital
se realizează ”cu ajutorul” poliției, jandarmeriei, pompierilor, în condițiile respectării tuturor măsurilor posibile de siguranță.
Numai că, pe fondul lui ”de regulă” și ”cu ajutorul”, echipajele de poliție refuză să se urce în cabină, alături de
personalul medical al ambulanței, pentru a supraveghea împreună pacientul agresiv pe timpul transportului. Evident, o situație
care pune în pericol viața pacientului, care poate oricând să deschidă ușa mașinii, dar și viața șoferului și a asistentului și
medicului de pe ambulanță. Situația este cu atât mai absurdă cu cât, atunci când este nevoie, polițiștii sunt cei care
imobilizează un bolnav agresiv și, potrivit propriilor regulamente ale Ministerului Afacerilor Interne, tot polițiștilor le revine și
sarcina de a-l supraveghea, pe toată perioada imobilizării. Deci și în timpul transportului către spital sau între diferite unități
spitalicești, în cabină, alături de medic și de asistentul de pe ambulanță.
Mai mult, potrivit aceleiași Legi a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, un medic sau un
asistent medical nu poate decide internarea unui pacient bolnav psihic, fără ca acesta să-și dea consimțământul, în timp ce un
polițist, după ce constată că bolnavul reprezintă un pericol iminent pentru cei din jur, dar și pentru sine, poate întocmi un
raport în baza căruia propune internarea pacientului violent, chiar dacă acesta refuză.
Stimați colegi,
În realitatea anului 2019, viața echipajelor de pe ambulanță și a bolnavilor agresivi este pusă serios în pericol, cât timp
polițiștii refuză să se urce în salvări și, invocând proceduri operaționale interne, se rezumă să escorteze cu mașina din dotare
ambulanța, fără a avea nicio secundă control pe ceea ce se întâmplă în interior cu pacientul, cu personalul medical, cu șoferul
și chiar cu aparatura, toate puse în pericol. Deși parte a aceluiași minister, se pare că o colaborare optimă între cele două
instituții nu este posibilă în acest moment.
Prin arhive, susțin asistenții medicali de pe ambulanțe, ar exista un protocol din 2006, încheiat între Ministerul de
Interne și Ministerul Sănătății, în care se prevede instituirea, ca ”principiu de intervenție, regula muncii în echipă mixtă (medic
psihiatru/de familie, asistent medical/social, cu ajutorul poliției, jandarmeriei și pompierilor), în cazurile în care tulburările
mintale și comportamentul unui bolnav psihic prezintă un risc major de săvârșire a unor acte de agresivitate, în vederea
transportării acestuia la unitatea de psihiatrie cea mai apropiată și care are asigurate condiții de asistență specifice”. Tot în
acest protocol se specifică și faptul că transportul se face cu ambulanța, dar însoțită de polițist, singurul în măsură să introducă
pacientul în mașina salvării, chiar dacă acesta se opune.
Vă rog să remarcați, dragi colegi, că și aici avem de-a face cu aceeași sintagmă, ”cu ajutorul”, fără ca nimeni să oblige
polițistul, jandarmul sau pompierul să urce alături de echipajul medical, pe care îl lasă lipsit de orice siguranță. De aceea,
consider că se impune o modificare a Legii sănătății mintale, cu reguli clare, din care să dispară ”de regulă” și ”cu ajutorul” și
încheierea unor protocoale cu prevederi la fel de clare, între Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de
Urgență din subordinea aceluiași minister și Ministerul Sănătății, astfel ca securitatea pacienților și a echipajelor de pe
ambulanțe să nu mai poată fi pusă în pericol.
Vă mulțumesc!
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Noul an școlar a început, iar vechile probleme rămân neschimbate!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Nu știu cum au reușit în ultimii ani guvernele PSD să umbrească atât de puternic emoția deosebită a elevilor care pășesc
pentru prima oară în școală sau a celor care se întorc din vacanță ca să audă primul clopoțel. De ani și ani de zile se cunosc
principalele probleme pe care le întâmpină sistemul românesc de învățământ și, în locul unor decizii înțelepte care să
remedieze aceste neajunsuri, problemele se adâncesc de la un an la altul. PSD este de 7 ani la guvernare și tot de 7 ani, elevii
claselor a șaptea constată că în prima zi de școală nu au manuale! Sunt elevii care nu au avut niciodată manuale noi la
începutul anului școlar. Nici ceilalți elevi nu sunt mai fericiți, pentru că sunt nevoiți să preia manuale mai vechi, rupte, cu foi
lipsă, după care trebuie să învețe, pentru că retipărirea manualelor încă nu este gata, din incompetența celor care populează
Ministerul Educației.
Apoi, școala, în loc să fie acel loc atrăgător, care să te întâmpine la intrare cu miros de var proaspăt pe pereți, flori în
curte și cu o curățenie exemplară în spațiile comune, a devenit o sperietoare unde te temi dacă-ți pică sau nu tavanul în cap și
unde toaleta a rămas tot acolo unde o știm din străbuni, în fundul curții. Ministerul Educației a avut la îndemână sute de
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milioane de lei pentru a reclădi rețeau școlară, atât de la buget, cât și din fonduri europene sau din împrumuturi de la Banca
Mondială și, cu toate acestea, către școli nu a ajuns decât, poate, niște mărunțiș.
Restructurarea rețelei școlare a fost și ea făcută tot după ureche, astfel că mai toți miniștri educației au dat din umeri
nedumeriți și nu au înțeles de ce în România anului 2019 aproape unul din cinci copii nu ajunge deloc la școală. Păi cum să
ajungă la școală micuțul care are de străbătut zeci de km pe drumuri de pământ sau peste dealuri, până unde a considerat
ministrul că e bine să fie comasate toate școlile desființate și, mai ales cu ce să ajungă el până acolo? Microbuze școlare sunt
puține și, de anul acesta, Guvernul a lovit direct și în naveta elevilor.
Dascăli sunt puțini și nu sunt stimulați suficient să aleagă acele școli din mediul rural, unde copiii au cea mai mare
nevoie de școală și de un dascăl care să le arăte că numai școala îi poate face mari! Mai mult decât atât, învățătorii și profesorii
care-și iubesc meseria, au constatat că, în ultimii ani, Guvernul le-a pus în spinare atâtea sarcini birocratice, încât mai mult de
jumătate din timpul lor se ocupă de hârtii, de raportări și indicatori, rupându-le astfel din timpul prețios pe care ar trebui să-l
acorde elevilor. Știm cu toții că profesorii fac pe paznicii de serviciu, sunt și consilieri școlari și medici de ocazie și psihologi
și secretare și tot ceea ce mai este nevoie numai ca școala românească să nu se prăbușească de tot. La fel de grav este și faptul
că, în ultimii 7 ani, politizare excesivă promovată de PSD a ajuns o cangrenă și în sistemul de învățământ, afectând activitatea
inspectoratelor, a școlilor și a dascălilor.
Stimați colegi. Educație de calitate fără finanțare este o minciună! Vă aduc aminte că în urmă cu 12 ani, toate partidele
politice au semnat Pactul pentru educație prin care cel mai important sector al vieții noastre sociale ar fi trebuit să primească
anual o finanțare de la buget de minimum 6% din PIB. În anul 2011, Guvernul Boc a introdus în Legea nr.1 a educației
naționale această prevedere, pe care PSD, din 2012 și până astăzi, nu a respectat-o. În loc să avem o finanțare de 6% din PIB,
constatăm că banii alocați învățământului au scăzut la mai puțin de 2,7% din PIB. Numai la ultima rectificare bugetară,
doamna Dăncilă a mai tăiat din bugetul educației încă 1 miliard de lei.
Fac apel la parlamentarii de bună-credință, indiferent de partidul pe care îl reprezintă, să ne unim și să respectăm legea.
Să alocăm cât mai curând posibil banii cuveniți educației prin lege. Vă avertizez că în educație, ceea ce vom semăna astăzi,
vom culege peste ani de zile și cred că anticipăm cu toții ceea ce se va întâmpla, dacă problemele din educație vor fi ignorate.
Regret nespus de tare că PSD a tratat cu atâta dispreț acest domeniu. În doi ani și jumătate, PSD a perindat prin Guvern nu mai
puțin de 6 miniștri în fruntea educației, dintre care 2 interimari, iar începutul acestui an școlar ne-a găsit fără ministru plin în
funcție! Demiterea Guvernului Dăncilă prin moțiunea de cenzură demarată de PNL, ne va da șansa să aducem și educația în
normalitatea mult așteptată.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
O altă bombă a guvernării care va exploda în anul 2021 – prețul gigacaloriei!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Din anul 2012 de când PSD a venit la guvernare, România a fost îndatorată cu peste 125 de miliarde de lei și românii au
plătit în acești șapte ani dobânzi de peste 70 de miliarde de lei pentru împrumuturile făcute. Ce s-a făcut cu banii împrumutați,
nimeni nu ne poate spune. Autostrăzi nu s-au construit, căile ferate se fărâmă sub trenuri, podurile cad sau sunt dezafectate,
școlile au toaletele tot acolo unde le știm cu toții, iar spitalele noi sunt tot la stadiul de promisiune. De la investiții care urcau la
peste 7% din PIB în anul 2011, am ajuns în anul 2019 la un minim istoric care nu va depăși 3% din PIB.
Guvernările păguboase conduse de PSD au apăsat extrem de putenic și asupra investițiilor administrațiilor locale.
Primăriilor li s-au confiscat banii agonisiți pentru a mai schimba o țeavă de apă, pentru a mai amenaja o școală sau a reabilita o
stradă găurită. Mai mult, după ce le-a luat o parte din bani și le-a diminuat veniturile, guvernul a aruncat pe spinarea
administrațiilor locale și cheltuieli noi pentru susținerea persoanelor cu dizabilități sau pentru noi sarcini administrative. Așa se
face că, de aproape 3 ani, investițiile făcute de primării au ajuns să dispară. Mai fac ceva investiții de mântuială, cei care se au
bine cu miniștri PSD de la București și care le mai aruncă ceva mărunțiș pentru echilibrarea bugetelor locale.
Stimați colegi. În marile municipii, în special cele reședință de județ, populația încă se mai află într-un număr foarte
mare conectată la sistemul centralizat de apă caldă și de încălzire a locuințelor. Sistemele acestea de termoficare sunt, în
procent de peste 90%, mai bătrâne decât tânăra noastră democrație, adică au aceeași vârstă cu momentul în care au fost
inaugurate. Așa se face că eficiența lor economică și energetică este un dezastru! Apa caldă se pierde pe jumătate din cauza
conductelor fărâmate, iar agentul termic ajunge în calorifere atât cât să nu înghețe conducta.
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Toate aceste lucruri se întâmplă în condițiile în care investițiile au fost aproape inexistente. Am ajuns la situația
paradoxală ca centrala de apartament să fie mai eficientă decât sistemul centralizat! Apoi, să nu ne facem iluzia că pierderile
din rețea sunt gratuite! Ele apar pe factura cetățenilor, însă, deocamdată doar parțial, pentru că Guvernul a amânat de la un an
la altul termenul până la care autoritățile nu vor mai subvenționa prețul agentului termic pentru toată populația.
Stimați colegi. Guvernul a amânat din nou, până în anul 2021, momentul în care se va renunța definitiv la subvenția
pentru încălzire. În lipsa totală a investițiilor, facturile oamenilor se vor dubla chiar din toamna acelui an. Acesta este un nou
cadou otrăvit lăsat de PSD pentru guvernul viitor, așa cum au făcut și cu pensiile și cu salariile, adică ei au promis că le
majorează, dar nu acum, ci din 2021, când ei nu vor mai fi, sper eu, nici măcar pe șcena politică.
Soluții există, însă ele trebuie puse în aplicare imediat. Spre exemplu, primarul PNL al Municipiului Oradea a utilizat
fonduri europene și a modernizat întreg sistemul de încălzire centralizată din oraș. Gigacaloria la Oradea este foarte ieftină,
astfel încât mii de orădeni renunță la centrala de apartament și solicită racordarea în sistem centralizat, pentru că vor avea
costuri reduse pe jumătate. La polul opus se află Municipiul Craiova, condus de când se știe de PSD, unde sistemul termic este
în colaps, furnizând una dintre cele mai scumpe gigacalorii din țară. Mii de olteni fug de rup pământul de sistemul centralizat,
pentru că nu-și permit să mai achite facturile.
Am analizat în detaliu modul în care PSD a reușit nu folosească fondurile gratuite de la Uniunea Europeană și am
constatat că mai sunt încă miliarde bune pentru care PSD nici măcar nu a transmis proiecte pentru a aduce banii în țară. Hadeți
ca, indiferent de apartenența noastră politică, să utilizăm aceste fonduri, așa cum a făcut primarul de la Oradea, să modernizăm
sistemele termice și să scădem oamenilor facturile uriașe pentru încălzire în sezonul rece. Dacă nu, anul 2021 va fi anul
colapsului financiar pentru toate sistemele de încălzire centralizată.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
În anul 2019, toți copiii ar trebui să meargă la școală!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Noul an școlar a debutat cu aceleași probleme structurale, pe care guvernele din ultimii 30 de ani nu au fost în stare să le
rezolve. Toată lumea cunoaște deficiențele majore cu care se confruntă școala românească, puțini se implică, însă, în
rezolvarea lor. Am fi uimiți să aflăm cât de simple sunt soluțiile pentru ca elevii să beneficieze de un învățământ de calitate.
Învățământ de calitate fără bani, fără o finanțare adecvată, este o iluzie. De ani de zile, guvernul a încălcat angajamentul
făcut de a acorda educației 6% din PIB. Parcă în ciudă, de la acel acord între partidele politice, finanțarea pentru educație a
scăzut la mai puțin de jumătate, sub pretexte care mai de care mai absurde: că elevii sunt mai puțini, că rețeaua de școli este
mai mică, că mai trebuie să pună și părinții ceva bani din buzunar, dacă vor ca elevii să învețe în condiții decente, în condițiile
în care Constituția prevede, negru pe alb, că învățământul de stat obligatoriu este gratuit.
Stimați colegi. Nu pot să neg faptul că s-au mai făcut și lucruri bune în educație, în special acolo unde primari
responsabili au făcut investiții notabile în modernizarea școlilor. Nu pot să nu recunosc faptul că avem dascăli de toată isprava,
care reușesc să ducă elevii la un nivel înalt de pregătire, confirmat prin medaliile obținute la olimpiadele naționale și
internaționale. Cu toate acestea, veștile bune sunt puternic umbrite de faptul că, în România, elevii din mediul rural nu au nicio
șansă să parcurgă toate etapele de pregătire – gimnaziu, liceu, facultate – și că aproape 1 din 5 copii nu ajunge deloc la școală!
În anul 2019, copiii nu au cu ce să meargă la școală, pentru că microbuzele școlare sunt puține sau nu sunt deloc. În anul
2019, zeci de mii de copii continuă să învețe înghesuiți, și câte 35 într-o singură clasă. În anul 2019, în România continuă să
funcționeze cel mai ineficient sistem de învățământ, cel cu predare simultană, în care învățătorul este obligat să predea la 2-3
clase în același timp. În anul 2019, toaletele moderne lipsesc, frigul va fi din nou în școală în anotimpul rece, dotările sunt
puține și dascălii foarte slab motivați. Mai mult decât atât, Guvernul s-a opus și programelor inițiate de PNL împotriva
abandonului școlar, cum ar fi asigurarea unei mese diversificate la școală sau programului școală după școală, prin care elevii
să fie supravegheați de profesori și să-și facă temele la școală.
Stimați colegi. PSD ne-a demonstrat că nu dă doi bani pe soarta educației. A rotit în 2 ani și jumătate nu mai puțin de 6
miniștri, care nu au oferit nicio soluție la adevăratele probleme ale școlii românești! Această atitudine față de sistemul de
învățământ românesc este unul dintre motivele principale pentru care Guvernul Dăncilă trebuie demis prin moțiunea de
cenzură ce va fi depusă de PNL.
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Vă mulţumesc,

Deputat
Claudiu Răcuci
***

Declarație politică
Stimaţi colegi,
Un număr de 2.824.594 de elevi şi copii de grădiniţă au început luni cursurile anului şcolar 2019 – 2020, dar cele mai
multe dintre problemele anilor trecuți din sistemul de educație sunt departe de a fi fost rezolvate. Sunt lipsuri care persistă de ani și totuși,
toamnă de toamnă, responsabilii din Ministerul Educației, par să fie luați prin surprindere.
La începutul anului școlar 2019-2020, elevii nu vor avea din nou manuale pe bănci, mulți dintre ei nu vor primi corn și lapte și în
doar 30% din unitățile de învățământ din țară există cabinete medicale, toate acestea conform unei statistici publicate în luna martie a
acestui an.
Această statistică precizează clar faptul că în România sunt 1.180 de școli cu grupuri sanitare necorespunzătoare, față de
1489, câte erau anul trecut, deși un copil a murit în luna aprilie a acestui an, după ce a căzut în fosa septică a unei şcoli din
judeţul Iaşi.
Nici la numărul de cabinete medicale nu stăm mai bine, deoarece doar 1.902 școli aveau cabinete medicale generale în 2018,
adică 30% din totalul unităților școlare, potrivit datelor INS. Deficitul de cabinete nu este singura hibă de ordin medical din sistemul de
învățământ. În 2017 erau 821 de medici școlari raportați la 3.000.000 de elevi. Asta înseamnă un singur medic școlar la 3.654 de elevi.
Nici capitolul siguranța copiilor nu excelează, deoarece există încă un număr de 6365 de școli, adică 34% din clădirile unităților de
învățământ, care nu beneficiază nici de pază și nici de camere video.
La toate acestea adăugăm faptul că nici în acest an manualele nu vor fi pe băncile elevilor de clasa a VII-a la începutul anului
școlar, ei primindu-le cu trei săptămâni întârziere, potrivit directorilor de edituri. De asemenea, doar 20 de județe din 41 au demarat
licitație pentru pachete alimentare în școli (din produse de panificație, lactate, fructe și legume).
Cam așa arată tabloul la începutul anului școlar, tablou care ne arată clar lipsa de responsabilitate a guvernanților,
dezinteresul față de acest domeniu atât de important pentru țara noastră.
În vreme ce toate statele europene privesc educaţia ca piloni principali ai construcției unei societăți, actualul guvern
sugrumă în fașă viitorul noilor generații.
Este extrem de grav, deoarece lipsa de interes față de educație, protejarea incompetenței, proasta gestionare a treburilor
din educație și lipsa de viziune pentru viitorul copiilor noștri vor avea consecințe extrem de nefaste pe termen lung.
Vă mulţumesc!
Deputat
Șișcu George
***
Modernizarea infrastructurii rutiere, prioritatea zero!
Stimați colegi,
A început o nouă sesiune parlamentară, iar opoziția are o misiune extrem de grea luptând pe un flanc pentru a restabili
un climat legislativ și social de normalitate în țară, rectificând și eliminând toate abuzurile comise de PSD ALDE în ultimii 3
ani, iar pe de altă parte avem îndatorirea morală și civică să sancționăm și să îndepărtăm cel mai nociv partid de la guvernarea
țării!
De la bun început aș vrea să punctez faptul că dincolo de proiectele legislative personale și de partid, principala
preocupare a parlamentarilor din Moldova, nu doar din Iași trebuie să rămână realizarea Autostrăzii Iași-Tg. Mureș și
modernizarea infrastructurii rutiere în județe Moldovei!
Este vital să conștientizăm importanța acestui obiectiv pentru dezvoltarea regională și să acceptăm că este nevoie de
consens și colaborare între partidele politice pentru a reusi.
Mi-aș dori, după toate obstacolele ridicate, ca și parlamentarii din PSD să înțeleagă beneficiile economice și sociale ale
dezvoltării infrastructurii rutiere în regiunea noastră, iar proiecția bugetului pe 2020 să conțină alocări bugetare pentru centuri
ocolitoare și drumuri moderne între capitalele reședință de județ!
Ieșenii, fie că vorbim de rural sau urban circulă și observă cum arată localitățile, se raportează la alte comunități din țară
și totodată cred că ne-am convins cu toții că promisiunile PSD sunt niște gogoși electorale spuse cu o ciclicitate de 4 ani.
Important este să arătăm seriozitate, să rămânem la fel de determinați și preocupați de problemele localităților pe care le
reprezentăm și am certitudinea că în 2020 vom avea mult mai multe primării liberale.
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E timpul Iașului! E timpul să avem o administrație cu adevărat orientată către cetățean și spre modernizarea celui mai
mare județ al României!
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Costel Alexe
***
Transformarea școlilor profesionale în școli ajutătoare este un atentat la viitorul României
Începutul acestui an școlar vine cu o nouă modificare în structura sistemului de educație din România. Din păcate, cu o
modificare care va afecta negativ România mulți ani de acum încolo, distrugând ani întregi de muncă desfășurată de
administrațiile locale și de mediul de afaceri.
Mă refer, desigur, la decizia aberantă, luată de PSD, de a trimite obligatoriu la școlile profesionale toți elevii care au luat
nota mai mica de 5 la examenele de evaluare națională. Nu erau de ajuns haznalele fără apă de la școlile din mediul rural, în
care au murit copii înecați, nu erau de ajuns sălile de clasă cu dotare din anii 50, sau lipsa profesorilor calificați, care fură
șansele la o viață normală a multor elevi. Acum, PSD s-a gândit că obligatoriu cei care nu trec examenele trebuie să meargă la
școala profesională.
Prin această abordare total eronată, PSD transformă școlile profesionale într-un fel de batalion disciplinar, un fel de
școală ajutătoare la care nimeni nu va vrea să meargă de bună voie. Este o lovitură ucigătoare nu doar pentru viitorul acestor
copii, cât și pentru viitorul României. Un atentat pe termen lung la viitorul economic al țării, o bombă economică și socială cu
efect întârziat. Școlile profesionale, din cauza acestei măsuri stupide, vor ajunge să fie desconsiderate și să fie asociate cu lipsa
succesului educațional. Este subminat astfel efortul din ultimii ani al administrațiilor locale și al mediului de afaceri din
România care, lucrând împreună, au reușit să promoveze modelul școlilor de tip dual și să arate că școlile profesionale sunt
vitale pentru o economie sănătoasă și uneori pot oferi alternative economice și sociale mai bune decât unele universități, fiind
un început foarte bun de carieră.
PSD nu înțelege însă deloc cum funcționează educația și nu înțelege că pentru o economie sănătoasă e nevoie de calitate
în învățământul profesional și e nevoie ca acesta să devină o alegere pentru elevi și nu o impunere. De altfel, cei care au cel
mai mult de pierdut sunt chiar elevii, care vor fi distribuiți automat de un calculator, în loc să fie luate în calcul abilitățile lor
sau să se caute adevăratele cauze ale eșecului lor școlar și să li ofere alternative adaptate problemelor lor.
PSD nu înțelege că statele din vestul Europei s-au dezvoltat punând accentul pe calitate în educație și că școlile
profesionale sunt o piesă indispensabilă din motorul economic european, mulți dintre meseriașii care pun în mișcare acest
motor fiind produsul școlilor profesionale.
Ca și cum dezastrul nu era complet, PSD mai vine cu o măsură ce va distruge și mai mult ideea de calitate în educație:
cei care au luat notă mai mica de 5 la examenul de titularizare, sau nici măcar nu s-au prezentat la acest examen, vor putea să
predea in școli, grație unei modificări legislative adoptate pe șest de Guvern, săptămână trecută. Probabil că următoarea
măsură a guvernului PSD va fi reînființarea șantierelor tineretului...
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Guvernarea Dăncilă aduce învățământul în pragul dezastrului!
Doamnă/ domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
La debut de an școlar învățământul românesc se află într-o situație din ce în ce mai critică, având în vedere că
problemele cu care acesta se confruntă s-au acutizat foarte mult, atât din cauza lipsei foarte mari de fonduri, cât și din cauza
managementului tot mai slab, superficial și neprofesionist, pe care Guvernul Dăncilă l-a implementat, în ultima perioadă, în
sistemul public de educație.
Astfel, chiar înainte cu o lună de debutul noului an școlar 2019 – 2020, Guvernul Dăncilă a procedat exact pe dos, adică
a luat decizia de a tăia sume consistente din banii alocați Ministerului Educației Naționale, în loc să evalueze cât mai bine
necesitățile stringente din sistem și să suplimenteze, de urgență, fondurile necesare!
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În acest context, foarte multe unități de învățământ nu au fost încă pregătite să-și deschidă porțile pentru primirea
elevilor sau a preșcolarilor, nefiind terminate sau nici măcar începute reparațiile necesare ale acestora. Iar acest lucru se
întâmplă chiar în multe unități de învățământ din capitală, ce să mai vorbim de precaritatea în care se regăsesc unele școli și
grădinițe, din mediul rural, care nici acum, în anul 2019, nu au încă toate toaletele în interiorul clădirilor?!
Totodată, sunt încă, în România, foarte multe unități de învățământ care nu au autorizație de funcționare sau nu sunt
autorizate ISU și, cu toate acestea, elevii sunt nevoiți să învețe în acele clădiri, punându-li-se viața cu adevărat în pericol de
către cei care permit astfel de lucruri!
Doamnelor și domnilor deputați,
Majoritatea dintre noi avem copii și consider că ar trebui să ne pese tuturor de ceea ce se întâmplă cu învățământul
românesc, de involuția accelerată a acestuia, fapt care afectează grav generațiile actuale și viitoare! Ar trebui să ne pese tuturor
de rezultatele tot mai slabe pe care elevii le au la cele mai importante examene, dar și de faptul că abandonul școlar timpuriu
este tot în creștere și nu în scădere, iar învățământul profesional, în loc de ofertă alternativă viabilă pentru o parte dintre elevi,
este considerat de către Guvernul Dăncilă un coș de gunoi al educației și nu o profesionalizare reală, așa cum ar fi firesc!
Haideți să nu mai permitem vreodată ca vreun guvern să mai facă experimente asupra copiilor care merg în școlile sau
grădinițele din învățământul public! Haideți să lăsăm la o parte interesul de partid, odată pentru totdeauna, atunci când vine
vorba de interesul direct al copiilor și de viitorul lor! Haideți să ne punem la masa unor discuții normale și să luăm cu toții cele
mai bune decizii pe termen lung, pentru ca educația românească să redevină mândria noastră, dar și a generațiilor viitoare!
Vă mulțumesc!
Deputat
Robert Boroianu
***
Un nou debut catastrofal al anului școlar sub guvernarea Dăncilă!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Este din ce în ce mai grav ce se întâmplă cu sistemul de educație românesc sub egida unor guverne PSD care s-au
dovedit, în ultimii ani de guvernare, mai mult decât incapabile să gestioneze în mod responsabil acest domeniu vital pentru
viitorul acestei țări!
Astfel, guvernele PSD au lăsat cu totul de izbeliște cele mai importante domenii pentru români, cum sunt educația,
sănătatea sau infrastructura, neinvestind absolut niciun ban în proiecte noi pentru construirea de creșe, grădinițe, școli și
spitale, așa cum au promis solemn prin programele de guvernare!
Guvernelor PSD nu le-a păsat deloc de generațiile de copii care au intrat pentru prima dată în băncile școlilor sau ale
grădinițelor, ori de copiii care se confruntau deja cu acest sistem public de educație din ce în ce mai sărac, mai perimat și cu o
curriculă școlară extrem de sufocantă pentru elevi.
Mai mult decât atat, în loc să fie suplimentate fondurile pentru Ministerul Educației Naționale, astfel încât în acest an
toți copiii să beneficieze de manuale gratuite, încă din prima zi de școală, și de o masă caldă zilnic, dar, mai ales, de toalete și
clase moderne și decente, echipa Dăncilă&Teodorovici – cărora le-a "plăcut" mult școala... – au găsit de cuviință să mai taie
peste 1 miliard de lei din banii pentru educație, chiar înainte cu o lună de debutul noului an școlar!
Doamnelor și domnilor deputați,
Doamna Dăncilă "iubește" atât de tare educația, încât a taiat toată suma alocată ministerului de resort care era necesară
derulării Programului "Merg la școală", argumentând în mod pueril acest demers incalificabil!
Este demonstrat de datele statistice că cifrele abadonului școlar nu sunt unele tocmai îmbucurătoare pentru statul român
sau aflate într-o scădere semnificativă, ci, dimpotrivă, conform statisticii Eurostat, în anul 2018 România a înregistrat un nivel
ridicat al abandonului şcolar timpuriu, de 16,4%, fiind a treia țară în clasamentul abandonului școlar din Europa.
Îi atrag atenția doamnei Dăncilă că abandonul școlar chiar a devenit un fenomen din ce în ce mai grav, după cum am
demonstrat mai sus, făcând ravagii în România, în special în mediul rural! Deci, ceea ce a făcut dumneaei, prin tăierea banilor
alocați exact pentru stoparea acestui fenomen, este o decizie total greșită, inacceptabilă și inadecvată, față de problemele și de
necesitățile reale ale comunităților!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Roman
***
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Transformarea școlilor profesionale în școli ajutătoare este un atentat la viitorul României
Începutul acestui an școlar vine cu o nouă modificare în structura sistemului de educație din România. Din păcate, cu o
modificare care va afecta negativ România mulți ani de acum încolo, distrugând ani întregi de muncă desfășurată de
administrațiile locale și de mediul de afaceri.
Mă refer, desigur, la decizia aberantă, luată de PSD, de a trimite obligatoriu la școlile profesionale toți elevii care au luat
nota mai mica de 5 la examenele de evaluare națională. Nu erau de ajuns haznalele fără apă de la școlile din mediul rural, în
care au murit copii înecați, nu erau de ajuns sălile de clasă cu dotare din anii 50, sau lipsa profesorilor calificați, care fură
șansele la o viață normală a multor elevi. Acum, PSD s-a gândit că obligatoriu cei care nu trec examenele trebuie să meargă la
școala profesională.
Prin această abordare total eronată, PSD transformă școlile profesionale într-un fel de batalion disciplinar, un fel de
școală ajutătoare la care nimeni nu va vrea să meargă de bună voie. Este o lovitură ucigătoare nu doar pentru viitorul acestor
copii, cât și pentru viitorul României. Un atentat pe termen lung la viitorul economic al țării, o bombă economică și socială cu
efect întârziat. Școlile profesionale, din cauza acestei măsuri stupide, vor ajunge să fie desconsiderate și să fie asociate cu lipsa
succesului educațional. Este subminat astfel efortul din ultimii ani al administrațiilor locale și al mediului de afaceri din
România care, lucrând împreună, au reușit să promoveze modelul școlilor de tip dual și să arate că școlile profesionale sunt
vitale pentru o economie sănătoasă și uneori pot oferi alternative economice și sociale mai bune decât unele universități, fiind
un început foarte bun de carieră.
PSD nu înțelege însă deloc cum funcționează educația și nu înțelege că pentru o economie sănătoasă e nevoie de calitate
în învățământul profesional și e nevoie ca acesta să devină o alegere pentru elevi și nu o impunere. De altfel, cei care au cel
mai mult de pierdut sunt chiar elevii, care vor fi distribuiți automat de un calculator, în loc să fie luate în calcul abilitățile lor
sau să se caute adevăratele cauze ale eșecului lor școlar și să li ofere alternative adaptate problemelor lor.
PSD nu înțelege că statele din vestul Europei s-au dezvoltat punând accentul pe calitate în educație și că școlile
profesionale sunt o piesă indispensabilă din motorul economic european, mulți dintre meseriașii care pun în mișcare acest
motor fiind produsul școlilor profesionale.
Ca și cum dezastrul nu era complet, PSD mai vine cu o măsură ce va distruge și mai mult ideea de calitate în educație:
cei care au luat notă mai mica de 5 la examenul de titularizare, sau nici măcar nu s-au prezentat la acest examen, vor putea să
predea in școli, grație unei modificări legislative adoptate pe șest de Guvern, săptămână trecută. Probabil că următoarea
măsură a guvernului PSD va fi reînființarea șantierelor tineretului...
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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 Întrebări
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Consumul de tutun în rândul copiilor
Stimată doamnă ministru,
În Uniunea Europeană, consumul de tutun rămâne cauza individuală cu cel mai mare impact asupra bolilor cronice și
asupra deceselor evitabile.
În țara noastră, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, după 10 ani de scădere semnificativă și
constantă a procentului copiilor cu vârsta de 13-15 ani care fumează, s-a observat o încetinire a ritmului de scădere atât a
tentativelor de a încerca țigara cât și a fumatului curent. Dacă în 2014 erau cu 30,3% mai puțini adolescenți care fumau curent,
față de anul 2009, în 2017 s-a înregistrat o scădere de doar 8,5%. Îngrijorător este și că un procent mai mare de adolescente
afirmă că au fumat cel puțin o dată în viață (27,4% în 2017 comparativ cu 26,9% în 2013).
Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra faptului că cei mici tind să încerce produse din tutun foarte
devreme, 28% dintre copiii români chiar înainte de a împlini 10 ani. Din nefericire, ”testarea” primelor țigări poate fi urmată,
chiar de la această vârstă, de consumul curent odată cu instalarea dependenței de nicotină.
În acest context, vă rog să îmi comunicați, doamnă ministru, dacă, în acest an școlar, aveți în vedere derularea unei
campanii de informare asupra efectelor nocive ale tutunului, alături de Ministerul Educației Naționale, la nivelul unităților de
învățământ din județul Suceava, pentru a proteja generațiile viitoare, pentru a avea copii și tineri sănătoși.
Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Angelica Fădor
***
Adresată domnului Gabriel Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale
Conceptul UE privind „Prezența Maritimă Coordonată”
Stimate domnule ministru,
În zilele de 28 și 29 august a.c. a avut loc la Helsinki Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale
UE. Printre subiectele abordate, s-a numărat și Conceptul UE privind „Prezența Maritimă Coordonată”, elaborată în virtutea
consolidării rolului UE ca furnizor de securitate maritimă continentală și globală.
Pentru România, stat cu ieșire la Marea Neagră, acest subiect este important având în vedere statutul de pivot geopolitic
al Mării Negre și multitudinea conflictelor înghețate din proximitatea acesteia.
Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări:
1. La ce se referă, concret, Conceptul UE privind „Prezența Maritimă Coordonată”?
2. Care este aportul MapN la elaborarea Conceptului UE privind „Prezența Maritimă Coordonată” și cu
ce participă logistic la punerea în practică a documentului?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Investițiile din județul Neamț obținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(PNDL) în perioada 17.01.2019-prezent
Stimate domnule ministru,
În întrebarea înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 6732A/2018 din data de 19.12.2018 având ca subiect „Politicile
de dezvoltare regională”, în răspunsul nr. 980/MRP, transmis de dumneavoastră, din data de 11.02.2019, ați precizat, printre
altele, situațiile cu „obiectivele de investiții finanțate în cadrul celor două etape ale PNDL: PNDL I (2015-2020) și PNDL II
(2017-2020) ), până la data de 17.01.2019”, conform răspunsului instituției pe care o manageriați (atașat prezentei întrebări).
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Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări:
1. Care este stadiul de realizare a tuturor obiectivelor cuprinse în PNDL II până în prezent?
2. Care sunt obiectivele de investiții cuprinse în PNDL II realizate în județul Neamț în perioada
17.01.2019-prezent?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Situația exporturilor românești
Stimate domnule ministru,
Unul dintre domeniile gestionate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se referă la comerțul
exterior. Prin Demartamentul de Comerț Exterior este sprijinită dezvoltarea economică a României prin promovarea
exporturilor și integrarea armonioasă a țării în sistemul global de relații internaționale.
Unele dintre obiectivele principale al instituției pe care o manageriați, în domeniul mai sus-amintit, este de a promova
unu curs ascendent al schimburilor comerciale internaționale ale României, prioritar pentru exporturile românești și
îmbunătățirea continuă a structurii exportului românesc, a creșterii competitivității acestuia și a acordării priorității produselor
și serviciilor cu valoare adăugată mare, bazate pe inovare, creativitate, calitate.
Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări:
1. Care este ponderea exporturilor românești, din bugetul țării, pentru anii 2016-2018?
2. Care este situația exporturilor în România pentru anul în curs în fiecare regiune?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Stadiul de implementare al infrastructurii rutiere: drumul rutier Bicaz – Poiana Teiului
– Broșteni – Vatra Dornei; drumul rutier Târgu-Neamț – Poiana Teiului – Borsec; drumul rutier Piatra-NeamțGheorgheni; drumul rutier Piatra-Neamț – Bacău
Stimate domnule ministru,
În data de 06.06.2018 au formulat o întrebare Ministerului Transportului, nr. 4500A/2018, înregistrată la Ministerul
pentru Relația cu Parlamentul nr. 7577/MRP în data de 08.06.2018, având ca subiect „Planul de investiții al Ministerului
Transporturilor în modernizarea infrastructurii rutiere: Bicaz – Poiana Teiului – Broșteni – Vatra Dornei; drumul rutier TârguNeamț – Poiana Teiului – Borsec; drumul rutier Piatra-Neamț-Gheorgheni; drumul rutier Piatra-Neamț – Bacău”.
În răspunsul nr. 10873/MRP, transmis de dumneavoastră, din data de 07.09.2018, ați precizat următoarele: „CNAIR
S.A. din DRDP Iași are în desfățurare o procedură de licitație deschisă privind încheierea unor Acorduri-Cadru pentru execuția
lucrărilor de «Întreținere periodică – covoare asfaltice anul 2018-2020», după cum urmează:” fiind enumerate o serie de
sectoare de drumuri, conform răspunsului instituției pe care o manageriați (atașat prezentei întrebări).
Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări:
1. Care este situația licitațiilor menționate în răspunsul transmis de dumneavoastră la întrebarea din
data de 06.06.2018?
2. Cât s-a realizat din investițiile pentru modernizarea drumurilor rutiere menționate?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Vasile Ciurchea, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Întârzieri nepermis de lungi ale decontării
concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Domnule președinte,
Recent mi-a fost adusă la cunoștință o situație dificilă cu care se confruntă angajatorii din Maramureș și nu numai.
Potrivit Ordinului Nr. 15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile de la depunerea
cererii de restituire, Casa de Asigurări de Sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului
comunicarea de respingere a plăţii.
Angajatorii din Maramureș mi-au semnalat că termenul stabilit de Ordinul mai sus amintit nu este respectat, decontările
făcându-se cu întârzieri mult prea mari, care frecvent depășesc 120 de zile. Neplata concediilor medicale la termenul prevăzut
de ordin generează probleme financiare în activitatea societăților comerciale.
Vă solicit Domnule președinte să îmi răspundeți punctual la următoarele întrebări:
1.Cum considerați că poate fi soluționată această situație care afectează grav mii de societăți comerciale?
2. Care este motivația întârzierilor în decontarea de către Casele Județene de Asigurări de Sănătate a concediilor
medicale și indemnizațiilor de asigurări sociale?
Menționez că doresc răspuns în scris.
Deputat
Dr.Viorica Cherecheș
***
Adresată
domnului Dr. Raed Arafat, Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru
Situații de Urgență
domnului Mihai-Viorel Fifor, ministru interimar al Afacerilor Interne
Modul arbitrar în care poliția asigură securitatea echipajelor medicale de urgență
Stimate domnule secretar de stat,
În calitate de reprezentant al Circumscripției Electorale nr. 9 Brăila în Camera Deputaților și direct interesată de modul
de funcționare a sistemului sanitar în ansamblul său, doresc să vă supun atenției modul defectuos în care echipajele de poliție
înțeleg să colaboreze cu personalul care își desfășoară activitatea pe Ambulanțele din România.
Am primit mai multe sesizări, inclusiv de la reprezentați ai Uniunii Naționale a Sindicatelor Asistenților Medicali din
Serviciile de Ambulanță (U.N.S.A.M.S.A.) prin care mi se semnalează că, în absența unor reglementări clare, s-a ajuns în
situația în care, în tot mai multe localități din țară, polițiștii refuză să însoțească echipajele de pe ambulanțe, în situații în care
aceștia transportă bolnavi psihic sau persoane care prezintă vădite tendințe de violență sau potențial violente.
Potrivit Legii 487/2002, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, transportul unui bolnav
psihic, agresiv sau potențial agresiv, către spital sau de la un spital la altul, se realizează prin intermediul serviciului de
ambulanță, iar în cazul în care comportamentul persoanei în cauză este vădit periculos, transportul acesteia la spital se
realizează cu ajutorul poliției, jandarmeriei, pompierilor, în condițiile respectării tuturor măsurilor posibile de siguranță.
Numai că echipajele de poliție invocă proceduri operaționale interne și refuză să se urce în cabină, alături de personalul
medical al ambulanței, pentru a supraveghea împreună pacientul agresiv pe timpul transportului. O situație care pune în pericol
viața pacientului, care poate oricând să deschidă ușa mașinii, dar și viața șoferului, a asistentului și medicului de pe ambulanță.
Situația este cu atât mai absurdă cu cât, atunci când este nevoie, polițiștii sunt cei care imobilizează un bolnav agresiv și,
potrivit propriilor regulamente ale Ministerului Afacerilor Interne, tot polițiștilor le revine și sarcina de a-l supraveghea, pe
toată perioada imobilizării, prin urmare, și în timpul transportului către spital.
Mai mult, potrivit aceleiași Legi a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, un medic sau un
asistent medical nu poate decide internarea unui pacient bolnav psihic, fără ca acesta să-și dea consimțământul, în timp ce un
polițist, după ce constată că bolnavul reprezintă un pericol iminent pentru cei din jur, poate întocmi un raport în baza căruia
propune internarea pacientului violent, chiar dacă acesta refuză.
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Ținând cont de toate aceste realități, vă rog să-mi răspundeți, domnule secretar de stat, la următoarele întrebări:
- Există un protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul pentru Situații de Urgență, aflat tot în
subordinea ministerului, prin care să se stabilească reguli clare privind intervenția poliției, pompierilor, jandarmilor, alături de
personalul de pe o ambulanță, în cazul unor pacienți agresivi sau care prezintă riscuri?
- Care este cadrul legal, care sunt acele proceduri operaționale interne care permit polițiștilor să refuze să urce în cabina
unei ambulanțe și preferă să o escorteze cu mașina din dotare, fără a avea nicio secundă control pe ceea ce se întâmplă în
interior cu pacientul, cu personalul medical, cu șoferul și chiar cu aparatura, toate puse în pericol?
- Mai este funcțional protocolul încheiat în anul 2006 între Ministerul de Interne (titulatura de la acea dată) și Ministerul
Sănătății, în care se prevede instituirea, ca ”principiu de intervenție, regula muncii în echipă mixtă (medic psihiatru/de familie,
asistent medical/social, cu ajutorul poliției, jandarmeriei și pompierilor), în cazurile în care tulburările mintale și
comportamentul unui bolnav psihic prezintă un risc major de săvârșire a unor acte de agresivitate, în vederea transportării
acestuia la unitatea de psihiatrie cea mai apropiată și care are asigurate condiții de asistență specifice”?
- Cum considerați că poate fi rezolvată această anomalie și care este termenul până la care vă propuneți să o remediați,
astfel încât viața medicilor, asistenților, șoferilor, a pacienților și integritatea aparaturii medicale din dotarea unei ambulanțe să
nu mai fie puse în pericol?
În speranța unui răspuns prompt, vă asigur, domnule ministru, de toată considerația.
Cu stimă,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Modul arbitrar în care poliția asigură securitatea echipajelor medicale de urgență
Stimată doamnă ministru,
În calitate de reprezentant al Circumscripției Electorale nr. 9 Brăila în Camera Deputaților și direct interesată de modul
de funcționare a sistemului sanitar în ansamblul său, doresc să vă supun atenției pericolele la care sunt supuse echipajele care
își desfășoară activitatea pe Ambulanțele din România, în condițiile în care polițiștii refuză să le asigure integritatea fizică,
atunci când este cazul.
Am primit mai multe sesizări, inclusiv de la reprezentați ai Uniunii Naționale a Sindicatelor Asistenților Medicali din
Serviciile de Ambulanță (U.N.S.A.M.S.A.) prin care mi se semnalează că, în absența unor reglementări clare, s-a ajuns în
situația în care, în tot mai multe localități din țară, polițiștii refuză să însoțească echipajele de pe ambulanțe, în situații în care
aceștia transportă bolnavi psihic sau persoane care prezintă vădite tendințe de violență sau potențial violente.
Potrivit Legii 487/2002, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, transportul unui bolnav
psihic, agresiv sau potențial agresiv, către spital sau de la un spital la altul, se realizează prin intermediul serviciului de
ambulanță, iar în cazul în care comportamentul persoanei în cauză este vădit periculos, transportul acesteia la spital se
realizează cu ajutorul poliției, jandarmeriei, pompierilor, în condițiile respectării tuturor măsurilor posibile de siguranță.
Numai că echipajele de poliție invocă proceduri operaționale interne și refuză să se urce în cabină, alături de personalul
medical al ambulanței, pentru a supraveghea împreună pacientul agresiv, pe timpul transportului. O situație care pune în
pericol viața pacientului, care poate oricând să deschidă ușa mașinii, dar și viața șoferului, a asistentului și medicului de pe
ambulanță. Situația este cu atât mai absurdă cu cât, atunci când este nevoie, polițiștii sunt cei care imobilizează un bolnav
agresiv și, potrivit propriilor regulamente ale Ministerului Afacerilor Interne, tot polițiștilor le revine și sarcina de a-l
supraveghea, pe toată perioada imobilizării, prin urmare, și în timpul transportului către spital.
Mai mult, potrivit aceleiași Legi a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, un medic sau un
asistent medical nu poate decide internarea unui pacient bolnav psihic, fără ca acesta să-și dea consimțământul, în timp ce un
polițist, după ce constată că bolnavul reprezintă un pericol iminent pentru cei din jur, poate întocmi un raport în baza căruia
propune internarea pacientului violent, chiar dacă acesta refuză.
Ținând cont de toate aceste realități, vă rog să-mi răspundeți, doamnă ministru, la următoarele întrebări:
- protocolul încheiat în anul 2006 între Ministerul de Interne (titulatura de la acea dată) și Ministerul Sănătății, în care se
prevede instituirea, ca ”principiu de intervenție, regula muncii în echipă mixtă (medic psihiatru/de familie, asistent
medical/social, cu ajutorul poliției, jandarmeriei și pompierilor), în cazurile în care tulburările mintale și comportamentul
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unui bolnav psihic prezintă un risc major de săvârșire a unor acte de agresivitate, în vederea transportării acestuia la
unitatea de psihiatrie cea mai apropiată și care are asigurate condiții de asistență specifice”?
- Cum considerați că poate fi rezolvată această anomalie și care este termenul până la care vă propuneți să o remediați,
astfel încât viața medicilor, asistenților, șoferilor, a pacienților și integritatea aparaturii medicale din dotarea unei ambulanțe să
nu mai fie puse în pericol?
În speranța unui răspuns prompt, vă asigur, doamnă ministru, de toată considerația.
Cu stimă,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Situația pacienților bolnavi de cancer din județele Brăila, Galați și Tulcea, în condițiile
în care unicul aparat de radioterapie din zonă este defect
Stimată doamnă ministru,
Probabil că ați fost informată că sunt deja două luni de când aparatul de radioterapie al Spitalului Județean de Urgență
Galați, singurul care deservește cele câteva mii de pacienți bolnavi de cancer din județele Galați, Brăila și Tulcea, s-a defectat.
O situație care face și mai dramatică soarta acestor oameni bolnavi care, dincolo de suferința în sine, sunt nevoiți să se urce în
tren sau în mașină și să străbată sute de kilometri, de obicei până la București, pentru a beneficia de tratament. Ca medic, știu
cât de complicat și ce consecințe poate avea un tratament oncologic, ce stări poate induce, astfel că un drum de câteva ore
petrecut într-un microbuz sau într-un tren, după o ședință de terapie, poate fi considerat de-a dreptul inuman.
Din informațiile pe care le dețin, reparațiile la actualul aparat de radioterapie de la Galați sunt aproape imposibile, iar
instalarea unui nou echipament nu se poate finaliza până la sfârșitul acestui an.
De aceea, doresc să aflu, doamnă ministru, cum vedeți rezolvarea situației pacienților bolnavi de cancer din județele
Galați, Brăila și Tulcea și dacă nu vă temeți că, prin amânarea unei intervenții rapide, condamnați acești oameni la un sfârșit ce
ar putea fi evitat, prin administrarea unui tratament corect și în condiții umane?
Doresc răspuns scris și oral.
Cu stimă,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Măsuri urgente în sprijinul apicultorilor autohtoni
Stimate domnule ministru,
Producătorii români reuniţi în Asociaţia Crescătorilor de Albine susţin că sunt concuraţi neloial de importurile de miere
la preţuri de dumping, în special din Ucraina şi China, dar şi de comisioanele ridicate impuse apicultorilor români de către
lanţurile de supermarketuri, motiv pentru care mierea autohtonă lipseşte de pe rafturile acestora.
Deşi, în ultimii ani, consumul de miere a înregistrat o uşoară creştere, România se situează încă din acest punct de
vedere pe ultimele locuri între ţările europene, cu o medie de doar 500 g/locuitor anual.
Având în vedere că, prin OUG 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2021 s-a suspendat aplicarea
prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele
I - IV din învățământul de stat și confesional, vă rog, Domnule ministru, să prezentaţi un pachet de măsuri urgente în sprijinul
zecilor de mii de apicultori autohtoni, datorită cărora România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se
pe locul patru în Europa.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, viceprim-ministru interimar
Beneficiarii Programului guvernamental "Investește în tine”
Stimate domnule ministru,
Aprobat prin OUG nr.50/2018, în vara anului trecut, Programul guvernamental "Investește în tine” avea ca obiect
facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani, cuprinși 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.
Facilitatea consta în garantarea unui credit în valoare de maximum 40.000 lei, în proporție de 80% de către stat,
exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului.
De asemenea, programul putea fi accesat și de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea erau
cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuau cursuri de reconversie și/sau specializare profesională, această categorie având
posibilitatea să acceseze un credit de până la 35.000 de lei, care putea fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care
beneficiarul era angajat sau se angaja pe perioada derulării creditului.
Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi câţi tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani au
obţinut eligibilitate şi au accesat Programul guvernamental "Investește în tine” în anul 2018 şi care a afost numărul
beneficiarilor eligibili, cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, care au obţinut anul trecut credit în cadrul acestui program.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Când va fi rezolvată în mod real problema infrastructurii şcolare?
Stimată doamnă prim-ministru,
Una dintre măsurile propuse în programul de guvernare al PSD-ALDE în domeniul educației prevede, printre altele,
reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare pentru ca toate unitățile de învățământ să obțină autorizații de funcționare
(sanitară și ISU).
La începutul anului 2019, Ministrul Educației, de la acea vreme, declara că mai existau 1.460 de școli care au grupurile
sanitare în curte. Tot atunci, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, promitea demararea unui program prin care vor fi
modernizate şcolile astfel încât această problemă să fie rezolvată. Cu toate acestea, cu doar o săptămâna înaintea începerii
noului an școlar, ați declarat că doar veți avansa o soluție şi veți aloca fondurile necesare. Mai mult, ministrul Mihai Fifor a
precizat că abia a demarat o analiză, împreună cu inspectoratele școlare, în legătură cu acest subiect.
În contextul începerii anului şcolar, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Cum este posibil ca, după atâtea promisiuni ale guvernanților PSD-ALDE,, într-un stat al Uniunii Europene, în
secolul XXI, să mai existe școli care nu au grup sanitar sau apă potabilă?
2. Până la ce dată va fi rezolvată problema grupurilor sanitare și a apei în școli, fiindcă declarația d-lui ministru Fifor
pare extrem de fantezistă?
 Ce măsuri aveți în vedere pentru ca miniștrii de resort să rezolve problema avizelor necesare funcționării unităților de
învățământ?
3. Există vreo șansă ca învățământul să devină o prioritate și pentru PSD?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Cum vor fi rezolvate problemele Centrelor de Recuperare pentru Persoane cu Handicap?
Stimată doamnă ministru,
În timp ce în programul de guvernare PSD-ALDE, la capitolul Politici în domeniul sănătății, sunt texte frumos scrise,
prin care Guvernul susține ca prin actul medical pacientul să beneficieze de un tratament corect şi de calitate, în realitate, în
unele spitale din România se întămplă adevărate drame.
Nu cu mult timp în urmă, a avut loc o tragedie la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca din
judeţul Buzău, unde un bolnav a omorât patru pacienţi şi a rănit alţi nouă. Mai mult, unele ONG-uri, dar și mass media au
semnalat şi alte lucruri extrem de grave care se întâmplă în spatele porților unor Spitale și Centre de Recuperare pentru
persoane cu handicap. Acolo, persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale sunt închise în cuști sau sunt legate, iar în
perimetrul spitalelor persistă un miros pestilențial de fecale.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Cum este posibil ca, în secolul XXI, într-un stat european, unele persoane, care și așa au fost vitregite de soartă, să fie
supuse unor astfel de tratamente degradante și dezumanizante?
 Cât de corecte și europene sunt "tratamentele" la care sunt supuși unii pacienți din spitalele noastre și cum contribuie
acestea la vindecarea și îmbunătățirii calității vieții pacienților?
 Care sunt cauzele care au condus la aceste tragedii și ce plan de măsuri aveți în vedere pentru ca astfel de situații să nu
se mai repete pe viitor?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației Naționale
Stadiul implementării Programului-pilot ,,Masa caldă în școli”
în anii școlari 2018-2019 și 2019-2020
Stimate domnule ministru,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în anul școlar
2016-2017, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ selectate trebuia să
li se acorde, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei
valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. De asemenea, prin Ordonanța de urgență nr. 92/2017,
Guvernul a aprobat aplicarea Programul-pilot și pe parcursul anului școlar 2017-2018, precum și lista celor 50 de unități de
învățământ preuniversitar de stat beneficiare, iar prin Ordonanța de urgență nr. 97/2018, a aprobat aplicarea Programului-pilot
și pe parcursul anului școlar 2018-2019, lista celor 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat beneficiare și majorarea
limitei unei valori zilnice la 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Scopul principal al implementării acestui Program este acela de a scădea rata abandonului școlar, unitățile de învățământ
fiind selectate astfel încât fiecare județ să aibă cel puțin o școală inclusă în proiect și, totodată, acestea să fie reprezentative din
punct de vedere al problemei semnalate (medii geografice izolate sau greu accesibile, medii sociale defavorizate, medii
economice cu grad ridicat de pauperitate).
Din păcate, conform numeroaselor relatări apărute în presă, Programul-pilot pentru anii școlari 2016-2017 și 2017-2018,
prin care peste 20000 de elevi ar fi trebuit să primească un prânz gratuit, nu a funcționat în multe dintre cele 50 de unități de
învățământ preuniversitar de stat care au fost selectate.
În consecință, vă solicit să-mi puneți la dispoziție, în completare la răspunsurile Ministerului Educației Naționale nr.
9186/22.05.2018 și nr. 11037/16.11.2018, formulate la întrebările mele pe aceeași temă înregistrate la Camera Deputaților cu
nr. 3873A/23.04.2018 și 5973A/30.10.2018, un raport cu privire la derularea ,,Programului-pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat” în anul școlar 2018-2019, în care să
se regăsească și cauzele care au împiedicat realizarea integrală a acestuia. De asemenea, vă rog să precizați dacă acest program
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se va implementa și în anul școlar 2019-2020 și, dacă răspunsul este afirmativ, care sunt unitățile de învățământ selectate și
care este limita valorică/beneficiar. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată doamnei Viorica-Vasilica Dăncilă, primul-ministru al Guvernului României
Refuzul unor miniștri ai Guvernului României de a răspunde
la întrebări/interpelări formulate de parlamentari
Stimată doamnă prim-ministru,
Formularea răspunsurilor la întrebările și interpelările adresate de senatori și deputați nu reprezintă o activitate opțională
pentru miniștri, ci o obligație, care este prevăzută expres de art. 112 alin. (1) din Constituția României și de regulamentele
celor două Camere ale Parlamentului.
Din păcate, pe parcursul acestei legislaturi, am constatat că membrii Guvernului României răspund cu întârziere, în
afara termenelor legale, la majoritatea întrebărilor și interpelărilor formulate de parlamentari, iar la unele dintre acestea, nu
răspund deloc.
Pentru susținerea celor afirmate anterior, vă informez că la șase dintre întrebările adresate de mine unor miniștri în
prima sesiune a anului 2019 nu am primit răspunsuri nici până astăzi, după cum urmează:
1. Întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 7665A/08.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul
Turismului în data de 10.04.2019, referitoare la ,,Promovarea României la târgurile de turism în anul 2019”, având termenul
regulamentar de primire a răspunsului 06.05.2019;
2. Întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 7667A/08.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul
Tineretului și Sportului în data de 10.04.2019, referitoare la ,,Activitatea Consiliului Național al Mișcării Sportive”, având
termenul regulamentar de primire a răspunsului 06.05.2019;
3. Întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 7773A/15.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale în data de 17.04.2019, referitoare la ,,Modernizarea oficiilor poștale din județul
Argeș”, având termenul regulamentar de primire a răspunsului 13.05.2019;
4. Întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 8127A/29.05.2019, care a fost comunicată la Ministerul
Turismului în data de 29.05.2019, cu privire la ,,Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.
7665A/08.04.2019, referitoare la ,,Promovarea României la târgurile de turism în anul 2019”, având termenul regulamentar de
primire a răspunsului 20.06.2019;
5. Întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 8128A/29.05.2019, care a fost comunicată la Ministerul
Tineretului și Sportului în data de 29.05.2019, cu privire la ,,Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.
7667A/08.04.2019, referitoare la ,,Activitatea Consiliului Național al Mișcării Sportive”, referitoare la ,,Promovarea României
la târgurile de turism în anul 2019”, având termenul regulamentar de primire a răspunsului 20.06.2019;
6. Întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 8297A/12.06.2019, care a fost comunicată la Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale în data de 12.06.2019, cu privire la ,,Respectarea termenului de primire a
răspunsului la întrebarea nr. 7773A/15.04.2019, referitoare la ,,Modernizarea oficiilor poștale din județul Argeș”, având
termenul regulamentar de primire a răspunsului 04.07.2019.
Ținând cont de situația inacceptabilă pe care v-am expus-o, vă solicit să dispuneți măsurile care se impun pentru a mi se
răspunde urgent la întrebările menționate anterior. Vă rog, de asemenea, să-mi comunicați motivele care au stat la baza
nerespectării prevederilor constituționale cu privire la formularea răspunsurilor de către miniștrii din Cabinetul pe care îl
conduceți și ce intenționați să întreprindeți pentru ca astfel de practici să nu se mai repete în viitor. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației Naționale
Stadiul lucrărilor de reabilitare/modernizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Argeș în
vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare și avizelor ISU
Stimate domnule ministru,
În data de 24 ianuarie 2018, fostul Ministru al Educației Naționale, domnul Liviu Marian Pop, într-o postare pe
Facebook, aducea la cunoștință opiniei publice o situație statistică rușinoasă, și anume că ,,La 159 de ani de la Unirea
Principatelor Române, avem 2418 unități școlare cu grupurile sanitare în exterior”. Dintre acestea, 104 se găseau în județul
Argeș. De asemenea, conform declarației făcute de dumneavoastră sâmbătă, 7 septembrie 2019, la Alba Iulia, la începutul
anului școlar 2019-2020, în ciuda numeroaselor studii, analize, programe și promisiuni făcute de guvernanți pe această temă,
încă mai există circa 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, situate preponderent în mediul rural, care funcționează
cu toalete improprii, construite în dependințe din afara liceelor, școlilor și grădinițelor, fără a fi racordate la rețelele de apă
potabilă și de canalizare. Toate acestea, neasigurând un grad minim de igienă, reprezintă un pericol real pentru sănătatea
elevilor și cadrelor didactice.
Trebuie precizat că în toate programele de guvernare în baza cărora au fost învestite cele trei Guverne PSD-ALDE de
după alegerile parlamentare din anul 2016 a existat obiectivul referitor la ,,Reabilitarea/modernizarea clădirilor școlare pentru
ca toate unitățile de învățământ să obțină autorizații de funcționare (sanitară și ISU)”. Din păcate, din cauza manierei în care a
fost modificată finanțarea învățământului preuniversitar de stat, precum și a modului în care au fost afectate resursele bugetelor
locale destinate investițiilor ca urmare a schimbărilor legislative adoptate în ultimii ani, această acțiune nu a fost finalizată nici
până în prezent.
Drept urmare, luând în considerație faptul că astfel de lucrări se execută de regulă în perioadele de vacanță, iar la data de
8 septembrie a început noul an școlar, vă solicit ca, în completare la răspunsurile Ministerului Educației Naționale nr.
9187/06.06.2018 și nr. 10570/12.10.2018, formulate la întrebările mele pe aceeași temă înregistrate la Camera Deputaților cu
nr. 3874A/23.04.2018 și nr. 5229/18.09.2018, să-mi furnizați următoarele informații:
1. Care este situația detaliată a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Argeș care au început anul
școlar 2019-2020 cu toaletele nemodernizate și fără a fi racordate la rețelele de apă potabilă și de canalizare (denumirea
liceului, școlii sau grădiniței și localitatea în care funcționează)?
2. La care dintre unitățile de învățământ din județul Argeș ce s-au aflat în această nedorită postură pe parcursul anului
școlar precedent au fost realizate lucrări de reabilitare/modernizare în perioada vacanței de vară recent încheiate?
3. Ce măsuri au fost adoptate pentru remedierea acestei situații și care este termenul limită până la care toate unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din județul Argeș vor fi reabilitate/modernizate, astfel încât să corespundă standardelor
actuale și să poată obține autorizațiile de funcționare sanitară și ISU? Din ce surse va fi asigurată finanțarea lucrărilor aferente?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale
doamnei Mariana Șerbănescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București
Stadiul de procesare al cererilor privind biletele de tratament
Stimată doamnă director executiv,
În calitate de deputat de București, am primit următoarea sesizare de la cetățenii Bălescu Neagu și Constanța, care
reclamă faptul că au depus la data de 20.02.2019 o cerere, cu număr de înregistrare 1441-1442, pentru bilete de tratament la
Călimănești-Căciulata, la care au dreptul în mod legal.
Vă rog respectuos să-mi transmiteți care este stadiul de procesare a acestor cereri de către C.N.P.P Sector 4/Serviciul
Gestiune Bilete și să-mi comunicați motivele pentru care eliberarea acestor bilete de tratament întârzie.
Vă mulțumesc și consider că orice alte informații și sugestii privind îmbunătățirea legislației în materie sunt binevenite.
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Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.
Cu deosebit respect,
Deputat
Matei-Adrian Dobrovie
***
Adresată domnului Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației Naționale
Competențele digitale ale elevilor
Stimate domnule ministru,
Oferirea unor competențe digitale cât mai complexe elevilor pregătiți de sistemul național de educație ar trebui să fie o
prioritate națională, având în vedere evoluția pieței muncii și cerințele acesteia.
Vă rog să-mi comunicați dacă în Romania există programe ECDL 3D, prin care elevilor să li se ofere cunoștințe despre
utilizarea imprimantelor 3D și despre proiectarea elementelor ce pot fi produse cu aceste imprimante, având în vedere că ele
constituie un element important în procesul de inovație și sunt folosite deja pe scară largă în școlile din întreaga lume. De
asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă există o strategie în acest sens. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiției
Funcționarea Oficiului Național al Registrului Comerțului
Stimată doamnă ministru,
Sistemul actual de funcționare al Registrului Comerțului permite depunerea unor cereri de intervenție față de
înregistrările operate de ONRC. Această măsură a ajuns să constituie temeiul juridic, perfect legal, de hărțuire și împiedicare a
funcționării unor agenți economici de către orice persoană interesată, de obicei alți agenți economici concurenți. ONRC este
lipsit de capacitatea de a cenzura cererile de intervenție abuzive sau chiar incomplete. În plus, folosind acest sistem, se instituie
o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun contencios.
Vă rog să-mi comunicați câte cereri de intervenție au fost înregistrate, în anul 2018, la nivel național, de către ONRC, și
câte dintre acestea au fost soluționate favorabil. Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere măsuri care să
perfecționeze acest sistem de intervenție și să elimine eventualele abuzuri.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Înregistrarea în sistemul ANAF a românilor plecați în străinătate
Stimate domnule ministru,
A fost recent anunțată necesitatea ca românii care trăiesc și muncesc în străinătate să se înscrie în sistemul electronic al
Ministerului Finanțelor, pentru a putea mai ușor să își plătească taxele.
Vă rog să-mi comunicați dacă această înregistrare este una obligatorie sau este voluntară, precum și la plata căror taxe
vă referiți, având în vedere că românii care muncesc în UE plătesc deja taxe în țările în care muncesc, iar dubla impunere nu
este posibilă.
Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă această măsură are în vedere descurajarea românilor din străinătate să se
înregistreze pentru vot, ținând cont de faptul că în spațiul public au apărut deja informații referitoare la aspectul că datele
folosite pentru înregistrarea la vot vor fi automat transmise către ANAF.
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Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,

Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Restituire taxă auto
Stimate domnule ministru,
Data de 31 mai 2019, până la care românii trebuiau să primească înapoi banii plătiți pentru taxa auto, indiferent cum s-ar
numi această taxă, a fost de mult depășită.
Vă rog respectuos să-mi comunicați câți dintre românii care au solicitat restituirea acestor taxe au primit banii înapoi,
până la acest moment. Vă rog să-mi comunicați datele în cifre absolute, precum și procentual. De asemenea, vă rog să-mi
comunicați care sunt cauzele care au dus la aceste întârzieri.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Cu aleasă considerație,
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educaţiei Naţionale
Precizări referitoare la numărul locurilor în creșele și grădinițele de stat
Stimate domnule ministru interimar,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este în prezent numărul locurilor în creșele și grădinițele de stat, precum și
care este numărul total al solicitărilor, pentru anul 2019-2020?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Precizări privind termenul limită pentru emiterea HG prin care
vor fi repartizate către UAT-uri sumele aprobate
Stimate domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este termenul pentru emiterea HG prin care veți repartiza către UAT-uri
sumele aprobate pentru cheltuieli de funcționare, având în vedere că suntem deja în ultima lună a trimestrului III din acest an?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Precizări privind stadiul măsurilor privind înăsprirea pedepselor pentru fapte comise cu violență
Stimată doamnă prim-ministru,
Ați afirmat în spațiul public că veți veni cu o ordonanță de urgență prin care veți înăspri pedepsele pentru fapte comise
cu violență, fie că vorbim de crimă, viol, tâlhărie sau pedofilie. Totodată, în urma tragediei de la Caracal, ați afirmat că
guvernul dumneavoastră susține detenția pe viață pentru criminali.
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Ținând cont de aceste aspecte, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este motivul pentru care aceste declarații au
rămas doar la stadiul de simple declarații de presă din partea dumneavoastră și a guvernului PSD pe care-l conduceți?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Valer-Daniel BREAZ, ministrul interimar al Educaţiei Naţionale
Precizări referitoare la numărul de clase comasate și/sau desființate la începutul noului an școlar
Stimate domnule ministru interimar,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul de clase comasate și/sau desființate la începutul noului an școlar,
comparativ cu numărul de clase de anul trecut, precum și motivele care au dus la aceste decizii? Totodată, vă solicit să îmi
răspundeți dacă numărul structurilor școlare principale sau secundare a fost redus în anul școlar 2019-2020, comparativ cu cel
din 2018-2019?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministrul României
Precizări privind motivele pentru care nu se abrogă, în regim de urgență, prevederile
Legii recursului compensatoriu
Stimată doamnă prim-ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt motivele pentru care nu abrogați, în regim de urgență, prevederile Legii
recursului compensatoriu, având în vedere faptul că peste 1300 de deținuți au recidivat și au comis noi fapte deosebit de grave?
Câți români mai trebuie să fie uciși, câte cazuri de viol, pedofilie sau tâlhărie trebuie să se mai întâmple ca să renunțați la
această lege abominabilă?
Va mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roaman
***
Adresată doamnei Aurelia Surulescu, Director general al Autorității Rutiere Române
Precizări privind baza legală privind detașarea unei persoane de la firma sa privată
la conducerea ARR Alba
Stimată doamnă director general,
Vă solicit să-mi precizați, în scris, care sunt prevederile legale în vigoare în baza cărora ați aprobat detașarea domnului
Nicolae Florin Nistor de la firma lui privată, și anume S.C. Nistor Trans Internațional SRL, la conducerea ARR Alba.
De asemenea, vă solicit să-mi comunicați care este cuantumul salariului brut al domnului Nicolae Florin Nistor pentru
funcția de șef agenție al Agenției Teritoariale ARR Alba.
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul interimar al Afacerilor Interne
Precizări privind situația plății indemnizațiilor de instalare a prefecților și subprefecților, pentru fiecare județ în parte
Stimate domnule ministru interimar,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este situația plății indemnizațiilor de instalare a prefecților și subprefecților,
pentru fiecare județ în parte, începând cu anul 2017 și până în prezent, precum și care este contravaloarea acestor sume, pentru
fiecare caz în parte?
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Totodată, vă solicit să îmi precizați care sunt prevederile legale pentru acordarea indemnizațiilor de instalare?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii naţionale, ministrul interimar al Educației
Naționale
Numărul școlilor din învățământul primar și gimnazial reabilitate
și conectate la utilități în perioada vacanței de vară
Stimate domnule ministru,
În Programul de guvernare 2018-2020, la Capitolul Politici în Domeniul Educației - Măsuri referitoare la Dezvoltarea
sistemului de educație timpurie, este prevăzută construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
În condițiile în care Ministerul Educației Naționale reorganizează și restructurează anual rețeaua școlară, pentru că
numărul elevilor este în scădere de la un an la altul, obiectivul propus în programul de guvernare este foarte greu de explicat.
Dacă la începutul anului funcționau în țara noastră, potrivit datelor statistice existente la Ministerul Educației Naționale,
aproximativ 2.355 de unități școlare cu grupuri sanitare situate în curte și care nu erau dotate cu apă curentă și canalizare, mă
adresez dumneavoastră, domnule ministru, și vă rog să îmi comunicați câte școli din învățământul primar și gimnazial au fost
reabilitate și conectate la utilități în perioada vacanței de vară a acestui an, atât la nivel național, cât și la nivelul județului
Constanța.
De asemenea, vă rog să-mi comunicați care este bugetul pe care Ministerul Educației Naționale l-a pus la dispoziția
autorităților locale ale județului Constanța, pentru a le sprijini în acest sens.
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată Ministerului Mediului
Reducerea deșeurilor marine provenite de la articolele din plastic de unică folosință
Consiliul UE a adoptat, în luna mai, măsurile menite să reducă deșeurile marine provenite de la cele zece articole din
plastic de unică folosință care se găsesc cel mai frecvent pe plajele europene, precum și echipamentele de pescuit abandonate
și materialele plastice oxodegradabile.
În cazurile în care există alternative la îndemână și accesibile ca preț, se va interzice introducerea pe piață a articolelor
din plastic de unică folosință, cum ar fi tacâmurile, farfuriile și paiele.
Directiva urmează o abordare similară cu cea a Directivei din 2015 privind pungile de plastic, care a avut drept
consecință o schimbare benefică în comportamentul consumatorilor.
În acest context, vă întreb ce soluții ați găsit la nivelul ministerului pentru punerea în practică a acestor măsuri, precum
și dacă aveți în vedere un program de informare a cetățenilor referitor la aplicarea directivei la nivelul județului Constanța.
Menționez că solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Strategia Naţională de Vaccinare
Stimată doamnă ministru,
Din comunicatul de presă al Ministerului Sănătății am aflat că au fost depuse, în cadrul Programului Operaţional
Capacitate Administrativă (POCA), 7 proiecte de interes major pentru sistemul sanitar, în acord cu Strategia Naţională de
Sănătate 2014-2020. Astfel, a fost aprobat primul proiect prin care se urmărește creşterea gradului de acoperire vaccinală în
ţară. Cu acești bani va fi elaborată Strategia Naţională de Vaccinare, inclusiv Planul de acţiuni aferent acesteia, şi va fi
consolidat un sistem de monitorizare a acestora. De asemenea, va fi îmbunătăţită capacitatea instituţiilor din sistemul de
sănătate pentru completarea şi accesul în timp real la informaţii privind stadiul vaccinării pentru populaţie, precum şi a
stocurilor disponibile.

65

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 20 - 2019
Săptămâna 9 – 13 septembrie2019
Un număr de 20 de judeţe identificate ca fiind prioritare vor fi dotate cu camere frigorifice pentru păstrarea stocurilor de
vaccin, cu maşini şi servicii de curierat pentru transport vaccin.
În acest sens, vă întreb, doamnă ministru, dacă județul Constanța face parte din această listă și dacă va fi derulată o
campanie de informare şi conştientizare a importanţei vaccinării la nivelul județului.
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Coșmarul copiilor obligați să cerșească pe litoralul românesc
Stimate domnule ministru,
În cursul lunii august a.c, mass-media a prezentat încercarea unei tinere, care a făcut plângere la Poliție pentru a scoate
la iveală coșmarul pe care îl trăiesc copiii obligați să cerșească pe litoralul românesc, în Costinești.
Turista care a făcut reclamația a precizat că a numărat, în trei zile, nu mai puțin de 14 copii, cu vârste cuprinse între 6 și
12 ani. Ea a mărturisit că a stat de vorbă cu câțiva dintre ei și toți i-au spus aceeași poveste, că ar fi din Mangalia și că ar fi
venit în Costinești cu sora lor, despre care nu știu unde este și pe care o așteaptă să vină pentru a pleca cu trenul acasă. Atunci
când au crezut că nu mai sunt văzuți, copiii au lăsat banii adunați unor adulți și au revenit în zonele de unde au plecat. Tânăra
turistă a făcut plângere la Poliție și așteaptă ca anchetatorii să ia măsuri în acest caz.
În acest caz, vă întreb, domnule ministru, în ce stadiu se află această anchetă, dacă au fost identificați copiii despre care
a relatat mass-media și dacă DGASPC Constanța s-a autosesizat în acest caz?
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România
 Declarație politică
Problemele grave din educaţie şi drepturile minorităţilor
Nici nu am început bine anul şcolar, că deja în judeţul Braşov ne confruntăm cu numeroase încălcări grave ale
drepturilor noastre: schimbare de director adjunct, comasare de clase, restructurarea învăţământului în limba minorităţii. Şi
toate acestea cu câteva zile înainte de începerea anului şcolar. Nu întâmplător, asta pentru a da părinţilor aparenţa că totul este
în ordine, pe parcursul verii, iar apoi, cu câteva zile înainte de a începe şcoala, le „aranjăm”, la momentul oportun, că deja e
târziu să se mai poată interveni.
Este cel mai mişelesc mod de acţiune, iar noi, minoritatea maghiară din Braşov, asemenea lupte avem de dus, în
condiţiile în care legea ne permite funcţionarea claselor de elevi sub efectivul prevăzut de legea educaţiei naţionale, clasele cu
predare în limba minorităţilor nu pot fi reorganizate, comasate fără acordul organizaţiei care reprezintă minorităţile şi ale
Ministerului Educaţiei Naţionale, Comisiei de coordonare din cadrul DRI.
Aşa că, în mod just pot pune întrebarea: ne sunt sau nu încălcate drepturile, este sau nu o atitudine abuzivă din partea
reprezentanţilor statului faţă de minoritatea noastră?
În aceste condiţii, se respectă legea, drepturile fundamentale ale elevilor? Cine răspunde pentru toate aceste acţiuni care
au ca scop vădit zădărnicirea şi desfiinţarea învăţământului în limba minorităţii, încălcarea gravă a unor drepturi legale.
Oare s-au gândit mult reprezentanţii inspectoratului când au ajuns la concluzia că vor comasa clasa 0 cu clasa a 3-a? Sau
când au propus comasarea unei clase cu predare în limba română cu una în limba maghiară? Mă întreb dacă onoraţii
reprezentanţi şi-ar înscrie în asemenea clase proprii copii?
Este revoltătoare această atitudine, fiind o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale copiilor, a accesului la
învăţământ gratuit, de calitate, în limba maternă.
Ceea ce pretindem este respectarea drepturilor noastre ca cetăţeni ai acestei ţări, aşa cum prevede legea, în condiţiile în
care dreptul de a învăţa în limba minorităţii este un drept fundamental, prevăzut de Constituţie.
Deputat
Ambrus Izabella Ágnes
***
 Întrebări
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Situația variantei ocolitoare Săcueni, județul Bihor
Stimate domnule ministru, revin pe această cale asupra unor serii de întrebări adresate Ministerului Transporturilor din
anii 2015, 2016, 2017, 2018 cu referire la contractul de execuție a Variantei Ocolitoare a localității Săcueni, Județul Bihor.
Conform ultimului răspunsului primit din partea instituției conduse de D-voastră din data de 19.11.2018 reiese că:
pentru lucrările rămase de executat, se va derula o procedură nouă de achiziție publică, însă documentațiile de atribuire
finalizate la acea dată trebuie revizuite corespunzător cu modificările legislative în vigoare (HG 1/2018, OUG 45/2018, HG
419/2018 prin care s-au modificat normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziție publică) în vederea transmiterii acestora spre validare în SEAP.
Întrebare:
Domnule ministru,
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 Ne aflăm în luna septembrie 2019. Primul contract a fost semnat in 2011 si avea termen de finalizare 2013. După mai
bine de 8 ani de la semnare, varianta de ocolire Săcueni este un dezastru. După cum știm, varianta de ocolire este finalizată
deja într-o proporție mai mare de 50%. Cu cât se întârzie mai mult finalizarea acesteia, cu atât se va deteriora mai mult. Când
veți trata în mod responsabil situația sus-prezentată prin demararea cât mai rapidă a lucrărilor de finalizare a Variantei de
ocolire Săcueni?
Atașez prezentei:
 Întrebările adresate instituției conduse de dumneavoastră în perioada 2015-2018, precum și răspunsurile la acestea.
Deputat
Szabó Ödön
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Centrul de Recuperare, Tratament şi Îngrijire „Acasă” Zalău, județul Sălaj
Stimată doamnă ministru,
Supun atenției dumneavoastră următoarele aspecte:
Centrul de Recuperare, Tratament și Îngrijire „ACASĂ” Zalău, jud. Sălaj este un spital privat pe care l-ați vizitat în luna
iulie 2018. Fundaţia “ACASĂ” este o organizaţie non-profit româno-olandeză, fondată în decembrie 2000, având ca obiectiv
principal de activitate, recuperarea, tratamentul şi îngrijirea persoanelor aflate în situaţie de nevoie medicală şi socială. Pentru
realizarea scopului propus, Fundația a realizat Centrul de Recuperare, Tratament și Îngrijire „ACASĂ” . Centrul a fost
construit pe un teren cu o arie de 12 088 mp, concesionat de către Primăria Zalău, fiind desfășurat pe o suprafață de 6 727 mp,
finanțat de către Fundaţia CaSa din Olanda cu o sumă care depășește 3 milioane de Euro.
Centrul și-a început activitatea ca spital, odată cu obținerea Avizului XI/A/15191/22.03.2004 de la Ministerul Sănătății,
pentru activitatea de recuperare medicală copii şi adulţi în regim de spitalizare continuă şi ambulator de specialitate. Unitatea
este acreditată de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate prin Certificatul seria ANMCS nr. 259
din 01.06.2016. Centrul deține Certificat ISO 9001:2015 în Managementul Calității Serviciilor, acordat de către Royalcert
International Registrars.
Structura actuală a serviciilor este următoarea: în partea de spital funcționează secția de recuperare medicală - 50 paturi
pentru adulti si copii, secția de recuperare medicală neurologie -70 paturi pentru adulti si copii, pe lângă acestea mai
funcționează un Ambulatoriu reabilitare medicală și un Ambulator Clinic – pediatrie, neurologie pediatrică, reumatologie,
neurologie, medicină interna, geriatrie și gerontologie, recuperare, medicină fizică şi balneologie.
Număr cazuri aflate pe lista de așteptare la 31 iulie 2019 a fost 5488 și durata de așteptare este aproximativ 3 ani. De
asemenea, menționez că o medie de până la 30% dintre pacienții tratați la Centru, provin din alte județe ale țării.
Iar, relația contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj- până la 31 iulie 2019 vizează următoarele:
 Furnizare de servicii medicale spitalicești, care include un număr de 94 de paturi din totalul de 120 paturi din structură;
 Furnizare de servicii medicale de recuperare în ambulatoriul de specialitate, pentru un număr de 35 pacienti, media
lunară;
 Servicii medicale în asistență medicală de specialitate în ambulatoriu pentru specialități clinice.
Din păcate, începând cu luna august 2019, conform noilor acte adiționale semnate cu Casa de Sănătate Sălaj, au fost
scoase de la contractare un număr de 27 paturi, echivalentul a 54 cazuri lunare, adică 29% din volumul activității curente.
Noile condiții contractuale afectează grav activitatea spitalului, care deja înregistrează pierderi datorită tarifelor mici
practicate pentru decontul serviciilor medicale. Ca măsură imediată, se impune reducerea numărului personalului, de până la
30 de angajați, ceea ce destabilizează și totodată creează mari probleme în rândul întregii echipe. Angajații unității sunt deja
remunerați cu mult sub nivelul colegilor din spitalele publice, mai mult, acum conducerea unității este nevoită să renunțe și la
alte beneficii bănești, înspre marea nemulțumire generală.
Doamnă ministru, aș dori să vă informez despre situația critică în care se află unitatea și totodată vă rog să îmi oferiți un
răspuns ceea ce privește criteriile care au stat la baza reducerii paturilor contractate de către unitatea în cauză, știind că nu a
fost redus numărul de paturi contractat pe județ.
În opinia dumneavoastră, nu s-ar impune, având în vedere acest caz special, chiar suplimentarea numărului paturilor de
la nivelul județului de către Ministerul Sănătății? În condițiile în care, de multă vreme unitatea în cauză este cel mai bun spital
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de recuperare din zonă și printre primele din țară. Datele statistice prezentate mai sus, dovedesc clar necesitatea serviciilor
acestei unități.
O soluție ar fi identificarea unei surse de finanțare, alta decât cea de la CAS Sălaj, pentru pacienții care vin din alte
județe alte țării. Conform legislației în vigoare, se respecte dreptul pacienților de a-și alege furnizorii de servicii medicale,
acceptând, toate cererile eligibile din afara județului nostru, fără discriminare. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Seres Dénes
***
Adresată: doamnei Camelia Gavrilescu, ministrul Educației Naționale
Lipsa manualelor școlare pentru elevii minorităților naționale
Stimată doamnă/domnule ministru,
Ieri a debutat noul an școlar și, din nou, partea administrativă lasă mult de dorit, în consecință, elevii, mai ales cei care
încep acum clasa a VII-a sunt o generație “de sacrificiu”.
După ce în anul școlar trecut au primit manualele noi cu câteva luni întârziere de la Ministerul Educației Naționale
(MEN), nici în anul aceasta școlar elevii nu vor avea cărți din primele zile. În localitățile din mai multe județe, școlile nu au
primit manualele promise de minister, iar conducerea unităților de învățământ nu au fost informați când vor ajunge manualele
școlare.
Începând cu introducerea claselor pregătitoare, pentru elevi a fost aplicată o altă programă, au fost necesare manuale
noi, însă nu a fost an în care să nu existe probleme cu livrarea la timp a acestora în școli. Pentru elaborarea noilor manuale au
fost mari întârzieri în atribuirea contractelor prin licitații publice. În unele cazuri au demarat târziu procedurile, iar pe lângă
această problemă mai este și cea a contestațiilor depuse de către ofertanți.
21 de edituri au participat anul acesta la licitațiile organizate de Ministerul Educației. Anul trecut, doar Editura didactica
și pedagogică, de stat, a făcut achiziția pentru cărți.
Probleme nu sunt doar la clasa a VII-a. La clasele I, a II-a și a VI-a, aproape un milion de manuale trebuie să treacă de
etapa contestațiilor. La clasele a III-a, a IV-a și a V-a există sute de mii de manuale pentru care nu au fost depuse deloc oferte.
Deci acele cărți nu vor ajunge deloc la copii anul acesta.
Elevii minorităților naționale au dreptul de a învăța în limba lor maternă, însă din cauza nerespectării termenelor de
traducere a manualelor școlare și întârzierii livrării acestora, profesorii sunt nevoiți să folosească manuale vechi și să traducă
din acestea, conform programei școlare. Statul român astăzi nu deține o editură care să producă manuale școlare în limba
minorităților naționale.
Cu toate acestea, Editura Didactică și Pedagogică, subordonată Ministerului Educației Naționale, a informat ministerul
că toate cele 1,6 milioane de manuale comandate pentru clasa a VI-a au ajuns în depozitele de carte ale inspectoratelor școlare
județene.
În teren, situația este tot-uși alta. În multe județe, ca de exemplu Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Constanța, Caraș-Severin,
Dâmbovița, Prahova, Timiș, dar și în Capitală, școlile nu au primit manualele de clasa a VI-a, pentru care Ministerul Educației
a plătit peste 3 milioane de lei. Ministerul Educației susține că au fost editate manualele pentru 14, din cele 16 materii de clasa
a VI-a.
Întrebări:
1. Vă rog să precizați care este motivul pentru care, în fiecare an, livrarea manualelor școlare este întârziată, astfel actul
educațional este îngreunat?
2. Vă rog să rezolvați problema sus menționată cât mai urgent, și să respectați prevederile legale privind
organizarea sistemului național de învățământ de stat!
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Benkő Erika
***
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