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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 decembrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1643

din care:
– existente la începutul anului 2019

986

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019

332

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

325

1) Dezbătute

313
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

238

– 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

311
43
47
179
42
1
1
1359
490
848
19

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

2

3) Desesizări
4) Retrase de iniţiatori

4
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

14
14
0

Cele 311 iniţiative legislative votate privesc:
126 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
55 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
15 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
56 proiecte de legi
185 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie 2019 şi 26-28 august 2019.
** În anul 2019 au fost promulgate 236 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 decembrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1479

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

1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

325

1) Dezbătute

140
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

107
27
38
61
12

138
129

1
1
1359
490
848
19

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

2

3) Desesizări

1

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

14
14
0

Cele 138 iniţiative legislative votate privesc:
65 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
30 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
27 proiecte de legi
73 propuneri legislative
oiecte de legi iniţiate de Guvern:
din ca
* În anul 2019 au fost promulgate 236 legi, 175 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare
şi 61 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților

Şedinţele din zilele de luni, 9, miercuri, 11 şi joi, 12 decembrie 2019
Pe ordinea de zi la începutul perioadei

536
20

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

18
20

- votate
- la Senat
- la promulgare
- respinse definitive

2
16
2

Retrimise la comisii

Rr

2

▪ Cele 20 de iniţiative legislative votate privesc:
11 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
7 proiecte de legi
9 propuneri legislative

ivesc:

ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d

16 propuneri legislati
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 9 – 13 decembrie 2019)
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 489/2019 - Lege privind pensiile ocupaţionale

2.

PL-x 68/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe

3.

PL-x 234/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a
cumpărării de autoturisme noi

4.

PL-x 812/2015 - Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din
registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de
terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale

5.

PL-x 303/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea
Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează
Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României

6.

PL-x 339/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

7.

Pl-x 524/2018 - Lege privind modificarea art.2 pct.20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
PL-x 413/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006

8.
9.

PL-x 652/2019 - Lege pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de
tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului
„Avion multirol al Forţelor Aeriene”

10.

PL-x 599/2019 - Lege pentru modificarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române

11.

PL-x 420/2019 - Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri

12.

PL-x 607/2019 - Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945 din motive etnice

13.

PL-x 176/2019 – Lege pentru completarea art.38 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

Pl-x 618/2019 – Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii și a art.94
din Legea nr.1/2011 a educației naționale

2.

PL-x 613/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2019 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat:

1.

PL-x 601/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române

2.

Pl-x 447/2018 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor
( la data de 12 decembrie 2019 )

I. În perioada 9 – 12 decembrie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte, din care 3 rapoarte
suplimentare și 2 rapoarte comune cu Senatul.
Comisiile permanente au depus 73 avize.
Cele 17 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare 15
 rapoarte de respingere 2
Rapoartele elaborate se referă la:
4
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:
2
 Ordonanțe ale Guvernului
11
 Proiecte de legi și propuneri legislative:
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 813 proiecte de legi şi propuneri legislative, din
suplimentar.

care 77 pentru raport

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2182 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte


rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul
TOTAL

În anul
2018

În anul
2019

648

751

432

115

67

62

55

31

21

818

849

515

2017
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ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 9-12 decembrie 2019
I. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.425/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
– raport comun cu comisiile pentru agricultură

Guvern
adoptat de
Senat

03.12.2019

Raport de adoptare în
forma inițiatorului
(425/R din 10.12.2019)

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

2.

3.

4.

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.413/2019

Plx.534/2019

PLx.425/2019

PLx.221/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
– raport comun cu comisia pentru mediu

18 parlam.,
adoptat de
Senat

09.12.2019

Raport de aprobare cu
amendamente
(421/R din 09.12.2019)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice

Guvern,
adoptat de
Senat

03.12.2019

Raport de aprobare cu
un amendament
(422/R din 10.12.2019)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
– raport comun cu comisiile pentru transporturi

Guvern
adoptat de
Senat

12.11.2019

Raport de adoptare în
forma inițiatorului
(425/R din 10.12.2019)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii
nr.383/2013

7 parlam.,
adoptat de
Senat

03.12.2019

Raport de aprobare
cu amendamente
(257/RS2 din 10.12.2019)

III. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.413/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
– raport comun cu comisia pentru agricultură

18 parlam.,
adoptat de
Senat

09.12.2019

Raport de aprobare cu
amendamente
(421/R din 09.12.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

Plx.618/2019

Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale
– raport comun cu comisia pentru învățământ

10 parlam.

10.12.2019

Raport de aprobare cu
amendamente
(426/R din 11.12.2019)

2.

PLx.337/2019

Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de
învăţământ

8 parlam.
adoptat de
Senat

10.12.2019

Raport de aprobare cu
amendamente
(427/R din 11.12.2019)

3.

PLx.584/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Guvern,
adoptat de
Senat

10.12.2019

Raport de aprobare
cu amendamente
(428/R din 11.12.2019)

4.

PLx.607/2019

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până
la 6 martie 1945 din motive etnice

1 parlam.,
adoptat de
Senat

10.12.2019

Raport de aprobare
cu amendamente
(429/R din 11.12.2019)

5.

PLx.525/2019

Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind
salarizarea personalului din economia naţională

37 parlam.,
adoptat de
Senat

27.11.2019

Raport de aprobare
cu amendamente
(430/R din 11.12.2019)

6.

PLx.489/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei
nr.273/2004
-raport comun cu Comisia juridică;

72 parlam.,
respinsă
de Senat

23.10.18
04.12.2019

Raport de respingere
(431/R din 11.12.2019)

PLx.310/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul pensiilor de serviciu

Guvern,
adoptat de
Senat

10.12.2019

Raport suplimentar de
adoptare a proiectului
privind respingerea
ordonanței
(622/RS1 din 11.12.2019)

7.

V. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

1.

10 parlam.

10.12.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(426/R din 11.12.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

56 parlam.
Adoptat de
Senat

11.12.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(432/R din 1.12.2019)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.447/2018

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate
– raport comun cu comisia pentru apărare

72 parlam.
respinsă de
Senat

09.04.2019

Raport suplimentar de
respingere
(291/RS din 09.12.2019)

PLx.489/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei
nr.273/2004
-raport comun cu Comisia pt.muncă

72 parlam.,
respinsă
de Senat

23.10.18
04.12.2019

Raport de respingere
(431/R din 11.12.2019)

Guvern

03.12.2019

Raport comun de adoptare
(20/RC din 09.12.2019)

Parlament

09.12.2019

Raport comun de adoptare
(21/RC din 09.12.2019)

Plx.618/2019

Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale
– raport comun cu comisia pentru muncă

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.584/2019

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu "

VII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt.
1.

2.

Nr. iniţiativă
legislativă

3.

-

Proiect de Hotărâre asupra propunerii Guvernului României de acordare a
cetățeniei române cu titlul de “cetățean de onoare” pentru servicii deosebite
aduse țării și națiunii române , domnului Menachem Hacohen, cetățean
israelian
– raport comun cu comisia juridică din Senat

4.

-

Proiect de Hotărâre privind instituirea unor măsuri privind Comisia
parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989
– raport comun cu comisia juridică din Senat

VIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1.

PLx.540/2019

2.

PLx.652/2019

3.

Plx.447/2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2019 pentru
modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în
administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională
Proiect de Lege pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale
aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare
graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion
multirol al Forţelor Aeriene”
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate
– raport comun cu comisia juridică

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern,
adoptat de
Senat

10.12.2019

Raport de adoptare în
forma adoptată de Senat
(423/R din 10.12.2019)

Guvern,
adoptat de
Senat

10.12.2019

Raport de adoptare în
forma adoptată de Senat
(424/R din 10.12.2019)

72 parlam.
respinsă de
Senat

22.10.2019

Raport suplimentar de
respingere
(291/RS din 09.12.2019)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat
 Declarații
30 de ani de la deschiderea drumului spre libertate
Vă mulțumesc, domnule președinte,
Dragi colegi,
Peste câteva zile se vor împlini 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, cel mai important eveniment din istoria
recentă a României, moment care a transformat din temelii societatea românească, antrenând-o pe un drum nou. Revoluţia
română din 1989 a creat premisele împlinirii speranţelor românilor după 50 de ani de dictatură.
Revoluţia noastră a fost cea mai curajoasă revoluţie anticomunistă din toată Europa, încă de la începuturile sale în eroica
Timişoară și până la triumful ei în Piaţa Palatului din Bucureşti.
Scânteia Revoluţiei a fost aprinsă în 15 decembrie 1989, la Timişoara. O zi mai târziu, sute de oameni au avut curajul să
iasă în stradă și să protesteze împotriva regimului dictatorial al lui Nicolae Ceauşescu. Tot atunci s-a scandat pentru prima dată
„Jos Ceauşescu!” şi ”Libertate!”. Mulţi dintre acei oameni au căzut răpuşi de gloanţe, dar şi mai mulţi au reuşit să trimită
comunismul pe un drum fără întoarcere.
22 decembrie 1989 este ziua în care Revoluţia a învins. Dar războiul de stradă cu inamici a căror identitate rămâne, din
păcate, şi astăzi, cel puţin în parte, necunoscută s-a încheiat în 25 decembrie, când Nicolae şi Elena Ceauşescu, prinşi la
Târgovişte, au fost executaţi în urma unui proces sumar, judecat de un tribunal militar. Deși câştigarea libertăţii şi a
democraţiei a fost însă plătită cu jertfe, prea multă lume a uitat deja. Poate prea repede, poate prea uşor martirii libertăţii au
ieşit din vieţile noastre, fiind trimiși în ceaţa istoriei. Tocmai de aceea, în fiecare decembrie e timpul să ne plecăm capul şi să
ne gândim o clipă măcar, la cei ce nu mai sunt, la Eroii Revoluţiei şi să le aducem un omagiu.
Evidenţierea succeselor obţinute de România în plan politic, economic și social care sunt, până la urmă, opera tuturor
forţelor politice și a eforturilor tuturor cetăţenilor români, nu ne scutește de o analiză critică a situației României de azi care îi
prefigurează soarta celei de mâine. România de astăzi nu este încă ceea ce ne-am dorit să fie acum 30 de ani.
Dragi colegi și dragi români, nu trebuie să ignorăm și să tratăm triumfalist sau, după caz, catastrofic și demagogic nici
succesele, nici rămânerile în urmă. Forţele politice și societatea în ansamblul ei s-au maturizat suficient pentru a putea face o
analiză lucidă și obiectivă a evoluţiei românești, care să ne permită luarea celor mai raţionale și mai pertinente decizii. Tocmai
din perspectiva acestui raționament este necesar ca fiecare român să nu uite că regimul represiv al dictaturii ceaușiste nu a lăsat
de ales poporului. Și tocmai acest lucru poate servi, fără tăgadă, drept cea mai bună lecție pentru actuala putere liberală (cu tot
cu președintele său) care vrea să ne întoarcă spre totalitarism în cel mai scurt timp! Lecție ce nu trebuie repetată sub nicio o
formă, sub niciun fel de mască necesară deghizării politicilor de dreapta care tind să derapeze către un nou soi de dictatură
odioasă.
În acest moment în care cinstim memoria eroilor Revoluţiei Române, trebuie să privim cu luciditate la ceea ce am
realizat, dar mai ales la ceea ce nu am realizat și mai avem de făcut ca să ne atingem ţelurile.
Le suntem datori celor care s-au jertfit în Revoluţie şi urmaşilor lor să construim o Românie modernă şi reformată
economic, social şi politic!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ștefan Mușoiu
***
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Pădurile românești pot fi protejate fără a minți cu disperare
Raportarea prezentată de Inventarul Forestier Național, recent, cum că 38 de milioane de metri cubi de lemn se taie
anual în România, din care președintele României a concluzionat că jumătate reprezintă tăieri ilegale, a fost demontată atât de
institutul de Cercetări Agricole și Silvice, cât și de Academia de Studii Agriole și Silvice. Probabil într-o nouă încercare
grosieră de a manipula cetățenii, lăsându-i să creadă că guvernările Partidului Social Democrat au adus România în această
situație, oamenii autointitulați de dreapta au considerat că pot arunca în piață cifre total nerealiste.
Stimați colegi,
Situația pădurilor din România nu este una roz, iar asta o știm foarte bine cu toții. Însă trebuie luate măsuri concrete care
să ne ajute și care să stopeze, treptat, tăierile ilegale de lemn. Permiteți-mi să vă reamintesc că, din ultimii cinci ani, PSD a
creat și operaționalizat Radarul Pădurilor, a introdus transportul de lemn în sistemul 112, adoptând, totodată, noul Cod Silvic,
noua Lege a contravențiilor silvice, dar și paza obligatorie pentru toate pădurile, chiar dacă nu au sau nu li se cunoaște
proprietarul. Să nu uităm, stimați colegi, că cea mai recentă măsură luată la inițiativa PSD a fost să schimbăm Statutul
Persoalului Silvic, astfel încât pădurarii să poată primi armament de serviciu. Și tot PSD, după toate acestea, rămâne
personajul negativ.
De fapt, situația este total diferită. Însă asta o vom vedea cu toții, peste câteva luni, la următorul bilanț al guvernării
actuale. Pădurile României trebuie apărate prin fapte, nu prin declarații de campanie și vendete personale. Asta putem face cu
toții. Măsuri concrete nu poate lua, însă, oricine, ci doar cei cărora le pasă cu adevărat de ceea ce se întâplă în România!
Vă mulțumesc!
Deputat
Eliza Peța-Ștefănescu
***
Dreptul de a fi educați
Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Drepurilor Omului, ziua în care, acum peste 7 decenii, în 1948, națiunile mai
emancipate ale lumii semnau împreună, sub egida ONU un document ce guvernează și astăzi relația dintre oameni și state:
Declarația Universală a Drepturilor Omului. Adunarea Generala ONU a proclamat Carta privitoare la drepturi și libertăți ale
ființei umane astfel încât “toate persoanele și toate organele societății să se straduiască, având această Declarație permanent în
minte, ca prin învațătură și educație să dezvolte aceste drepturi și libertăți.”
Dezbaterea publică legată de aceste subiecte s-a purtat în România aproape exclusiv în jurul proceselor judiciare și legat
de încarcerarea unor persoane, de foarte multe ori nevinovate. Între timp am pierdut din vedere spiritul mai amplu și litera
deosebit de robustă a ceea ce este Declarația Universală a Drepturilor Omului: un manifest al celei mai înalte aspirații a
oamenilor, libertatea, un credo legat de demnitatea și valoarea persoanei umane și un angajament al faptului că prin educație
vom potența progresul social. Documentul istoric, oficial ce garantează drepturile noastre fundamentale este deopotrivă un fel
de contract cu obligații individuale. Nu doar statul sau autoritatea legii sunt cele care asigură respectarea drepturilor noastre.
Fiecare din noi este parte a țesutului social în care libertatea personală sfârșește acolo unde întâlnește drepturile celorlalți și
fiecare dintre noi are atâta demnitate cât permite celorlalți să aibă.
Articolul 1 consemnează că “toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu
rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.” Ce facem atunci când constatăm ca
parte din intelesul acestor noțiuni s-a diluat în ultimele decenii și că înainte de a pretinde statului să ne ocrotească drepturi,
trebuie să constatăm că am uitat rațiunea și ne-am pierdut conștiința? Învățăm limitele libertății!
În al doilea articol al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului se specifică faptul că “fiecare om se poate prevala de
toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă,
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie”. Ce facem atunci când constatăm că apartenența la un partid
democratic, susținut de cel puțin o tremie a populației, ajunge să fie prezentată ca un stigmat și constituie element explicit de
discriminare în privința dreptului la muncă? Învățăm limitele libertății de opinie!
Articolul 12 menționează “Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viața sa personală, în familia sa, în domiciliul
sau în corespondența sa, nici la atingeri aduse onoarei sau reputației sale”. Ce facem atunci când limbajul trivial și injuriile
violente se regăsesc în titluri ale unor articole ce se referă la organizații sau persoane care au exact aceleași drepturi ca
semnatarii articolelor?” Învățăm limitele libertății de a gândi!
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Articolul 21 precizează că “orice persoană are dreptul de acces egal la funcțiile publice din țara sa.” și nici o Constituție
a vreunei țări europene nu a avut trufia de a statua deasupra instanțelor, ca un om judecat cândva nu mai poate avea acest drept
fundamental. Există un partid din România, USR, care dorețte ca noi să fim prima țară din lume în care acest drept se poate
pierde definitiv.
De ce suntem noi altfel? De ce sunt românii mai nepăsători cu propriile drepturi și sfidători cu propria contribuție la o
societate civilizată? Ne răspunde felul în care ne-am însușit prevederile articolului 26 din același Document: “Învățământul
trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile
fundamentale. El trebuie să promoveze înțelegerea, toleranța, prietenia (…).”
Dreptul la educație, tot în baza tratatelor internaționale semnate de România, este considerat un drept economic, social
și cultural. Este socotit drept de natură civilă și politică, iar în sens juridic prin acest lucru se înțelege “dreptul la o educație
efectivă”. Cu alte cuvinte societatea devine ceea ce învățăm la școală și acasă să fim. Dacă fundalul social agresiv, intolerant,
brutal și superficial de astăzi este produsul unor generații școlite mai temeinic, ce vom deveni atunci când decidenți vor fi
tinerii care astăzi, în proporție de 40% nici măcar nu înțeleg ceea ce citesc, lăsând la o parte faptul că citesc mai puțin și mai
rar?
Din toate drepturile și obligațiile pe care ni le reaminteste ziua de astăzi, cel mai de seamă este dreptul de a fi educați!
Deputat
Eugen Bejinariu
***
Românii din Germania și Anglia au nevoie de asistență consulară
Pe 6 decembrie 2019, a fost inaugurat Consulatul General al României la Stuttgart, Republica Federală Germania, acesta
fiind operaționalizat integral și pregătit să ofere întreaga gamă de servicii consulare celor aproximativ 172.000 de cetățeni
români rezidenți în landul german Baden-Württemberg, care constituie circumscripția consulară Stuttgart. O acțiune pe care o
salut, o acțiune anunțată deja de la inaugurarea consulatului de la Miami, SUA, respectiv în noiembrie 2018, întrucât politica
noastră a fost mereu mai aproape de oameni, iar acest lucru a însemnat, iată, și acțiuni concrete.
În același context, pot menționa și deschiderea consulatului de la Edinburgh, la începutul lunii noiembrie a anului
trecut. Așadar, nu trebuie să uităm că deschiderea de noi consulate, acolo unde situația o cere, este necesară și trebuie să
continue. Potrivit datelor oferite de Ministerul de Externe, în Germania locuiesc 800.000 de români, locul patru ca mărime a
diasporei de mobilitate din Europa. În acest context, chiar am depus o interpelare adresată ministrului de Externe, domnului
Bogdan Aurescu, în care motivez importanța deschiderii de noi consulate în Republica Federală Germania, precum și în
Regatul Unit. În noiembrie 2019, românii au participat în număr mare la Alegerile Prezidențiale. În turul 2 de scrutin,
participarea democratică a românilor de pretutindeni a fost una record, înregistrându-se în total peste 944.000 de voturi. Din
totalul voturilor exprimate în străinătate, cele mai multe au fost în Republica Italiană, Regatul Unit, Republica Federală
Germania și Regatul Spaniei. Aceste cifre, dar și creșterea volumului de muncă înregistrat de către oficiile consulare
românești din unele regiuni, sunt indicii că diaspora de mobilitate românească din sudul Europei s-a micșorat în dimensiuni
față de anii precedenți, iar Regatul Unit sau Republica Federală Germania reprezintă destinații mai atractive datorită salariilor
mai ridicate. O realitate la care trebuie să ne raportăm în momentul în care avem în vedere deschiderea de noi consulate.
În condițiile în care în Regatul Spaniei, România are opt consulate și în Republica Italiană șapte consulate, raportat la
numărul de români rezidenți în aceste țări și având în vedere faptul că în Regatul Unit sau Republica Federală Germania
vorbim de o creștere semnificativă a comunităților, ambele estimate la un milion de români, consider că este necesar ca
numărul consulatelor din aceste țări să crească.
În acest moment, în Regatul Unit avem trei consulate, respectiv la Edinburgh, Manchester, Londra, iar în Republica
Federală Germania avem patru, cu cel deschis zilele trecute - Munchen, Bonn, Berlin, Stuttgart.
Consider că pentru anul 2020, Ministerul Afacerilor Externe trebuie să reevalueze necesitatea de noi consulate în cele
două țări, în raport cu datele care indică o comunitate în creștere și, în consecință, o nevoie mai mare de asistență consulară în
cele două țări. Este necesar ca efortul statului român de a fi mai aproape de românii plecați din țară să continue.
Deputat
Natalia - Elena Intotero
***
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Ministrul Cîţu, un “selfie neconstituţional”!
Dragi colegi liberali, stimate domnule ministru Florin Cîţu, stimate domnule prim- ministru Orban, nu îmi propusesem
să fac o lecţie de interpretare a Constituţiei României însă, mă văd obligat să o fac de urgenţă ca urmare a declaraţiilor
dumneavoastră din spaţiul public, după adoptarea moţiunii simple de către Senatul Romaniei împotriva domnului ministru al
Finanţelor publice.
Astfel, art. 2 alin. 1 din Legea fundamentală precizează, cu subiect şi predicat faptul că: “ Suveranitatea naţională
aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative constituite prin alegeri libere”. Acest text urmează a
se corobora cu dispoziţiile art. 61 alin. 1 şi 2 din aceeasi Lege fundamentală şi care precizează, printre altele, că Parlamentul
este organul reprezentativ suprem al poporului român, alcătuit fiind din doua Camere, Senatul şi Camera Deputaţilor.
Acest ansamblu juridic care justifică instituţia reprezentativităţii cetăţenilor trebuie raportat la dispoziţiile art. 69 alin. 1
din Constituţia României care precizează că: “ În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului “
Din analiza dispoziţiilor constituţionale pentru care, încă avem speranţa că manifestaţi totuşi respect, se poate desprinde,
în mod foarte clar faptul că votul de blam la adresa Ministrului Finanţelor a fost o manifestare a poporului român prin organul
sau reprezentativ, în speţă Senatul României, acest lucru reieşind şi din considerentele deciziei Curtii Constituţionale nr.
148/2007 care precizează printre altele că votul de blam al unei moţiuni simple are efecte pe plan politic cât şi ecou public în
rândul cetăţenilor.
Acestea fiind spuse nu înţelegem dispreţul cu care purtătorul de cuvânt al mesajelor preşedinţiale, domnul Orban, ne-a
“gratulat” atunci când a declarat că: “ sunt foarte mulţumit de colaborarea cu ministrul ( Cîţu ) şi nu am de gând să iau vreo
decizie legată de el. Mai mult, încurajat de aceste declaraţii dispreţuitoare ale domnului Orban, domnul ministru al Finalţelor
publice a insistat asura faptului că va demisiona doar dacă partidul o va cere, instituind pentru Senatul Romaniei şi pe cale de
consecinţă pentru cetăţenii care îşi exercită suveranitatea naţională prin Senatul României un veritbil rol decorativ şi lipsit de
importanţă.
Oare acesta a fost scopul moţiunii simple gândită de constituţionalistul român ?
Oare acesta este rolul pe care îl are, în societate, poporul român şi parlamentarii care se află, conform Constituţiei, în
serviciul poporului român ?
Nu putem decât să analizăm, cu tristeţe, faptul că pentru Partidul Naţional Liberal, chintesenţa politicii promovate este
interesul de partid, iar derapajele repetate ale unui ministru ţin doar de voinţa exclusivă a partidului care l-a propus.
Se pare că explozia indicelui ROBOR din ultima lună, vulnerabilizarea Băncii Naţionale a României prin încercarea de
manipulare a cursului de schimb valutar, dobânzile foarte mari cu care se împrumută Romania de pe piaţa externă şi creşterea
abruptă a ţintei de deficit bugetar sunt nişte obiective asumate de guvernarea liberală de care domnul Ministru Cîţu s-a achitat
cu foarte mare conştiinciozitate.
În încheiere doar o simplă precizare: când prin Decizia 148/2007 Curtea Constituţională s-a referit la efectele moţiunii
simple pe plan politic nu a fost avută în vedere o demitere a ministrului în speţă dar cu siguranţă, efectul gândit de
constituţionalistul român a fost demisia de onoare !
Demisia domnule ministru Cîţu v-a cerut-o poporul roman prin organul său reprezentativ şi cred că nu trebuie să
aşteptaţi încuviinţarea şefilor de la PNL pentru a proceda în consecinţă, dacă nu demisia de onoare măcar demisia de ruşine !
Deputat
Petru-Bogdan Cojocaru
***
Ziua Constituției, prilej de reflecție asupra parcursului democrației românești
Prima Constituție a României după căderea regimului comunist a fost adoptată în 21 noiembrie 1991, iar apoi, prin
voința poporului român, a fost aprobată prin referendum în data de 8 decembrie 1991. După patru ani, Parlamentul a decis ca
această zi să marcheze Ziua Constituției, prilej de reflecție asupra importanței Legii fundamentale în arhitectura României
democratice.
După 28 de ani, putem spune că datorită Constituției am avut și avem garanția unui stat național, suveran și
independent, unitar și indivizibil. Stabilitatea statului român, faptul că astăzi suntem parte a Uniunii Europene și a NATO sunt,
de asemenea, rezultatul parcursului nostru democratic, trasat în primul rând de Constituție. Statul social, separația puterilor în
stat, ideea de libertate, de prosperitate, drepturile fundamentale ale oricărui cetățean sunt garantate de Legea fundamentală.
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Constituția este pavăza democrației românești, iar noi, ca actori ai scenei politice avem cea mai mare responsabilitate
atunci când vine vorba de respectarea ei. Din păcate, în ultimii ani am asistat la derapaje nepermise în această privință, când
însuși președintele României, Klaus Iohannis, a manifestat, în anumite situații, lipsă de considerație față de Legea
fundamentală a țării. Ignorarea unor decizii ale Curții Constituționale a României echivalează cu încălcarea Constituției.
Această atitudine a transformat România, nu de puține ori, în teren de luptă politică, iar consecințele au fost pe măsură, ca în
cazul tinerilor rezidenți din sistemul medical. Ne amintim cu toții că, nu cu mult timp în urmă, din cauza faptului că
președintele Iohannis a refuzat să numească un ministru la Educație, mii de medici s-au trezit în situația de a nu putea da
examenul de rezidențiat. Până la urmă situația a fost descâlcită tot de social-democrați, după cum la fel de bine ne amintim.
Sper să nu ne mai întâlnim cu astfel de situații, iar acest lucru e posibil doar dacă dăm, cu toții, fără excepție, respectul cuvenit
Legii fundamentale a României, iar puterile statului și reprezentanții acestora nu ies din litera Constituției în ceea ce privește
atribuțiile pe care le au.
Deputat
Cornel Itu
***
Strategia pentru sănătate a „guvernului meu” nu trebuie să aibă culoare politică
Programul de guvernare al PNL demască adevărul în ceea ce privește refuzul acestui partid de a semna „Pactul pentru
bunăstarea românilor”. Pur și simplu, exponenții acestui Executiv hei-rupist nu se gândesc la bunăstare, ci doar la a oferi
românilor o viață austeră, prin tăieri și desființări ale măsurilor pozitive luate de guvernările PSD în ultimii trei ani!
Realitatea arată că, după doar o lună de la instalarea „guvernului meu”, foarte mulți români sunt speriați de perspectiva
deloc încurajatoare a traiului lor în următoarea perioadă. Oamenii, chiar și cei care nu au votat PSD, sunt îngrijorați de valul de
austeritate prefigurat, care a fost anunțat și va fi pus în practică de miniștrii lui Orban, sub comanda directă a lui Klaus
Iohannis. Se știe, actualul președinte este de fapt liderul PNL și în fața sa dau raportul miniștrii liberali.
Faptul că PNL a urzit un soi de răzbunare pe PSD este profund dăunător, deoarece, în fapt guvernanții se vor răzbuna pe
toți cetățenii României, prin neaplicarea legilor în vigoare. Însuși premierul Orban are o atitudine duplicitară, conform
principiului „Una e ce spun, alta e ce scrie-n program!"
La începutul iernii, oamenii sunt disperați că nu le vor mai crește pensiile și salariile, că vor fi oprite programele de
investiții pentru apă, canalizare, drumuri, reabilitări de școli, dotarea cabinetelor medicale și a spitalelor, de închiderea
anumitor unități sanitare și multe alte aspecte, pe care liberalii le-au anunțat în propriul program de guvernare.
Adevărul este că românii își doresc să le crească în continuare veniturile, mai ales salariile mici, unde încă sunt decalaje
mari față de țările europene. În niciun caz oamenii nu vor închiderea și comasarea spitalelor, așa cum s-a mai întâmplat în
trecut, pentru că spitalele nu sunt o afacere pe care să o închizi după bunul plac al acestor vremelnici guvernanți. Dimpotrivă,
românii vor investiții și modernizarea unităților medicale, nu închiderea lor!
Este bine să ne reamintim, iar cetățenii României să nu uite, că în guvernarea PSD s-au alocat fonduri pentru fiecare
spital din țară și s-au achiziționat echipamente de ultimă generație, RMN și CT, în fiecare județ al țării! Actualmente, în fiecare
unitate sanitară din România există, grație investițiilor Guvernului PSD, aparatură medicală performantă, absolut necesară
tratării în condiții optime a pacienților. Este evident că în ultimii trei ani în care PSD a condus Ministerul Sănătății, sănătatea
nu a avut culoare politică, deoarece pacienții nu sunt membri de partid.
Dacă PNL își va pune însă în aplicare intențiile, cetățenii se vor vedea obligați să se deplaseze zeci de kilometri pentru a
ajunge la cel mai apropiat spital, lucru de neacceptat în România anului 2019. Spitalele și școlile nu ar trebui închise niciodată!
Pacientul trebuie să se afle în centrul preocupărilor Ministerului Sănătății și în „guvernul meu”!
Deputat
Cristina-Elena Dinu
***
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Florin Cîțu este piatra de moară a economiei românești! Alături de Guvernul PNL-PDL, să plece în privat!
Guvernul PNL s-a împrumutat luni cu 832,8 milioane lei, peste nivelul de 500 milioane lei programat, la o dobândă
anuală de 4,67%.
Volumul total al cererii a fost de 1,49 miliarde lei, triplu faţă de nivelul programat, din care ofertele competitive au
totalizat 1,4 miliarde lei, iar cele necompetitive 83 milioane lei.
Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 3,03%,
cel mai mare nivel din ultima lună.
Toate acestea sunt opera diabolicului bancher Florin Cîțu, ministrul de finanțe al PNL, care are ordin să închidă bugetul
României pe minus, pentru a scoate vinovat guvernul PSD. Încercarea disperată a PNL de a crea artificial un deficit mai mare
de 3% doar din dorința de a-și confirma tezele apocaliptice din perioada opoziției, aruncă România în aer pentru următorii 4
ani. Suntem martorii unei torturări a bugetului României și a avuției naționale pe care PNL a face doar pentru a ponegri
guvernarea PSD.
Tot ce a făcut PNL PDL de la preluarea guvernării încoace a fost să crească gradul de creditare al României la
instituțiile financiare internaționale și să mărească deficitul bugetar. Banii pe care i-au cerut nu se văd nic în salarii, nici în
pensii, nici în autostrăzi și nici în spitale. Sunt ținute în Trezorerie zeci de sute de milioane lei conform hotărârilor de guvern
de repartizare a respectivelor sume pentru 2020.
În subsidiar, dezastrului financiar bugetar i s-a alăturat numirea unor băieți de cartier, copiii propriilor părinți, în funcții
de înaltă demnitate publică. Beizadelele certate cu legea au ajuns să conducă instituții vitale pentru statul român, sub
conducerea unui prim-ministru insensibil la problemele sociale și economice din acele domenii.
România propusă de PNl este o Românie a haosului, a urii și a numirilor politice. Este o Românie în care frustrările lui
Cîțu și interesele multinaționalelor și băncilor vor guverna viețile românilor. Vă spun foarte clar, nu veți mai guverna mult! Vați distrat destul cu bugetul de stat și speranțele oamenilor! Vă invităm să plecați în privat, dacă vă va primi cineva acolo!
Deputat
Ioan Dîrzu
***
“Prima Casă”, o altă măsură neinteresantă pentru Guvernul PNL
Au jucat rolul moraliștilor, în perioada în care s-au aflat în opoziție, iar acum, în poziția de gurvenanți, ne arată clar că
vântul liberal nu a bătut și nu va bate niciodată pentru români. Alfel cum se explică intenția ministrului Finanțelor, Florin Câțu,
să ruineze programul „Prima Casă”, doar pentru că nu i-a stârnit interesul personal. Dar cum rămâne cu tinerii care altfel nu au
nicio șansă să-și cumpere o locuință? Este o măsură radicală ce pune intr-o situație incertă mii de români care și-au pus
speranțele în acest mijloc de creditare pentru achiziționarea unei locuințe.
În primul trimestru al acestui an, de exemplu, în perioada guvernării PSD, peste 27.000 de români au beneficiat de
sprijinul acestui proiect. Și ca acest program să fie accesibil pentru tot mai mulți români, anul acesta PSD a dorit să-l
transforme într-unul social și l-a numit “O familie, o casă”.
Acest nou program ar fi dat șansa familiilor tinere, care în mod normal nu se încadrează în cerințele unui credit ipotecar
standard, să cumpere o locuință decentă. Mai mult, ar fi generat efecte benefice în sectorul construcțiilor, ceea ce ar fi însemnat
înființarea de noi locuri de muncă și automat dezvoltarea economiei. Dar Guvernul Orban nu dorește să-l pună în aplicare.
Ministrul Câțu a spus clar că noul program “Prima Casă” nu este interesant pentru actuala guvernare.
Refuzul categoric al liberalilor de a veni în sprijinul tinerilor mă face să cred că măsurile de guvernare nu sunt deloc
create pentru a îmbunătății viața românilor. Dau jos un proiect și ce pun în loc? Cât de corect poate fi pentru sutele de mii de
tineri care speră într-o implicare totală a actualului guvern, dar primesc în schimb NIMIC?
În vizorul liberalilor sunt și angajații din departamentele IT, pentru care Guvernul PSD a emis anul trecut un ordin de
scutire de impozit pe venit. Prim-ministrul Ludovic Orban vine acum și anunță că cei 30.000 de programatori nu vor mai
beneficia de aceste facilități fiscale, ceea ce înseamnă că vor primi cu 10 la sută mai puțin.
Guvernul PSD a susținut acest domeniu performant pentru că, în momentul de față, industria IT este o componentă
valoroasă pentru economia țării, iar România trebuie să aplice măsuri pentru a-i stimula pe acești profesioniști să rămână
acasă. Prin măsura impozitării salariului, Guvernul Orban nu ar face altceva decât să-i convingă să își facă bagajul și să plece
din țară.
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Focusați pe răzbunare politică, liberalii au pierdut din vedere un lucru important, și anume că această indisponibilitate
de a coopera pentru binele comun, nu face altceva decât să degradeze situația economică.
Deputat
Alexandra Presură
***
Pe data de 13 decembrie să nu uităm de o minoritate cu un patrimoniu cultural
bogat ce își celebrează existența - Ziua Etniei Tătare în România
Doamnelor și domnilor,
Dragi colegi
Pe data de 10 decembrie am sărbătorit Ziua Internațională a Drepturilor omului. Acest important fundament al protecției
drepturilor persoanelor ne face să ne gândim la aspecte esențiale astăzi, anume toleranță, incluziune și respect pentru toate
comunitățile minoritare oriunde s-ar afla acestea. Ziua Internațională a Drepturilor omului ne oferă așadar, cadrul necesar
pentru a vorbi despre una dintre minoritățile din România, despre care se vorbește foarte puțin și care își celebrează ziua
aniversară în fiecare an la data de 13 decembrie. Este vorba despre Ziua etniei tătare din România marcată la 13 decembrie
încă din anul 2006.
Prezența unor comunități restrânse de tătari pe pământ românesc este atestată încă din secolul al XIII-lea. Majoritatea
tătarilor din România sunt crimeeni, veniți în Dobrogea după anexarea Crimeei de către Imperiul Țarist în 1783. După
Independența României din 1878, o mare parte a acestora au plecat, astfel încât de la 21% cât era ponderea tătarilor în
Dobrogea, s-a ajuns astăzi la numai la câteva procente. Un număr restrâns de tătari din România sunt cei nogai, descendenți
mongoli și turci. Patrimoniul cultural al tătarilor face parte din istoria culturală a spațiului românesc și trebuie păstrat ca atare.
Geamiile sau moscheile dobrogene sunt reprezentative în acest sens, având valoare istorică, iar cea mai importantă în acest
sens este Geamia Esmahan Sultan din Mangalia construită în anul 1456.
Prezențe tătare au fost în decursul istoriei și în zona Moldovei, iar aici menționăm printre altele și județul Neamț unde
au existat chiar sate tătărești cum ar fi Timișești atestat istoric încă de la începutul secolului al XIII-lea. Tătarii și-au făcut
prezența și în alte zone, identitatea lor tradițională și religioasă contribuind la diversitatea culturală a spațiului românesc.
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco–Musulmani din România (UDTTMR) organizează și în acest an festivități
speciale în zonele în care locuiesc minorități tătare. De exemplu, la Tulcea, festivitatea va avea loc la Muzeul Casa Avramide,
unde va avea loc un program festiv și un simpozion în acest sens. De asemenea, și la Casa de cultură din Mangalia vor avea
loc manifestări culturale cu prezența unor critici în istoria artelor, a unor cadre didactice universitare ce vor dialoga pe tema
istoriei și civilizației tătărești. O carte foarte interesantă pentru a cunoaște această minoritate este „Înțeleptul din Dobrogea.
Despre tătarii din România”, scrisă de Nuredin Ibram”.
Această carte povestește istoria tătarilor și se dorește a fi așa cum spune autorul „o carte de identitate, a Comunității
Tătare, Comunității Turco-Tătare din România, un Personaj Colectiv, un tot unitar organic”. Minoritatea tătară contribuie la
patrimoniul cultural bogat al Dobrogei, iar istoria și specificul ei merită a fi cunoscut și valorificat în lumina patrimoniului
cultural universal. Respectul acordat minorităților este una dintre valorile europene întrucât Europa și-a consolidat poziția față
de abordarea a astfel de problematici prin numeroasele abordări legislative din istoria sa, indiferent că vorbim de articolul 2 și
articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE); articolele 10, 21 și 22 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene; Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (Directiva privind egalitatea rasială), sau alte
convenții, rezoluții sau rapoarte în acest sens.
Deputat
Ciprian Constantin Șerban
***
Ziua Constituției
Stimați colegi,
Adoptarea în urmă cu 28 de ani a primei Constituții a României după căderea regimului comunist reprezintă un moment
fundamental în procesul de consolidare democratică a țării noastre. Constituția României a consfințit definitiv opțiunea pentru
democrație și libertate și un set de valori și principii fundamentale. Astăzi, vom putea constata că actuala Lege fundamentală a
reușit să pună bazele unui sistem democratic fundamentat pe principiile statului de drept, economiei de piață, pluralismului și
pe drepturile fundamentale ale omului. Legea noastră fundamentală s-a dovedit a fi un corp de principii şi norme moderne, iar
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Constituţia a reprezentat, în tot acest timp, o garanţie a drepturilor fundamentale ale omului, dar şi a funcţionării instituţiilor de
bază ale statului. Dezvoltarea unui sistem politic pluralist, crearea unui cadru instituţional democratic şi aderarea României la
sistemul de valori promovat de instituţiile euroatlantice au fost posibile şi datorită acestei Constituţii.
Totodată, Ziua Constituției ne îndeamnă să privim și spre viitor, spre România generației de mâine, spre aspirațiile ei şi
spre nevoile societății secolului al XXI-lea. Deși avem o Constitutie care a trecut deja testul timpului, integrarea europeană a
impus anumite ajustări. Au fost însă și modificări care nu s-au dovedit cele mai fericite, după cum există și texte care au permis
interpretări forțate, dincolo de spiritul actului fundamental. Tocmai de aceea procesul de revizuire a Constituției, de modernizare
și clarificare trebuie desăvârșit în perioada următoare, iar modificările vor avea rolul de a o face mai puternică, de a construi un
edificiu statal mai eficient, de a întări statul de drept, dar și libertățile cetățenești.
Modificarea Constituţiei poate fi, în actuala conjunctură politico-instituțională, o oportunitate în vederea remodelării
instituționale și restructurării vieții politice, sociale şi economice româneşti. Multiplicarea artificială a crizelor politicoinstituţionale din ultimul deceniu a adus România într-un blocaj politic și instituțional care afectează întreaga societate.
Conflictul instituţional de la nivelul Executivului a degenerat, antrenând întreaga societate. Tensiunile dintre diferitele puteri şi
autorităţi publice au avut drept consecință dereglarea mecanismului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. În locul
promovării unor forme de echilibrare a puterilor a fost stimulat conflictul instituțional dintre acestea.
Modificarea Constituţiei este un proiect de care avem nevoie si vizează atât transformări în raporturile dintre instituţiile
politice, cât şi întărirea condiţiilor participării cetăţeneşti la luarea deciziilor pe toate nivelurile administraţiei. O discuție de
revizuire a Constituției este absolut necesară, iar Ziua Constituției este cadrul potrivit pentru a reaminti această necesitate, care
trebuie să devină o prioritate în anul politic 2020.
Statul social puternic, drepturile și libertățile fundamentale, economia de piață, echilibrul și separația puterilor,
independența justiției - sunt elemente fundamentale pe care ni le dorim, cu toții, consolidate și respectate tot mai mult. Este
esențial ca toți cetățenii României, dar și pentru toți actorii politici responsabili, în special cei care îşi asumă roluri de
reprezentare politică, să conştientizeze că Legea fundamentală este atât un act juridic menit să instituie reguli de organizare şi
funcţionare a societăţii, cât şi un adevarat pact social, care oferă cetăţenilor garanţia unei bune guvernări şi protecţie în faţa
abuzurilor de orice fel. Respectul față de Constituție privește nu doar textul legii fundamentale ci și conformarea față de acesta
în toate acțiunile și deciziile. Reperul nostru permanent trebuie să fie și spiritul Constituției.
Deputat
Costel Lupașcu
***
Guvernul continuă să îngroape țara în datorii și în același timp epuizează rezerva valutară a țării
Stimate colege, stimați colegi,
Guvernul PNL se împrumută într-un ritm amețitor la dobânzi uriașe. Ritmul este dublu față de guvernarea PSD iar
costurile pentru aceste împrumuturi sunt la nivelul țărilor subdezvoltate.
Sub conducerea aiuritoare a ministrului Cîțu, finanțele au împrumutat 8,2 miliarde de lei în luna noiembrie, la dobânzi
mai mari cu 12 puncte de bază. De asemenea, PNL a umflat artificial deficitului bugetar la 4,4% din PIB, dând vina pe o gaură
în buget care e doar în capul lui Cîțu.
Luna aceasta se anunță și mai rău, în condițiile în care specialiștii anticipează activarea procedurii de deficit excesiv a
Uniunii Europene împotriva României.
Guvernanții s-au angajat, prin rectificarea bugetară, să împrumute alte 18 miliarde lei în luna decembrie.
Pe vremea PSD împrumuturile refinanțau datoria externă și asigurau resurse pentru investiții și creștere economică, în
condițiile menținerii deficitului bugetar. Ca pondere în PIB PSD a reușit reducerea datoriei externe de la 37,3% la 35%.
Guvernul PNL epuizează rezerva valutară a țării. 1,2 miliarde de euro a consumat BNR pentru a apăra moneda națională
după prestațiile catastrofale ale liderilor PNL în prima lor lună de guvernare, în special după manifestările publice care frizează
inconștiența ministrului Finanțelor Florin Cîțu. Chiar și în condițiile intervenției masive a BNR leul a continuat și continuă să
se devalorizeze în dauna milioanelor de români care sunt nevoiți să suporte costuri mai mari atât la creditele luate cât și la
achiziția produselor de tot felul al căror prețuri este raportat direct la euro, de la facturi de telefon și internet până la mașini sau
imobiliare. Mai mulți analiști, inclusiv cei apropiați de PNL, cum e Cristian Păun, consilierul lui Orban, apreciază că euro va
atinge nivelul de 5 lei până la finalul anului.
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Rezerva valutară a țării este necesară pentru a apăra moneda națională în cazul unor speculații sau în cazul unor crize
economice. Deci irosirea rezervei valutare din cauza declarațiilor iresponsabile ale ministrului Finanțelor reprezintă
vulnerabilizare a monedei naționale și a economiei țării.
Vă mulțumesc.
Deputat
Daniela Oteșanu
***
Efectele anulării OUG 114 vor fi devastatoare pentru economia țării noastre
Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că Guvernul Orban intenționează să abroge măsurile din OUG 114, fără nici
un studiu de impact. Această măsură este un atac al PNL la economia românească şi la veniturile românilor.
Abrogarea OUG 114 va avea efecte directe asupra populației. Vorbim despre anularea salariului minim net de 500 euro
pentru angajații din Construcții. Angajatorii vor pierde mulți muncitori care vor pleca din nou din țară pentru a lucra în
străinătate. Se blochează sectorul construcțiilor, cu impact negativ pe piața imobiliară și pe creșterea economică. Vor crește
facturile la energie electrică și gaze naturale, prin înlăturarea plafonului pe prețuri la consumatorii casnici. Creșterea acestor
facturi ar fi în medie de 15%, respectiv 100 lei/ lună (1.200 lei/an), vor crește cu circa 6% facturile la cablu TV, internet,
telefon, în medie o creștere de 60 lei pe factură.
Abrogarea OUG 114 înseamnă și anularea majorării anticipate salariilor din Învățământ la nivelul din grila din 2022 din
Legea salarizării.
Fără prevederile din OUG 114, se va reveni la calculul ratelor la bănci pe baza ROBOR care tocmai a început din nou să
crească accelerat după venirea PNL la guvernare. Creșterea ratelor va fi, în medie, cu circa 10%. Se anulează, de asemenea,
posibilitate ca românii să opteze unde să li se acumuleze banii pentru pensii, dacă vor să contribuie la pensii în pilonul II sau
dacă vor să aibă o pensie mai mare în Pilonul I.
Abrogarea OUG 114 va duce și la desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, prin care se acorda finanțare pentru
proiecte de dezvoltare locală – școli, dispensare, extinderi de rețele de gaze, apă și canalizare, drumuri etc. Sunt deja peste
3000 de proiecte depuse pe acest instrument de finanțare, din care au fost aprobate 500 cu valoare de peste 6 miliarde lei.
PNL nu a calculat niciun moment impactul pe care anularea OUG 114 îl va avea asupra economiei românești. Un
impact cu efecte foarte grave atât asupra oamenilor de rând, cât și asupra economiei țării noastre.
Deputat
Laurențiu Nistor
***
Guvernul Orban compromite creșterea calității în Educație și în același timp taie banii copiilor cu handicap
Stimate colege și stimați colegi,
Nu se poate face performanță fără profesioniști bine plătiți! Acesta este un adevăr universal valabil, pe care PSD l-a
înțeles și l-a aplicat atunci când a decis, prin lege, creșterea anticipată și consistentă a salariilor medicilor și profesorilor.
Pentru că doar oamenii slab pregătiţi stau pe salarii proaste.
Prima urgență a fost păstrarea medicilor în țară, fapt care s-a realizat!
Apoi urmau profesorii, cărora anul viitor, de la 1 Septembrie, ar fi urmat să le crească anticipat salariile până la nivelul
stabilit în grila corespunzătoare anului 2022.
Guvernul PNL vrea să abroge OUG 114, care prevede creșterea anticipată a salariilor din învățământ la grila din 2022
din Legea salarizării. Prin urmare se compromite definitiv șansa creșterii calității în educație. Rezultatele catastrofale ale
României la ultimele teste PISA arată cât de mare e nevoie de a oferi salarii mai mari în educație, atractive pentru profesori
bine pregătiți și motivați. Guvernul PNL taie banii copiilor cu handicap.
Demagogie și iresponsabilitate în stare pură. Pe gură PNL și premeierul Orban se bat cu pumnii în piept că vor
incluziune și reducerea consecințelor dizabilității, dar în realitate taie banii copiilor cu handicap.
La rectificarea bugetară guvernul PNL a tăiat, în 18 județe ale țării, fondurile care reveneau din cota defalcată de TVA
pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special.
Culmea cinismului a fost săptămâna trecută, de Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, când Ludovic Orban,
cel care a decis tăierile din drepturile copiilor cu handicap a declarat public că este adeptul unei politici de incluziune, de
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căutare a unui drum în viață pentru fiecare persoană” și că ”le urează la mulți ani persoanelor cu dizabilități și îi asigură de
atenția și grija lui.
Din păcate, așa știe PNL să facă politică, una declară public și alta fac în realitate. Situația la care asistăm de o lună de
zile este doar începutul insaurării unei perioade de austeritate care va lovi România în mai multe valuri, atâta timp cât PNL va
fi la guvernare.
Vă mulțumesc.
Deputat
Elvira Șarapatin
***
Guvernarea PNL abandonează programul Prima Casă
Unul dintre cele mai longevive, apreciate și necesare programe – O familie, o casă - este pe punctul de a fi lichidat de
PNL. Ministrul Finanțelor Florin Cîțu a anunțat explicit că pentru ei, liberalii, programul o familie o casă ” nu este interesant”
și că se face analiza oportunității sale.
Pentru tineri, posibilitatea de a obține o locuință reprezintă un factor major în decizia de a rămâne în țară și a-și întemeia
o familie. Prin urmare, închiderea programului, cumulat cu diminuarea creșterii sau chiar înghețarea salariului minim va
determina creșterea exodului tinerilor din țară.
Eliminarea programului „O familie, o casă” va avea consecințe dezastruoase nu doar pentru tineri și familiile tinere, ci și
pentru multe sectoare ale economiei naționale, de la construcțiilor de locuințe și bănci până la mobilă, electrocasnice și
amenajări interioare.
De-a lungul anilor peste 200.000 de mii de tineri au obținut o locuință prin programul Prima Casă căruia, grație
guvernării PSD, îi luase locul programul O familie o casă.
Ce făcea programul „O familie, o casă” ? Asigura și garanta persoanelor fizice cu venituri mici posibilitatea achiziției
unei locuințe prin credite garantate de stat cu dobândă fixă și subvenționată.
Condițiile principae erau ca veniturile individuale sau pe familie să nu depășească 4500 de lei net/lună., valoare
locuinței sau a creditului să fie de maxim: 70.000 euro, iar avansul de minim 5%.
Eliminarea programului „O familie, o casă” înseamnă și sabotarea unui important motor de creștere economică, și
anume sectorul construcțiilor. În anii guvernării PSD a avut o contribuție importantă de 0,5 puncte proentuale din avansul PIB.
În primele șase luni ale acestui an numărul locuințelor noi, terminate, este mai mare cu 18% decât anul trecut, respectiv
27.204 față de 23.015. Semnificativ este că această evoluție remarcabilă privind locuințele se manifestă în mare parte în
mediul privat. Așadar politica guvernului PSD a încurajat și susținut afacerile pe care acum liberalii se străduiesc să le
submineze, să le pună pe butuci.
Vă mulțumesc.
Deputat
Răzvan Rotaru
***
Guvernul PNL nu arată niciun fel de respect pentru copiil cu dizabilități și pentru pensionari!
Stimate colege, stimați colegi,
Cruzime, demagogie și iresponsabiitate în stare pură. Pe gură PNL și Orban se bat cu pumnii în piept că vor incluziune
și reducerea consecințelor dizabilității dar în realitate taie banii copiilor cu cerințe educaționale speciale.
La rectificarea bugetară guvernul PNL a tăiat, în mai multe județe din țară fondurile care reveneau din cota defalcată de
TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special: Mehedinți,
Neamț, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui.
Culmea cinismului a fost că de Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, când Ludovic Orban, cel care a decis
tăierile din drepturile copiilor cu handicap a declarat public că este adeptul unei politici de incluziune, de căutare a unui drum
în viața pentru fiecare persoană și că le-a urat la mulți ani persoanelor cu dizabilități și i-a asigurat de atenția și grija sa.
Solicităm liberalilor să le spună familiilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, de ce au fost tăiate fondurile pentru
finanțarea drepturilor minorilor care frecventează învățământul special la ultima rectificare bugetară și ce urmează să se
prevadă în bugetul pentru anul viitor?
În același timp, Klaus Iohannis și PNL au mințit pensionarii! Vor altă lege a pensiilor pentru a nu acorda majorările deja
aprobate, votate și care sunt în vigoare!
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Klaus Iohannis cere PNL să facă o altă lege a pensiilor pentru că știe că liberalii nu vor majora punctul de pensie în
2020 și în următorii ani, așa cum a fost votată actuala lege în Parlament!
De asemenea, PNL vrea să manipuleze pensionarii prin reducerea creșterii punctului de pensie! PNL anunță că vrea să
crească mai repede punctul de pensie, dar să taie din creșterea prevăzută în Noua Lege a Pensiilor!
Iohannis și PNL caută motive pentru a nu mări pensiile! Ipocrizia PNL nu are limite. Au declarat că vor respecta
creșterile de pensii și salarii prevăzute de PSD, iar acum se eschivează și vor să taie, așa cum s-au obișnuit pe vremea PDL.
Vechile obiceiuri nu se uită niciodată, doar s-au transferat de la PDL la PNL.
Vă mulțumesc.
Deputat
Tamara Ciofu
***
PNL = PDL = CDR = România spre faliment!
În 12 luni de guvernare liberală, românii se vor întoarce cu 20 de ani în urmă!
Stimate colege și stimați colegi,
Bilanțul la o lună de guvernare PNL cu domnii Orban și Iohannis ne arată că am trecut de la o guvernare pentru oameni
la o guvernare pentru corporații!
Prima lună de guvernare a PNL ne arată că ne îndreptăm spre dezastru! Așa a început și guvernarea CDR în perioada
1996-2000. Mandatul Guvernului CDR a început cu o depreciere record a leului: la sfârşitul lui 1996 valoarea dolarului era de
3.200 de lei vechi şi ajunge la peste 7.000 de lei în ianuarie 1997. Pe tot parcursul anului 1997, preţurile se majorează cu
aproximativ150%.
În 2019, mandatul PNL a început cu deprecierea leului cu aproximativ 0,5% relativ la 1 noiembrie 2019. Cursul oficial,
peste 1% la casele de schimb și la bâncile comerciale a majorat datoria publică în valută a României cu aproximativ 700 de
milioane de lei. Reducerea rezervelor valutare cu aproximativ 1 miliard de euro pentru susținerea cursului – un cost de 4,78
miliarde de lei.
CDR nu a reuşit decât doborârea recordului de privatizări eşuate: aproximativ 1.000 dintre contractele de vânzare
încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat, în perioada 1997 - 2000, au fost reziliate ulterior. Aşa au fost lăsate să moară firme de
stat precum Semănătoarea, Tractorul Braşov, SIDEX, Avioane Craiova şi multe altele. În timpul mandatului CDR se
prăbuşesc în lanţ mai multe bănci: Bacorex, Bankoop.
Acum PNL a anunțat că vinde bijuteriile economiei naționale. Guvernul Orban vinde companii românești pentru a
susține măsurile care aduc beneficii corporațiilor străine. Practic liberalii sacrifică găina cu ouăle de aur. CEC și
Hidroelectrica. Se vând companiile românești pentru ca Guvernul PNL să dea avantaje pentru companiile străine, de 4,1
miliarde lei.
În Guvernarea CDR, șomajul a înregistrat cea mai mare rată postdecembristă, de 11,8%, în 1999. Guvernul CDR a
permis pensionările anticipate, pentru a masca şomajul, peste 650.000 de persoane s-au pensionat în aceşti ani. Acest lucru a
exercitat însă o presiune crescândă asupra fondului de pensii, deficitele crescând de la an la an, cu un punct culminant de
aproape 600 de milioane de euro, în 1998.
În 2019, PSD a lăsat noului Guvern liberal un șomaj de 3,8%. Haosul guvernării PNL provoacă efecte dramatice în
economia reală. După doar o lună de la preluare puterii de către Orban și echipa sa încep să se închidă companii și să se facă
disponibilizări în masă. La Balș, localitate unde și primarul este de la PNL se închide fabrica de componente auto. 220 de
angajați rămân pe drumuri. La Slatina se închide o fabrică de îmbrăcăminte. 100 de oameni vor fi concediați. La Craiova se
închide definitiv Electroputere, o companie de referință cândva pentru economia prin producția de locomotive. La Caracal se
disponibilizează zeci de angajați ai unei fabrici de textile.
Ce probleme mai avem în urma primei luni de guvernare a PNL. Depășire deficit 3%! România devine o țară nesigură
din punct de vedere economic pentru partenerii europeni!
Ne-au acuzat în fiecare an că vom depăși ținta de deficit de 3%. Nu am depășit-o niciodată. Ei însă au ajuns la 4,4%
după prima rectificare bugetară și anunță 3,5% pentru anul viitor.
Împrumuturi catastrofale care iau bani din buzunarul fiecărui român! Ne-au acuzat că ne împrumutăm prea mult și la
dobânzi prea mari. Ei se împrumută acum la valori duble și cu dobânzi mai mari decât în guvernarea PSD. 8 miliarde lei
împrumutați doar în noiembrie!
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1 miliard de euro cheltuiți de BNR pentru evitarea prăbușirii monedei naționale. 700 de milioane de lei majorarea
datoriei publice ca efect al devalorizării leului. 100 de milioane lei costuri suplimentare la împrumuturile viitoare în urma
creșterii riscului de țară, 34,8 milioane de lei majorarea dobânzilor la împrumuturile Guvernului după declarațiile aiuritoare
ale ministrului Finanțelor.
De la venirea lor la guvernare, cursul valutar atinge record după record. Se anunță 5 lei pentru 1 euro până la finalul
anului. Au început să desființeze programele suport pentru români și să anuleze investițiile în domeniile strategice! Au
desființat Programul „Prima casă” („O casă, o familie”) și Casa de comerț de „Unirea”. Urmează să fie tăiate de pe listă
Programul „Tomate românești” și „Start-up Nation”. Au redus bugetul pentru extinderea sistemului de irigații, au tăiat de la
autostrăzi și de la educație, dar au majorat bugetul de pensii speciale pentru lucrătorii din serviciile secrete.
Bilanțul primei luni de guvernare a PNL arată că ne îndreptăm spre faliment! Încă 11 luni și vom ajunge la rezultatele
guvernării CDR!
Vă mulțumesc.
Deputat
Marius Constantin Budăi
***
Ziua Internațională a Drepturilor omului, momentul în care celebrăm
respectul și demnitatea ca valori universale și implicarea tuturor pentru o lume mai bună
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Pe data de 10 decembrie am sărbătorit Ziua Internațională a Drepturile omului, una dintre cele mai mari reușite ale
omenirii, prin adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a declarației universale a drepturilor omului în urmă cu 71 de ani,
document tradus în peste 500 de limbi internaționale. Acest eveniment universal a stat la temelia modernității societăților și a
înțelegerii valorilor umane. Tot anul acesta, la 20 noiembrie, am marcat și împlinirea a 30 de ani de la adoptarea Convenției
pentru Drepturile Copilului. Respectarea drepturilor fundamentale sunt esențiale pentru bunul mers al societăților. Pentru a
conștientiza mai mult generațiile tinere despre importanța acestora, de Ziua Internațională a Drepturile omului de anul acesta,
Organizația Națiunilor Unite dorește să pună în lumină potențialul tinerilor pentru un viitor mai bun al omenirii.
Tema din acest an aduce în prim-plan generațiile tinere ca agenți constructivi ai schimbării. Această tematică susținută
de Înaltul Comisariat pentru Drepturile omului are rolul de a promova educația pentru respectarea drepturilor universale,
pentru implicare în societate pentru generarea de acțiuni colective împotriva problemelor globale, pentru respect față de
minorități și pentru reducerea formelor de discriminare, și pentru evitarea discursurilor radicale. Educația tinerilor pentru pace,
respect, și implicare socială poate avea un impact pozitiv din punct de vedere social. Mesajul de anul acesta al Zilei
Internaționale a Drepturile omului este că generațiile tinere trebuie să îți amplifice vocile și să fie active la nivel global pentru
promovarea și protecția drepturilor omului, pentru transformări sociale eficiente și pentru dezvoltare durabilă.
Un viitor pozitiv al Europei și al lumii întregi este strâns legat de protecția drepturilor omului și de cultivarea acestor
valori în cadrul generațiilor tinere. Instituții precum Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) sunt esențiale pentru
promovarea tematicilor strâns legate de drepturile omului. Această agenție cu sediul la Viena consiliază factorii de decizie de
la nivel european și național, pentru ca politicile legate de drepturile fundamentale să fie bine aplicate pentru crearea unui
impact pozitiv în societate. Una dintre temele importante de anul acesta ale Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE a fost
legată de migrație și de o incluziune pozitivă a tinerilor ce au ajuns în Europa pe fondul acestui fenomen. Agenția a militat
pentru ca statele europene să ofere tinerilor o șansă la o viață mai bună acest lucru însemnând crearea de strategii eficiente
pentru ca aceste generații cu potențial să devină parte integrală a societății.
Tinerii sunt cei care vor duce mai departe valorile europene și naționale. Participarea lor la viața publică este un
principiu esențial într-un stat căruia îi pasă de viitorul său. O educare a tinerilor pentru promovarea drepturilor fundamentale, a
valorilor europene, a culturii și credinței naționale, pentru înlăturarea diferențelor dintre categoriile sociale, pentru toleranță,
respect și bunătate pot genera beneficii și schimbări pozitive în anii viitori, pentru ca societatea românească să nu mai sufere
de stratificare, iar orice mesaje de dezbinare să nu își mai găsească locul între români.
Deputat
Claudiu-Augustin Ilișanu
***
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 Întrebări
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Alocaţiile pentru copiii muncitorilor români din Austria
Stimate domnule ministru,
În anul 2017 Austria a votat o lege care prevede indexarea alocaţiilor la nivelul de trai din ţara de provenienţă pentru
copiii muncitorilor europeni. Această lege se aplică din 2018 doar pentru copii care care nu trăiesc împreună cu părinţii lor pe
teritoriul austriac. Vreau să subliniez încă de la început câteva aspecte fundamentale, respectiv:
1. Muncitorii români nu sunt imigranţi, sunt cetăţeni europeni care lucrează în alte state membre în baza
dreptului la liberă circulaţie şi şedere a persoanelor în Uniunea Europeană;
2. Muncitorii români din Austria plătesc taxe la fel ca toţi ceilalţi muncitori;
3. Reducerea contribuţiilor sociale, inclusiv a alocaţiilor pentru copii, reprezintă o încălcare flagrantă a Tratatului
privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.
Ţinând cont de elementele prezentate mai sus este evident că legea adoptată de Austria încalcă drepturile fundamentale
ale cetăţenilor europeni, printre care şi cei români.
Având în vedere aspetele menţionate mai sus vă solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Ce măsuri aveţi în vedere să întreprindeţi pentru protejarea drepturilor cetăţenilor români?
2. Aveţi în vedere sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru rezolvarea acestui litigiu în favoarea cetăţenilor
europeni?
3. Care sunt elementele de mandat pe care le veţi promova în relaţia cu Comisia Europeană pentru rezolvarea situaţiei
menţionate?
4. Cum intenţionaţi să obţineţi compensaţii din partea Austriei, în favoarea copiilor muncitorilor români, pentru
perioada în care este în vigoare legea de indexare a alocaţiilor?
Vă mulţumesc!
Deputat
Mirela Furtună
***
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Referitor la programul de investiții pentru anul 2020
Stimate domnule ministru,
Vă rugăm să ne comunicați care sunt proiectele mari de infrastructură pe care intenționați să le demarați în anul 2020?
Vă rugăm, de asemenea, să ne precizați ce număr de kilometri noi de autostradă vor fi finalizați anul viitor?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Laurențiu Nistor
***
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Situaţia juridică a canalului navigabil Sulina
Stimate domnule ministru,
Canalul navigabil Sulina reprezintă un obiectiv de infrastructură foarte important pentru judeţul Tulcea. Utilizarea
optimă a acestui obiectiv strategic ar ajuta la dezvoltarea economică a zonei, ar crea noi oportunităţi pe piaţa muncii şi noi
oportunităţi de transport în regiune, prin realizarea unei mai bune conexiuni cu statele din regiune şi dezvoltarea relaţiilor
bilaterale economice.
De asemenea, utilizarea Canulului navigabil trebuie să ţină cont de restricţiile de mediu asociate Deltei Dunării şi să
prevadă o dezvoltare durabilă care să protezeje ecosistemul Deltei. În acest sens, în anul 2018 a fost lansată ultima etapă a
proiectului de modernizare a Canalului Sulina, cu fonduri europene.
Având în vedere aceste aspecte vă solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care este actul normativ prin care Compania Națională Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ)
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administrează Canalul Sulina?
2. Care este structura de administrare a Canalului Sulina ( organigrama )?
3. Care sunt caracteristicile tehnice ale Canalului Sulina? Vă solicităm să ne puneţi la dispoziţie extrasul din actul
normativ menţionat anterior prin care sunt stabilite caracteristicile tehnice ale acestuia.
4. Care este stadiul lucrărilor de modernizare contractate de AFDJ Galaţi?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Lucian Eduard Simion
***
 Interpelare
Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
De la: Laurențiu Nistor, deputat
Obiectul interpelării: Referitor la desființarea Ministerului Turismului
Stimate domnule ministru,
În 2018, se reducea cota Taxei pe Valoarea Adăugată pentru turism și activități conexe la 5%. O decizie care a fost
recunoscută ca fiind cea mai importantă măsură luată în vederea susținerii concrete a turismului românesc din ultimii 20 de
ani.
În scurt timp, s-a putut constata faptul că reducerea TVA a stimulat turismul în România, a contribuit la reducerea
evaziunii fiscale, la creșterea consumului și la creșterea economică. Mai mult, a fost o măsură cu efecte vizibile și directe în
favoarea cetățeanului, de aceeași manieră în care a reprezentat-o și introducerea tichetelor de vacanță.
De altfel, în 2018, turismul românesc a avut cel mai bun rezultat financiar din ultimul deceniu - o cifră de afaceri de
aproximativ 15 miliarde de lei și un profit estimat în valoare de 2,6 miliarde de lei.
În acest context, turismul românesc se afla pe drumul cel bun pentru a-și atinge potențialul, pentru a produce noi locuri
de muncă și pentru a reda stațiunilor de pe litoral sau din zona montantă strălucirea pe care au avut-o în trecut.
Guvernul Orban a decis însă desființarea acestui minister, o acțiune sancționată și de patronatele din turism. „După ce
turismul a avut parte în ultimii ani de un minister propriu, ceea ce a avut efecte pozitive pentru acest domeniut", a declarat
preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc. De altfel, dezvoltarea sectorului în viitor, asigurarea continuării şi
coerenţa măsurilor reglementate, finalizarea actelor normative aflate în dezbatere publică şi dezvoltarea acestor măsuri care sau dovedit foarte importante pentru economia naţională sunt toate mari semne de întrebare în acest moment.
În acest context, vă rugăm să ne precizați dacă Turismul mai reprezintă o prioritate, cum intenționați să mențineți
creșterea acestuia în condițiile noii realități politice și cum veți susține o strategie verificată deja prin desființarea Ministerului
Turismului?
Solicit răspuns în scris.
Cu multă considerație,
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații
Revoluția din decembrie 1989 și moștenirea sa
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Se împlinesc trei decade de la căderea unui odios regim, un regim care a ținut în lanțuri, prin propagandă și frică, un
popor întreg. Deși nu putem face o ierarhizare a importanței evenimentelor din istoria românilor în secolul XX, Revoluția din
decembrie 1989 rămâne un moment de inflexiune ce a determinat și modelat dezvoltarea țării noastre până în ziua de azi.
România a fost martora unei revoluții sângeroase, lucru care o deosebește de celelalte revoluții ce au avut loc în lagărul
comunist. Numărul prea mare de morți și răniți ai acelui decembrie sumbru a fost cauzat de un conducător, încă ancorat în
anacronismul idealurilor sale leniniste și devotat practicilor staliniste, care nu dorea să înțeleagă că poporului său i-a ajuns.
Încercările de a reprima revolta unei națiuni oprimate timp de 44 de ani s-au dovedit a fi în van. Sentimentul că trebuie mers
înainte, indiferent de piedici, pusese stăpânire pe revoluționarii ce acaparaseră străzile României. Represiunea inițiată de
armată și aparatul Securității, soldată cu arestări, morți, răniți, nu a reușit să intimideze; un sentiment de solidaritate și
determinare îi unea pe cei hotărâți să răstoarne acum un conducător detestat. Nu vreau să fac o enumerare pasageră a
evenimentelor din decembrie ”89, nici o examinare a străfundurilor cauzale, acest aspect consider că ține de laboratorul
istoricilor prezenți și viitori, care, cu pricepere și conduși de îndemnul lui Tacit de a descrie sine ira et studio, vor face lumină
în prea încă încețoșata istorie a Revoluției române din 1989. Lucrul pe care îl doresc este să supun atenției dumneavoastră
semnificația acestui eveniment, încă viu printre noi. S-a vorbit, și încă se vorbește, despre faptul că în 1989 nu am fi fost
martorii unei revoluții, că acele evenimente au fost coordonate atent din afară sau că instigatorii lor nu ar fi fost mânați de
vreun sentiment revoluționar în concret.
Doamnelor și domnilor deputați,
Istoria ne învață că nicio revoltă, chiar pornită din exterior, nu are sorți de izbândă în interiorul unei țări dacă nu există o
reală stare revoluționară. Or, această stare revoluționară, în România anului 1989, exista. Oamenii nu mai suportau penuria,
impermeabilitatea față de schimbare, cenzura sau controlul vieții cotidiene. Comunismul luase însă de la ei ceea ce are omul
prin natura sa mai de preț: libertatea. Un om poate trăi fără diversitatea sau prosperitatea oferită de un sistem bazat pe o
economie capitalistă, dar el nu poate trăi deplin fără a fi liber, orice altă ipostază în care se găsește, dacă nu presupune
libertatea sa, este una nefirească, împotriva legii naturale. 1989 despre acest lucru ar trebui să fie, despre cum un popor
sugrumat de menghina dictaturii a cutezat să ceară și a obținut dreptul său cel mai de valoare, dreptul de a fi liber. Avem o
moștenire grea lăsată de cei care și-au dat viața atunci pentru ca noi și copiii noștri să nu mai experimentăm vreodată coșmarul
nopții totalitare. Viața democratică și liberală a României depinde de fiecare dintre noi; lupta cu forțe sau idei ce vor să ne
răpească ceea ce am câștigat cu greu acum 30 de ani trebuie să fie susținută și perpetuă, libertatea se obține greu și se pierde
foarte ușor. De aceea, ne revine în primul rând nouă, oamenilor politici, datoria de a apăra Constituția și idealurile sale ce își au
izvorul în Revoluția din decembrie 1989. Noi, ca Partid Național Liberal, ce și-a văzut conducătorii exterminați în închisorile
comuniste, vom lupta mereu pentru apărarea acestor valori sfinte, și ne vom opune oricăror derapaje de la dreapta credință,
care pentru noi o reprezintă democrația liberală, garant al respectării drepturilor omului cu toate derivatele sale.
În Istorie, din totdeauna, o revoluție se validează (sau nu), în primul rând, prin consecințele sale. În 1989, România era o
dictatură închisă, anacronică și rigidă; astăzi, cu bunele și relele noastre, suntem parte a Lumii Libere, unde merităm să fim.
Fie ca sacrificiul eroilor din acele zile negre de decembrie, în deznodământul cărora ne-am eliberat de sub un regim ilegitim și
criminal, să nu fie uitat niciodată, iar Memoria lor să fie veșnic cinstită.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Roman
***
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Angajarea răspunderii de către Guvernul Ludovic Orban reprezintă o soluție democratică
și constituțională pentru repararea haosului legislativ creat de PSD!
Domnule preşedinte de ședință,
Stimate colege, stimaţi colegi,
Săptămâna trecută, Partidul Național Liberal a demonstrat încă o dată că își respectă angajamentele asumate și
promisiunile făcute românilor, acestea începând să fie transpuse în practică la mai puțin de o lună de la preluarea guvernării.
Am promis că vom garanta siguranța cetățenilor, iar pentru aceasta am abrogat recursul compensatoriu, în baza căruia în
ultimii doi ani peste 21.000 de infractori au fost eliberați înainte de termen. Dintre aceștia 1.877 au recidivat și au fost
reîncarcerați, 509 comițând fapte cu violență.
Am promis că vom elimina supraacciza PSD-istă la carburanți, care a golit în ultimii doi ani buzunarele tuturor
cetățenilor. Ne-am ținut de cuvânt și, de la 1 ianuarie 2020, prețurile benzinei și motorinei vor scădea la nivelul anterior
majorării din anul 2017, iar presiunea pe care această taxă o pune asupra prețurilor și tarifelor tuturor bunurilor și serviciilor va
dispărea.
Am promis că vom abroga măsura injustă a supraimpozitării contractelor de muncă part-time, iar, tot de la 1 ianuarie
2020, cei angajați în baza unor astfel de contracte vor plăti taxe numai pentru orele lucrate efectiv, nu pentru cât dorește PSD.
Am dat astfel posibilitate tinerilor să se angajeze mai ușor și să câștige mai mult prin muncă cinstită.
PNL și-a propus ca până la finalul anului să îndrepte și alte erori comise pe timpul guvernării PSD, reintroducând
decontarea transportului public intrajudețean pentru elevi, eliminând prevederile toxice ale Ordonanței de urgență nr. 114/2018
sau reparând legile justiției. De asemenea, PNL s-a angajat ca tot până la sfârșitul lunii decembrie să adopte și Legea bugetului
de stat pentru anul viitor, astfel încât fiecare român, fie că este angajator, angajat sau pensionar, să cunoască din timp toate
coordonatele economice și financiare ale anului 2020.
Cu toate acestea, PSD are în continuare cel mai mare număr de parlamentari și se încăpățânează să blocheze în Camera
Deputaților și în Senat proiectele cruciale pentru România inițiate de PNL. În aceste condiții, pentru a putea să înlăture
urmările nefaste ale deciziilor adoptate de guvernele PSD, Cabinetul Ludovic Orban, respectând angajamentele pe care și le-a
asumat, nu va apela la metoda adoptării ordonanțelor de urgență, ci la procedura angajării răspunderii în fața Parlamentului.
Altfel spus, Guvernul PNL își va pune mandatul pe masă pentru a putea conduce țara către normalitate. Spre deosebire de
PSD, care în ultimii 3 ani a măcelărit legislația, emițând sute de ordonanțe de urgență, Guvernul Orban respectă Parlamentul și
va îndrepta legile croite greșit printr-o modalitate democratică și constituțională care va produce efecte favorabile imediat. În
vreme ce PSD a disprețuit Parlamentul și l-a transformat într-o anexă a Guvernului, Ludovic Orban ne întoarce la normalitate,
legile cu impact major fiind făcute în Parlament sau împreună cu Parlamentul.
Vă mulţumesc!
Deputat
Dănuţ Bica
***
Ne respectăm angajamentele. Recursul compensatoriu este istorie
Domnule președinte de ședință, stimați colegi,
La aproape doi ani de la votarea criminalei legi a recursului compensatoriu, care a eliberat înainte de termen peste
21.000 de infractori, dintre care 1.877 s-au reîntors în spatele gratiilor pentru comiterea unor fapte, cam un sfert dintre ele
violente, Partidul Național Liberal și-a respectat cuvântul în fața românilor și a reușit să determine abrogarea recursului
compensatoriu. După ce proiectul Partidului Național Liberal a fost adoptat marți, 3 decembrie, de către Comisia Juridică a
Camerei Deputaților, următoarea zi, 4 decembrie, Parlamentul României a votat, cu o majoritate de 272 de opțiuni ”pentru” și
5 ”abțineri”, abrogarea acestei legi care a făcut străzile țării să fie mai nesigure. Astfel, din data de 4 decembrie, persoane care
au fost condamnate pentru crime, violuri, tâlhării sau alte infracțiuni pedepsite de legea noastră nu vor mai beneficia de
avantajele oferite de recursul compensatoriu.
Încercăm, pas cu pas, să reparăm pagubele produse de guvernarea PSD, astfel încât, dacă această inițiativă nu ar fi trecut
de votul Parlamentului, Guvernul României, condus de Partidul Național Liberal, ar fi fost mai mult decât dispus să își
angajeze răspunderea pentru ca acest obiectiv, abrogarea recursului compensatoriu, să fie atins. Vă reamintesc, stimați colegi,
că proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu a fost inițiat de zece parlamentari liberali, încă din luna
ianuarie 2019. Acesta a fost respins de Senat în iunie, iar după ce a fost convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului în
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luna august, la solicitarea Partidului Național Liberal, PSD a refuzat orice discuție pe marginea acestui subiect. A fost nevoie
ca premierul Ludovic Orban să declare public că guvernul condus de domnia sa își va angaja răspunderea pe acest proiect
pentru ca PSD să accepte introducerea lui pe ordinea de zi. Am demonstrat că ne ținem de promisiuni; abrogarea recursului
compensatoriu a fost una dintre ele, dar, cu siguranță, vor mai urma și altele. Partidul Național Liberal este un partid care
guvernează cu responsabilitate și hotărâre. Este nevoie acum, mai mult decât oricând, de oameni politici care să nu lase loc
ezitărilor, este nevoie de fermitate și decizie pentru a se lua hotărâri spre beneficiul cetățeanului român. Repararea
stricăciunilor făcute de PSD nu poate suporta amânare; în fond, pentru asta suntem aici, să reușim unde au eșuat ceilalți, să
redăm încrederea românilor pe care aceștia au pierdut-o, acesta este scopul nostru!
Cu această decizie de abrogare a recursului compensatoriu am reușit, spunem noi, să facem o Românie mai sigură astăzi
decât a fost ieri! În continuare, ne vom investi toată energia și priceperea pentru a face o Românie mai prosperă decât cea de
ieri, o Românie cu adevărat liberală!
Vă mulțumesc!
Deputat
Robert Boroianu
***
Singura ”realizare” a PSD în domeniul educației a fost schimbarea politică a directorilor de școli
Politica PSD în domeniul educației își arată clar rezultatele dezastruoase după ultima evaluare internațională PISA, ce
pune România pe un loc rușinos, având aproape jumătate dintre elevi în stadiul de analfabeți funcționali.
După ani de brambureală în educație, fără resurse, fără manuale, fără dotari și, mai ales, fără profesori bine pregătiți și
bine plătiți, școala românească a devenit o veritabilă fabrică de diplome fără acoperire, un sistem ce fură viitorul societății
românești și, implicit, al copiilor noștri. Îndoiți sub greutatea ghiozdanelor pline de adiționale plătite cu bani grei de părinții
care nu înțeleg de ce îi mai trimit la școală, pentru că tot meditațiile sunt de bază, tinerii elevi din România au arătat că
sistemul actual este total ineficient. Doar 1% dintre elevi au obținut performanțe foarte bune (nivelul 5 sau 6) la aceste teste
standard internaționale, realizate de Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), în domeniul
citire/lectură, 3% în domeniul matematicii și 1% în domeniul științelor. Circa 60% dintre elevi se situează abia la nivelul 2,
ceea ce înseamnă că ei au doar niște cunoștințe de bază, restul fiind sub acest nivel, adică analfabeți funcțional.
Situația este cea mai rea din ultimii 9 ani și are implicații catastrofale nu doar asupra viitorului acestor elevi, ci asupra
viitorului României, în ansamblu. În ultimii trei ani, după cum atestă specialiștii în educație, a crescut cu 13% analfabetismul
funcțional, generând încă 150.000 de copii în plus în zona de analfabetism funcțional. Impactul asupra economiei naționale
este uriaș, pentru că marile companii generatoare de dezvoltare și inovare au nevoie de oameni bine pregătiți și vor ocoli
România văzând situația de aici. Industriile moderne, care generează profituri uriașe pe baza exploatării informației și a
tehnologiilor digitale se vor orienta spre alte țări. Cum România stă foarte prost și la capitolul infrastructură, element care este
esențial pentru industriile clasice, competitivitatea țării noastre va fi serios afectată în următorii ani, riscând nu doar să pierdem
viitoare investiții ci chiar și pe cele aflate deja aici, ce se pot reloca în căutare de condiții mai bune.
Asta se întâmplă însă când pui în fruntea educației politruci desăvârșiți, cu competențe zero, sau oameni total depășiți de
timpurile noastre, precum Kati Andronescu, care distrug și ultimele elemente de normalitate din școala românească. PSD a
sabotat constant educația, începând cu desființarea școlilor de arte și meserii și terminând cu decizia aberantă de a transforma
școlile profesionale într-un fel de batalioane disciplinare la care merg doar repetenții. S-a ajuns chiar ca mediul privat și marile
companii să investească mai mult în educație decât o face Ministerul Educației, poveștile de succes din învățământul de tip
dual având mereu în spate investiții masive din partea unor companii private. Salariile profesorilor au continuat să fie motiv de
fugă din învățământ a oamenilor pregătiți, ajungând să le ia locul la catedră suplinitori fără pregătire pedagogică ce uneori sunt
mai slab pregătiți decât elevii pe care ar trebui să-i instruiască. În plus, manualele, care ar trebui să fie principalul suport de
curs și sursă de informații verificată, au devenit adevărate capcane, fiind pline de greșeli și inexactități. Singurul domeniul al
educației în care PSD a excelat a fost numirea politică de inspectori și directori de școli, numeroase cazuri din țară fiind
mărturie în acest sens.
Iată de ce, astăzi mai mult decât oricând, este nevoie de o strategie clară și corectă pentru Educație, de un proiect de țară
care să readucă România în rândul țărilor civilizate, în care școala oferă și competențe, nu doar diplome. ”România Educată”,
programul lansat de Președintele Iohannis, este acest proiect și acum, mai mult ca niciodată, a devenit necesară aplicarea lui.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Ziua Internațională a Drepturilor Omului
Stimați colegi,
La 10 decembrie sărbătorim în fiecare an Ziua Internațională a Drepturilor Omului. În 1948, Adunarea Generală a
Națiunilor Unite adopta Declarația Universală a Drepturilor Omului, conform căreia toți oamenii s-au născut cu drepturi egale
și inalienabile, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, opinii politice sau de altă natură, origine națională sau socială,
proprietate, naștere, statut social.
Tema aleasă pentru acest an este : "Tinerii apără drepturile omului", pentru a celebra potențialul tinerilor ca agenți de
schimbare, a amplifica vocile lor și a angaja o largă audiență în promovarea și protecția drepturilor omului. Implicarea tinerilor
de azi este esențială pentru a garanta o continuitate a principiilor stabilite la 1948 pentru generațiile viitoare.
Pentru a celebra această ocazie, Palatul Victoria a fost iluminat în portocaliu, alăturându-se astfel inițiativei europene
„We stand up for women!”, care are loc în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie. Această campanie, demarată de Federația
Europeană a Soroptimist International în cadrul campaniei mondiale a Organizației Națiunilor Unite „Orange the world to stop
violence against women”, promovează diminuarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Premierul Ludovic Orban a salutat
această campanie civică, "constituită într-un apel comun și ferm pentru combaterea violenței împotriva femeilor".
De asemenea, Administrația Prezidențială a decis iluminarea Palatului Cotroceni în portocaliu, pentru a-și manifesta
solidaritatea cu această cauză. Perioada nu a fost aleasă întâmplător, ci se întinde de la ziua care marchează pe plan
internațional Lupta Împotriva Violenței Împotriva Femeilor, la Ziua Internațională a Drepturilor Omului.
Stimați colegi, din păcate, în România violența împotriva femeilor este încă un fenomen larg răspândit, mentalitatea
multor români, inclusiv din rândul celor care au obligația de a ne apăra drepturile, acceptând violența domestică ca fiind un
element cultural banal, deși are efecte dezastruoase asupra familiilor. Iată de ce, implicarea tinerilor în aceste campanii este
atât de importantă, pentru a rupe acest cerc vicios al discriminării. Va trebui să facem cu toții front comun împotriva violenței
împotriva femeilor și copiilor, a violenței în general, să educam tânăra generație în spiritul toleranței și îngăduinței, a
respectului pentru demnitatea umană. Este nevoie de îmbunătățirea legislației, dar și de respectarea acesteia în fiecare caz,
astfel încât fiecare cetățean să se simtă în siguranță în România, indiferent de sex, rasă sau mediul socio-economic din care
provine.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Împlinirile guvernării liberale intr-o lună de zile
Pe 4 noiembrie a fost învestit cabinetul Orban, PNL preluând guvernarea unei țări aflate în derivă. O Românie divizată,
înglodată în datorii, cu instituțiile statului la cote minime de încredere din partea populației. Acesta este tabloul ce l-au lăsat în
urmă Dragnea, Dăncilă și cei din jurul lor.
Ne-am asumat actul de guvernare, de aceea suntem datori să începem a corecta toate monstruozitățile provocate de
PSD: în economie, în justiție sau în materie de politică externă. Ceea ce a reușit guvernarea liberală în decurs de o lună, cu
sprijinul puternic al președintelui Klaus Iohannis, este peste așteptările tuturor.
Agenda reformatoare a guvernului condus de Ludovic Orban a început să fie pusă în practică. Executivul a fost
restructurat, ajungând la 16 ministere, față de cele 24 ale guvernului Dăncilă, cu 27 de miniștri. Vorbim de mii de posturi
create de PSD pentru acoliții săi, plătiți de statul român, din banii noștri, ai tuturor.
A fost desecretizat dosarul 10 August, a fost abrogat recursul compensatoriu, s-a eliminat supraimpozitarea contractelor
cu fracțiuni de normă și supraaccizele pe carburanți!
De asemenea, au fost asigurați banii pentru minerii disponibilizați din Valea Jiului, s-a urmărit o majorare sustenabilă a
salariului minim, s-au alocat fondurile necesare pentru plata pensiilor, alocațiilor și indemnizațiilor materne și medicale.
Este un bilanț scurt, care arată că se poate guverna în interesul cetățeanului. Este ceea ce ne propunem: transparență,
normalitate, democrație, prosperitate. În viitor, aceasta va însemna o Românie competitivă în Europa.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
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Cercetarea, pe butuci, dezvoltarea, în aer, inovarea, la pământ!
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
În ultima ediție a Tabloului de bord privind inovarea, dat publicităţii de Reprezentanţa în România a Comisiei Europene,
ţara noastră este inclusă în categoria „inovatorilor modești” care o poziţionează pe ultimul loc din UE, semn că solicitările
repetate ale Consiliului European adresate statelor membre privind aprofundarea capacităţii de inovare pentru a face față
concurenței pe piețele mondiale și pentru a menține și îmbunătăți modul de viață european au fost luate în derâdere de
guvernele ce s-au succedat în ultimii ani la putere.
Documentul citat menţionează că sectoarele în care performanțele României au înregistrat scăderi majore includ
numărul doctoranzilor ce și-au absolvit studiile, antreprenoriatul bazat pe oportunități, cheltuielile cu capitalul de risc sau
comercializarea inovațiilor noi de pe piață sau a celor de firmă.
Şi atunci de ce a mai aprobat Guvernul Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 20152020, ca unul dintre instrumentele principale de implementare a Strategiei naționale în acest domeniu?
Construit şi pilotat prin cinci programe care îşi asumau Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare,
Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Cooperarea europeană și internațională,
Cercetarea fundamentală și de frontieră precum şi Cercetarea în domenii de interes strategic, Planul Național de CercetareDezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020 urma să beneficieze, pentru întreaga perioadă, de un buget total de
maximum 15 miliarde de lei, asigurat din fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și contribuții ale
partenerilor la proiecte.
Cu toate acestea, domeniile prioritare de specializare inteligentă stabilite prin Strategia Națională pentru CercetareDezvoltare și Inovare 2015-2020, care au stat și la baza Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III par a fi
abandonate în nelucrare, deşi vizau sectoare ca Biochimia, Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate,
Energie, mediu, schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
Nici domeniile de prioritate publică corespunzătoare atribuțiilor generale ale statului și care necesitau o susținere
substanțială din partea acestuia ca Sănătatea, Patrimoniul și identitatea culturală ori Tehnologiile noi și emergente nu par să se
fi bucurat de o abordare eficientă, demnă de un sistem național de inovare funcţional care să genereze performanțe și impact la
nivelul mediei europene.
Din aceste considerente, asigurarea masei critice de cercetători în sistem și dezvoltarea noilor generații de cercetători
competitivi la nivel internaţional rămâne încă un deziderat la fel de greu de atins ca şi stimularea cheltuielilor private de
cercetare, dezvoltare, inovare, prin cofinanțare publică, pentru a atinge până în 2020 un nivel de 1% din PIB.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
PNL își respectă promisiunile din programul de guvernare
Dragi colegi,
Cele cinci săptămâni de guvernare liberală, în care PNL a demonstrat că își respectă promisiunile făcute față de toți
românii, marchează intrarea în normalitate. Atfel: restructurarea Guvernului de la 26 la 16 ministere; nominalizarea
comisarului European, în persoana doamnei Adina Vălean, audiată și votată în Parlamentul European a fost dusă la îndeplinire;
organizarea în condiții decente a primului tur al alegerilor prezidențiale; desecretizarea dosarului privind evenimentele din data
de 10 august 2018; eliberarea din funcție a unor persoane neperformante numite de fosta guvernare; adoptarea OUG pentru
acordarea venitului de completare pentru minerii din Valea Jiului care au intrat ȋn programul de disponibilizare; deblocarea
aplicațiilor de finanțare din fonduri europene pentru 42 de proiecte de apă și canalizare în valoare de 4 miliarde Euro;
aprobarea unei HG pentru implementarea Fondului de Solidaritate al UE în vederea acordării de despăgubiri din fonduri
europene pentru județele din Nord-Est afectate de inundații în 2018; adoptarea proiectului de abrogare a recursului
compensatoriu; eliminarea supraaccizei la combustibil, sunt doar câteva din măsurile necesare promise de PNL pentru
restabilirea normalității în România.
Aceste măsuri fac parte dintr-un proces mai amplu de scoatere a României din starea de anomie statală în care se
găsește. Mai este mult de muncă dar, sunt convins că, prin profesionalism și cumpătare, vom corecta derapajele fostei
guvernări.
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Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui Program de Guvernare cu
obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european. Trebuie
reconstruită încrederea cetățenilor în instituțiile publice, în care transparența, integritatea și echitatea să primeze. România are
nevoie de politici responsabile și predictibile care să încurajeze implicarea cetățenilor, lucru pe care PNL dorește să-l realizeze.
PNL va acționa în perioada următoare în aceeași manieră, de respectare a promisiunilor făcute, pentru a demonstra că
românii merită mai mult.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Trebuie să protejăm cu toată forţa interesele economiei naţionale!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
În ultimii şapte ani de zile, modelul economic greşit promovat de PSD ne-a condus în situaţia nedorită în care banii
românilor au ajuns să sprijine economiile altor state şi să creeze locuri muncă bine plătite în străinătate, nu în România. Datele
statistice dure şi seci ne arată că majoritatea produselor cumpărate astăzi de români sunt fabricate în alte state europene sau din
exteriorul Europei. Autoturisme, electronice, textile şi produse alimentare vin în cantităţi tot mai mari din import, pentru că în
România industria şi agricultura s-au prăbuşit încet şi sigur, chiar cu ajutorul guvernelor socialiste. Cei care se autodeclarau că
sunt „mândri că sunt români” au pus lacătul pe mărci importante din industria românească, pe care, ulterior, le-au tăiat şi le-au
vândut la fier vechi.
În agricultură, efectivele de animale din zootehnie au scăzut la mai puţin un sfert, fie din cauza lipsei măsurilor de
sprijin din parte Guvernului, fie din cauza habarnismului acestuia de a pune capăt unor epidemii devastatoare. Numai în anul
2019, peste jumătate de milion de porci au dispărut din cauza incompetenţei lui Petre Daea de a opri extinderea pestei porcine.
Cine oare ar îndrăzni să dea vina pe străini pentru prostia guvernelor PSD-iste şi pentru faptul că şi de acest Crăciun carnea de
porc din magazinele româneşti vine din Spania, Italia, Franţa sau din alte ţări. Problema nu e la ei, ci la noi, în România, unde
ani de zile am fost guvernaţi anapoda şi împotriva intereselor economiei româneşti.
Stimaţi colegi, La învestitura Guvernului PNL mi-am zis în sinea mea că nu va putea Ludovic Orban să facă într-un
singur an ceea ce a stricat PSD în zeci de ani. Din fericire, observ că m-am înşelat şi că numai într-o lună Guvenul împreună cu
noi, parlamentarii PNL, am reuşit să reparăm lucruri deosebit de importante pentru ţara noastră. Într-o singură zi, am reuşit să
îndreptăm trei măsuri toxice luate de PSD împotriva românilor. Am eliminat recursul compensatoriu, adică acea măsură luată
de Dragnea şi Dăncilă prin care zeci de mii de condamnaţi periculoşi au fost eliberaţi înainte de termen, generând o stare totală
de teamă şi nesiguranţă în rândul cetăţeanului român. Am eliminat toxica acciză la carburanţi, cea care ne-a distrus tuturor
puterea de cumpărare şi care a făcut mai ieftine produsele de import decât cele româneşti. Am abrogat, de asemenea, supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parţial, pentru a da şansa tinerilor să se angajeze mai uşor şi fiecare să plătească
numai în funcţie de cât munceşte. Ultimele două măsuri vor reprezenta o gură de oxigen pentru întreprinderile româneşti, care
au fost sugrumate de PSD prin taxe şi birocraţie absurdă.
Stimaţi colegi, În următoarele zile, PNL alături de Guvernul Orban îşi vor asuma un nou plan curajos, jucând cu
mandatul pe masă îndreptarea altor erori ale guvernărilor PSD. Astfel, pentru a reda Parlamentului prestigiul cuvenit, Guvernul
îşi va angaja răspunderea pe noi măsuri legislative reparatorii: eliminarea măsurilor anti-economice şi anti-româneşti prevăzute
în Ordonanţa Lăcomiei PSD, asigurarea transportului gratuit pentru elevi şi deblocarea sistemului de justiţie. Urmează, apoi,
adoptarea, înainte de 1 ianuarie, a unui nou buget de stat, astfel încât toţi agenţii economici să cunoască parametrii de
dezvoltare pentru anul viitor.
Susţin cu toată forţa demersurile Guvernului Orban, prin care reuşim să salvăm România de la o catastrofă economică şi
socială. De asemenea, aşa cum toţi mă cunoaşteţi, voi convinge reprezentanţii Guvernului să ne angajăm şi asupra unor alte
proiecte curajoase, care să creeze bunăstare reală pentru români, prosperitate pentru cei care muncesc onest şi dezvoltare
occidentală de la Siret la Giurgiu şi de la Tulcea la Jimbolia.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
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PNL elimină, una câte una, măsurile toxice luate de PSD!
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Neîncrederea românilor în clasa politică provine din experiența iluziilor trăite în ultimii 30 de ani, perioadă în care
politicienii au promis mult și au făcut foarte puțin pentru români și pentru țară. Nu puține au fost situațiile în care partidele
politice care au câștigat alegerile au păcălit populația cu diverse cadouri otrăvite, dând venituri cu o mână și luând prin
impozite și taxe sau prin creșterea accelerată a prețurilor cu cel puțin două mâini.
Din scurta noastră istorie democratică, ultimii trei ani par să ne fii marcat cel mai puternic și cel mai nociv. Puțini sunt
aceia care vor uita cum PSD, a încercat să mituiască populația cu majorări iluzorii de venituri, doar pentru ca ei să-și spele
hoțiile scrise în dosare penale, prin ordonanțe de urgență scrise și adoptate în miezul nopții sau prin legi care au golit pușcăriile
de cei mai agresivi infractori. Nu știu cine va uita cum promisiunile de majorare a salariilor cu 25% s-au transformat în
majorări de 1-2% sau chiar scăderi, pentru că PSD a inventat transferul contribuțiilor în sarcina exclusivă a angajatului. Câți
pensionari vor da uitării cele 6 sau 8 luni în care majorarea pensiilor a fost confiscată, în vreme ce prețurile la alimentele de
bază sau facturi s-au dublat? După trei ani de guvernare PSD, infractorii periculoși umblă liberi pe stradă și recidivează,
angajatul plătește taxe mai mari decât salariul, pensionarul constată că pensia lui are o putere de cumpărare tot mai mică, iar
din cele mai multe puncte de vedere – educație, sănătate, infrastructură, agricultură – țara arată mai rău ca la căderea regimului
comunist.
Stimați colegi, În numai o lună de când PNL și-a asumat preluarea guvernării țării, într-un context extrem de dificil, una
câte una, stricăciunile făcute de PSD au început să fie îndreptate! Prin rectificarea bugetară, PNL a reușit să găsească resursele
financiare pentru a asigura plata tuturor drepturilor sociale, plata pensiilor și salariilor, precum și plățile restante către agenții
economici.Din fericire, PNL a reușit miercuri să adopte o lege prin care s-a eliminat recursul compensatoriu, adică acea
prevedere legală dată cu dedicație pentru Dragnea și alți corupți, prin care peste 20.000 de condamnați penal au fost scoși din
pușcării sub pretextul că aerul e prea închis pentru ei.
Tot miercuri, PNL a eliminat două distorsiuni economice grave introduse de PSD. În primul rând, am eliminat supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, prin care angajații care munceau 2-3 ore pe zi erau obligați să plătească impozite la
nivelul unei norme de 8 ore pe zi. De la 1 ianuarie 2020, cât muncești, atât plătești. Asta înseamnă normalitate! În al doilea
rând, am reușit ca, de la 1 ianuarie 2020, să eliminăm supra-acciza la carburanți, adică acea taxă nocivă care a scumpit viața
tuturor românilor și care a distrus competitivitatea tuturor agenților economici români.
Stimați colegi,
Să repari toate stricăciunile făcute de PSD nu este nici ușor și nici un proces de scurtă durată. Mai avem multe de făcut –
eliminarea măsurilor care au lăsat elevii fără transport până la școală, desființarea Secției speciale de urmărire și intimidare a
magistraților, repararea legilor justiției, eliminarea pensiilor speciale, eliminarea inechităților din salarizarea personalului
bugetar și din sistemul de pensii, eliminarea măsurilor toxice împotriva mediului de afaceri. Importante este faptul că toate
măsurile pentru care românii au acordat încrederea către PNL încep să devină realitate.
Vă mulțumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
România de mâine nu trebuie să aparțină analfabeților funcționali!
Doamnelor și domnilor, stimaţi colegi,
”Natura ne asemănă, educația ne deosebește”, spunea Confucius și mă gândesc tot mai mult la adevărul acestor vorbe, la
modul absolut iresponsabil în care guvernele ultimilor ani i-au condamnat pe elevii români să se deosebească de colegii lor din
alte țări. Am asistat și cu siguranță am comentat cu toții, în cadru formal sau informal, rezultatele absolut dezastruoase pe care
copiii noștri le-au înregistrat la ultimul Test PISA. Rezultate care demonstrează colapsul în care se află învățământul
românesc, un colaps cauzat de zecile de începuturi de reformă mereu abandonate, de desele schimbări de miniștri care au vrut
fiecare să-și impună propria viziune, adesea fără să ia nimic în calcul din ce făcuse bun predecesorul.
Deruta educației românești și-a produs efectele. Procentele arată dimensiunea unui adevărat dezastru: 44% dintre elevii
României sunt analfabeți funcționali! Citesc un text și nu sunt capabil să-l și înțeleagă! Școala noastră, măcinată de zecile de
reforme pe hârtie, care au bulversat deopotrivă cadre didactice, elevi și părinți, scoate pe bandă rulantă analfabeți funcționali,
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de la o etapă la alta tot mai mulți. M-am aplecat mai mult asupra acestor rezultate. Scorul obținut în 2018 este în scădere față
de 2012 si 2015, la toate cele trei domenii examinate: citire, matematică și științe, in timp ce procentul de analfabetism
funcțional este de 44%.
Rezultatele PISA 2018 arată că, la ”Citire”, în Romania s-a obținut un scor în scădere cu 6 puncte față de cel din 2015 și
cu 10 puncte mai puțin decât la PISA 2012, conform datelor oficiale publicate de directoratul pentru Educație al Organizației
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Media elevilor cuprinși în examinare, care au atins nivelul 2 la citire,
adică a celor care au competențe de bază și pot face legătura dintre informațiile pe care le au și aspecte din viață este de 77. În
România doar 59% dintre elevi au atins nivelul 2. Cu alte cuvinte, 41% dintre elevii români citesc un text, dar nu pot înțelege
și explica despre ce este vorba în ceea ce au citit.
La Matematică, stăm și mai prost, aici se înregistrează cea mai dramatică scădere, am pierdut nu mai puțin de 14 puncte
față de testarea din 2015, dar în spatele cifrelor stă concluzia specialiștilor că 47% dintre elevii români nu ating măcar nivelul 2
de dificultate. Ei nu s-au descurcat când au fost puși să compare două rute alternative sau să convertească prețuri, din lei în altă
monedă.
Același dezastru îl regăsim și la ”Științe”, unde s-au obținut tot scoruri cu peste 10 puncte mai mici decât la testările
PISA anterioare. Nu mai putem vorbi doar despre îngrijorări, ci despre măsuri care trebuie luate urgent, dacă este să ne gândim
că proporția elevilor români care nu pot face corelații elementare în domeniul științelor atinge pragul de 44%. Cu alte cuvinte,
aproape jumătate dintre copiii care merg la școală sunt incapabili să ofere explicații despre situații întâlnite în fiecare zi, despre
situații familiare, și nu pot formula concluzii simple, care să arate că pot face corelații între fizică, chimie sau științele naturii.
Stimați colegi, În Testele PISA 2018 au fost testați peste 600.000 de elevi, dintre care aproximativ 5.000 de tineri din
170 de școli românești, la cele trei domenii amintite mai sus. Există, însă, și un al patrulea capitol, la care tinerii români nu au
fost testați. Este cel al competențelor globale, prin care se urmărește capacitatea de a analiza probleme globale și de a avea
relații cu persoane din alte culturi. Nu vreau să mă gândesc cam unde s-ar fi plasat România, dacă testul s-ar fi extins și la acest
domeniu.
Doamnelor și domnilor colegi, așa arată viitorul nostru? Asta este ceea ce lăsăm în urmă? Dispute sterile și scandal, în
timp ce România profundă, România adevărată, se scufundă din lipsa de educație, într-o școală anchilozată, al cărui produs
este analfabetismul funcțional? Asta le oferim noi copiilor noștri? Așa croim România de mâine? Aici chiar cred că nu mai
este timp de pierdut. Misiunea noastră este una comună: să repunem Educația acolo unde îi este locul. Să devină o prioritate
națională.
Deputat
Antoneta Ioniță
***
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 Întrebări
Adresată domnului Marian Ionuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului
Terapii interzise de Agenţia Anti-Doping
Stimate domnule ministru,
Decizia Agenţiei Mondiale Anti-Doping de a suspenda pentru patru ani Federaţia Rusă de la toate competiţiile sportive
majore se înscrie în aceeaşi paradigmă a intransigenţei pe care ne-a mai demonstrat-o şi cu alte ocazii Comitetul executiv al
acestei organizaţii.
Din aceste considerente, având în vedere că Agenția Națională Anti-Doping a dat recent publicităţii faptul că a notificat
trei sportive asupra cărora există suspiciuni de utilizarea a unei terapii interzise, Comisia de disciplină a Federaţiei Naţionale
de specialitate nu putea decât să decidă descalificarea echipei la care acestea erau titulare și pierderea punctelor obținute de
către aceasta în Liga Națională în sezonul competițional 2019-2020, iar Federaţia Europeană de profil să excludă echipa din
competiţiile europene.
În acest context, vă rog, Domnule ministru, să prezentaţi măsurile pe care le-aţi dispus pentru a evita, pe viitor, repetarea
unor asemenea regretabile situaţii. Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării
Execuţia Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020
Stimată doamnă ministru,
Tabloul de bord privind inovarea, dat publicităţii de Reprezentanţa în România a Comisiei Europene, poziţiona ţara
noastră în categoria „inovatorilor modești”, respectiv pe ultimul loc între statele membre UE.
Cu toate acestea, conform informaţiile mele, există un Plan Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru
perioada 2015-2020, aprobat de Guvern ca unul dintre instrumentele principale de implementare a Strategiei naționale în acest
domeniu.
Întrucât acest Plan urma să beneficieze, pentru întreaga perioadă, de un buget total de maximum 15 miliarde de lei,
asigurat din fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor la proiecte, vă rog,
Doamnă ministru, să prezentaţi execuţia anuală a acestui buget precum şi măsurile de stimulare a cheltuielilor private de
cercetare, dezvoltare, inovare, adoptate de Guvernele precedente, astfel încât, prin cofinanțare publică, acestea să atingă, până
în 2020, un nivel de 1% din PIB, conform Strategiei Naționale pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare în vigoare. Solicit
răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Proiectul Bursei de Pește
Stimate domnule ministru,
Unul dintre proiectele finanțate din fonduri europene, ce a fost inaugurat cu mare fast în guvernarea trecută, a fost
proiectul Bursei de pește de la Tulcea. După tăierea panglicii, acest obiectiv a fost însă închis, el nefiind funcțional.
Vă rog să-mi comunicați dacă România trebuie să înapoieze Uniunii Europene fondurile primite pentru realizarea
acestui obiectiv și la cât se ridică suma în cauză. Totodată, vă rog să-mi comunicați care sunt motivele pentru care acest proiect
nu a fost finalizat și cum s-a realizat inaugurarea lui dacă era nefuncțional. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Metodologia de stabilire a tarifelor pentru consumatorii reglementați
Stimate domnule ministru,
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat recent, pentru dezbatere publică, două
proiecte de ordine privind metodologia de stabilire a tarifelor pentru consumatorii reglementați, pe care le vor aplica
producătorii și furnizorii în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021. Această metodologie prevede că Hidroelectrica și
Nuclearelectrica vor fi singurii producători obligați să vândă energie în regim reglementat, în luna ianuarie, fiind obligate să
suporte 100% din necesarul de consum al consumatorilor casnici, iar în februarie 80%. Această situație poate produce pierderi
acestor companii de stat, deoarece energia produsă pentru acea perioadă este deja contractată și ele vor fi nevoite să găsească
energie pe piața liberă pentru a asigura consumul populației. Cum în lunile de iarnă consumul este mult mai mare și prețurile
de pe piața liberă, la energia electrică, cresc semnificativ, în zilele geroase ajungând să se tripleze.
Vă rog să-mi comunicați care au fost cauzele pentru care s-a recurs la aceste măsuri și care este impactul lor asupra
celor două companii de stat. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătății
Starea centrelor de dezintoxicare
Stimate domnule ministru,
Consumul de alcool și droguri tinde să devină tot mai frecvent, mai ales în rândul tinerilor, generând o serie de
probleme sociale importante.
Vă rog să-mi comunicați câte centre de dezintoxicare pentru tratamentul dependenței de alcool și droguri, atât pentru
adulți cât și pentru minori, există în acest moment la nivel național, în cadrul sistemului public de sănătate, unde sunt situate
aceste centre și ce capacitate de tratament are fiecare centru. De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă la preluarea
mandatului de ministru de către dumneavoastră Ministerul Sănătății avea o strategie privind dezvoltarea acestor centre și care
sunt prevederile acestei strategii. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată Domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii
De ce nu se citește?
Stimate domnule ministru,
Marele profesor și critic G. Călinescu lansa, în numărul 2 al revistei sale de la Iași, „Jurnalul Literar“, o anchetă prin
care atrăgea atenția asupra crizei lecturii, formulând întrebarea: „De ce nu se citește?“. Tot el a încercat să schițeze atunci
câteva răspunsuri. Principalele cauze identificate au fost: educația deficitară în familie; părinții, care sunt „necititori“ (nu toți)
și care consideră lectura o pierdere de vreme; 3) ignoranța multor profesori; 4) manuale de literatură deficitare etc.
Iată că, după 80 de ani, diversele studii care prezintă piața cărții din România actuală, dar și semnalele trase de
reprezentanții editorilor de carte din țara noastră, constată că întrebarea este la fel de actuală. Prin programul de guvernare al
PNL este recunoscut faptul că unul dintre domeniile de activitate care necesită reglementare urgentă este și cultura scrisă,
întrucât, în prezent, editurile nu beneficiază de susținere privind condițiile de difuzare. De asemenea, nu sunt nici politici
favorabile stimulării lecturii și nici pentru criterii privind achiziția de carte de către biblioteci sau alte entități ale statului.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Când va fi elaborată o lege care să reglementeze achiziția fondului de carte de către biblioteci?
2. Care va fi destinația fondurilor colectate prin intermediul timbrului literar?
3. Cum se va sprijini difuzarea cărților și a revistelor de cultură?
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4. Ce măsuri sunt necesare pentru stimularea lecturii?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Problemele lăsate de guvernul PSD în domeniul protecției sociale
Stimată doamnă ministru,
Până nu de mult, guvernul PSD a propovăduit, atât în campaniile electorale, cât și prin programele de guvernare, incluziunea
socială și reducerea sărăciei, sprijinul familiei și copiilor, asigurarea unor servicii sociale de calitate și modificarea standardelor de
calitate și a standardelor de cost pentru toate serviciile sociale. Însă, datele publicate recent de Eurostat arată nivelul la care PSD a
făcut protecție socială în ultimii ani în România.
Astfel, s-a alocat doar 14% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru protecție socială în România, în anul 2017, fiind cel
mai mic procent la nivelul Uniunii Europene, care a înregistrat o medie de 27,9% din PIB. Ca și când alocarea celui mai mic
procent din PIB pentru protecția socială nu ar fi fost de ajuns, guvernul PSD a mai susținut și supraimpozitarea contractelor de
muncă cu timp parțial, fapt care a condus la generarea de costuri substanțiale pentru firme, la creșterea șomajului în rândul
tinerilor, dar și a muncii la negru. De asemenea, prin OUG 60/2017, PSD a eliminat posibilitatea ca firmele sa poată
achiziționa produse sau servicii realizate de persoanele cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, cu efecte grave
asupra activității acestor unități. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Când considerați că va fi anulată OUG 60/2017 pentru modificarea legii nr. 448/2006? Când își
vor putea relua activitatea unitățile protejate autorizate?
2. Cum poate fi încurajată implicarea organizațiilor neguvernamentale în activitățile din domeniul protecției sociale?
3. Ce plan de măsuri aveți în vedere pentru reducerea birocrației referitoare la beneficiarii serviciilor de asistență
socială?
Vă mulțumesc!
Deputat
Solicit răspuns scris.
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată: domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne
Precizări privind măsurile concrete ale poliției pentru prevenirea
fenomenului infracțional, la nivelul județului Alba
Stimate domnule ministru,
Vă scriu în calitate de tată, în primul rând, al unui copil de 13 ani, din Alba Iulia. Se numește Ioana Roman și e un copil
premiant. În urmă cu o lună, a fost victima unui atac în plină zi, în plină stradă, în urma căruia a primit un certificat medicolegal. Agresoarele au fost identificate. Duminică, 8 decembrie a.c., fetița a fost din nou victima unei agresiuni verbale, a unor
amenințări cu bataia, pe motiv că a îndrăznit să reclame prima agresiune. Fetița este și acum în stare de șoc, iar eu ca părinte
ascult de la poliție un refren care mi se pare total nesatisfăcător: ″Ce să facem? Sunt minore!″
Mă întreb și eu, retoric, de ce mai avem nevoie de unii polițiști care nu ne pot apăra copiii pe stradă? Am tăcut prima
dată, pentru că nu am dorit să fie interpretată apărarea unui copil bătut. Am așteptat ca poliția să-și facă treaba! Și, drept
răspuns, am primit un nou atac asupra copilului. De către aceleași agresoare. Eu mi-am pierdut încrederea în capacitatea unor
polițiști de a ne asigura siguranța pe stradă.
În numele părinților ai căror copii sunt agresați, vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicați, în scris, ce face concret
poliția pentru prevenția și combaterea fenomenului infracțional, la nivelul județului Alba?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
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Adresată: domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne
Precizări privind măsurile concrete ale poliției pentru prevenirea fenomenului
infracțional, la nivelul județului Alba
Stimate domnule ministru,
Constat cu surprindere, că aceia care au condus și coordonat gazarea românilor la evenimentele din 10 august, în Piața
Victoriei, ocupă și azi funcții de conducere la nivelul Jandarmeriei Române. Am mai constat faptul că doi din liderii
represiunii de atunci, domnul colonel Sebastian Cucoș și maiorul Cătălin Sindile, ocupă funcțiile de director general și,
respectiv director general adjunct în cadrul Jandarmeriei București.
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt motivele pentru care cei doi șefi ai Jandarmeriei sunt menținuți în funcții
de conducere, având în vedere că aceștia fac obiectul unei anchete penale și s-au opus sistematic desecretizării datelor care ar
fi dus mai repede la aflarea adevărului, în cazul evenimentelor din 10 august?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne
Precizări privind măsurile necesare împotriva mafiei care taie lemn ilegal
Stimate domnule ministru,
Ținând cont de faptul că mai mulți pădurari au fost uciși de persoane care fac parte din așa zisa mafie a celor care taie
lemn ilegal, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă intenționați să introduceți Jandarmeria pentru paza efectivă a pădurilor?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne
Precizări privind rezultatele înregistrate în lupta contra clanurilor interlope
Stimate domnule ministru,
Ați afirmat, la începutul mandatului dumneavoastră, că veți începe un “război” cu clanurile interlope.
Vă solicit, să îmi răspundeți, în scris, domnule ministru, care sunt rezultatele înregistrate în lupta contra clanurilor
interlope de la începutul mandatului dumneavoastră, câte persoane din rândul clanurilor interlope au fost reținute și, ulterior,
au primit mandat?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Clarificări privind taxa pe care fermierii trebuie să o plătească pentru a folosi apa de izvor
Stimate domnule ministru,
Am primit mai multe sesizări de la fermieri din județul Alba în legătură cu o taxă pe care aceștia trebuie să o plătească
pentru a folosi apa din izvorul local. Reprezentanți ai Apelor Române au emis avertismente crescătorilor de animale pentru apa
folosită la adăpatul animalelor.
Fermierii sunt practic obligați să plătească o taxă pentru obținerea unei autorizații de gospodărire a apelor, care este
valabilă 2 ani, neobținerea acesteia fiind sancționată cu plata unei amenzi de la 1.000 la 5.000 lei.
Având în vedere cele expuse, mai sus, vă rog, domnule ministru, să precizați care este temeiul legal în baza căruia
reprezentanții zonali ai Apelor Române aplică aceste sancțiuni, și, totodată, vă rog să analizați posibilitatea corectării acestei
prevederi legale prin abrogarea actului normativ respectiv. Fermierii așteaptă ca situația să fie clarificată cât mai urgent,
această taxă fiind una aberantă. Precizez că solicit răspunsul în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florin Roman
***
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Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Precizări privind neregulile identificate în cazul beneficiarilor de proiecte pe PNDL 1 și 2
Stimate domnule ministru,
Ați anunțat efectuarea unor controale de fond pentru beneficiarii de proiecte pe PNDL 1 și 2, înainte de plata facturilor.
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, în câte situații ați identificat nerespectări ale procedurilor, defalcat pentru fiecare județ in
parte.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecției Sociale
Precizări privind dosarele de venit minim garantat, aflate în plată
Stimată doamnă ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul dosarelor de venit minim garantat, aflate în plată, precum și dacă
intenționați să faceți o reevalauare a acestora în cazul celor apți de muncă?
Totodată, vă solicit să îmi furnizați o situație defalcată, pe județe, cu numărul acestor beneficiari și numărul celor care
primesc venit minim garantat de mai mult de 5 ani consecutiv.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătăţii
Măsuri urgente cu privire la situația din cadrul Secției Clinice Cardiologie
a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța
Stimate domnule ministru,
În urma multiplelor sesizări ale pacienților cu privire la managementul defectuos din cadrul Secției Clinice
Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, precum și a faptului că doamna Dr. Parepa Irinel Raluca face o
gravă eroare confundând funcția de șef de secție cu aceea de manager al propriului cabinet medical privat, vă solicit, domnule
ministru, să dispuneți trimiterea Corpului de control al Ministerului Sănătății pentru a verifica situația semnalată.
Vă rog, domnule ministru, să luați toate măsurile care se impun pentru ca lucrurile să intre cât mai rapid în normalitate
în secția de cardiologie a spitalului mai sus menționat, astfel încât pacienții să poată avea parte de servicii medicale de calitate
așa cum li se cuvin. Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Măsuri cu privire la securitatea cibernetică
Stimate domnule ministru,
Una dintre măsurile propuse de Guvernul PNL în vederea eficientizării actului public în sectorul IT, precum și a
consolidării coordonării în scopul dezvoltării societății informaționale este ”Înființarea Autorității pentru Digitalizarea
României (ADR), în subordinea Guvernului și a Prim-Ministrului, cu rolul de a realiza și de a asigura implementarea
Strategiilor și a Politicilor publice în domeniul digitalizării”. În contextul transformării digitale, securitatea cibernetică nu
reprezintă doar o opțiune, ci chiar o obligație, iar Guvernul va implementa toate deciziile U.E. cu privire la strategiile de
securitate cibernetică. În acest sens, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care sunt deciziile prioritare pentru
implementarea în ceea ce privește asigurarea securității cibernetice și care sunt termenele în care preconizați că vor putea fi
aplicate la nivel național?
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Cu stimă,
Aurel-Robert Boroianu
***
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Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne
Măsuri pentru dezvoltarea programelor de pregătire a angajaților la nivelul M.A.I.
Stimate domnule ministru,
Așa cum ați declarat și dumneavoastră, încrederea oamenilor în instituția pe care o conduceți a scăzut de la 55% la 30%
după cazurile Colectiv și Caracal.
Această scădere accentuată a încrederii populației în unele instituții esențiale ale statului a evidențiat necesitatea inițierii
unor reforme profunde și reale, care să le reașeze în serviciul public, prin depolitizare, reprofesionalizare și transparentizare.
Prin Programul de Guvernare propuneți mai multe măsuri care pot fi operaționalizate pe termen scurt, una dintre acestea
fiind adoptarea unei noi viziuni în materia resurselor umane la nivelul M.A.I., care să vizeze:
- dezvoltarea programelor de pregătire teoretică și practică a angajaților M.A.I.;
- regândirea programelor de pregătire la nivelul școlilor de subofițeri/agenți de poliție, respectiv
a Academiei de Poliție, astfel încât viitorii angajați ai M.A.I. să facă față noilor realități din societatea românească, mai ales în
ceea ce privește activitatea infracțională;
- diminuarea deficitului de personal la nivelul M.A.I.
În contextul în care instituțiile a căror funcție principală este cea de protecție a cetățeanului au eșuat în îndeplinirea
rolului pe care îl au, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este deficitul de personal înregistrat la nivelul M.A.I. și
care este planul de acțiuni pe care le aveți în vedere pentru dezvoltarea programelor de pregătire a angajaților?
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Clarificări privind aplicarea art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Stimată doamnă ministru,
Odată cu învestirea dumneavoastră în funcția de Ministru al Educației și Cercetării, foarte mulți dintre cei care lucrează
în sistemul de învățământ și-au exprimat speranța că veți reuși să găsiți de urgență cele mai bune soluții pentru problemele
specifice acestui important domeniu de activitate.
În acest sens, mai mulți profesori din învățământul preuniversitar care au obținut titlul științific de doctor mi-au solicitat
să vă aduc la cunoștință nemulțumirile lor referitoare la dispozițiile art. 14 alin. (3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în care se stipulează că ,,Personalul didactic de predare care solicită și obține gradul
didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.
5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu
modificările și completările ulterioare, nu primește indemnizația pentru titlul științific de doctor. Cadrele didactice optează
pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.”
Această prevedere nemulțumește atât cadrele didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I
și care nu mai obțin indemnizația pentru titlul științific de doctor, cât și pe cele care nu mai doresc să obțină o astfel de
echivalare, pentru a nu pierde dreptul la indemnizația pentru titlul științific de doctor. Mai mult decât atât, unii dintre profesorii
care au obținut titlul științific de doctor în străinătate nu pot beneficia de drept aferente acestuia în țară, deoarece la noi
echivalarea științifică a doctoratului se realizează de multe ori în alte domenii științifice decât în străinătate (de exemplu, titlul
științific de doctor în antropologie obținut în Franța se recunoaște în România sub forma titlului de doctor în sociologie). Prin
urmare, având în vedere cele prezentate anterior, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Aveți în vedere ca, împreună cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, să propuneți abrogarea/modificarea
prevederilor art.14 alin.(3) din Legea nr.153/2017, astfel încât toți deținătorii titlului științific de doctor să beneficieze de
indemnizația aferentă acestuia?
2. Intenționați să modificați modalitatea de recunoaștere a diplomelor obținute în statele din Uniunea Europeană, astfel
încât ele să fie recunoscute corect în sistemul de învățământ românesc?
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3. Vă propuneți să simplificați procesul birocratic aducând clarificările legale cu privire la interpretarea sintagmei ,,dacă
își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul”?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Execuția bugetară pentru perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2019 a investițiilor
în infrastructura rutieră coordonate de Ministerul Transporturilor
Stimate domnule ministru,
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15 martie 2019 au fost alocate resurse financiare consistente pentru
,,Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere”: credite bugetare în
valoare de 5.067.585 mii lei și credite de angajament în valoare de 21.624.571 mii lei.
Cu toate acestea, cel puțin la nivelul județului Argeș, lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor naționale au
avansat nesemnificativ în cursul acestui an, deși o bună parte dintre acestea se găsesc într-o stare avansată de degradare.
De asemenea, execuțiile bugetare din anii 2017 și 2018 au fost extrem de slabe în ceea ce privește realizarea investițiilor
în infrastructura de transport.
În consecință, având în vedere necesitatea unei corecte informări a opiniei publice cu privire la situația dezastruoasă pe
care ați preluat-o la învestirea în funcția de Ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, vă solicit să
răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care a fost situația sintetică a utilizării sumelor alocate ”Programului de modernizare, dezvoltare, reparații,
consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere” în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2019 la nivel național?
2. Care a fost situația detaliată a utilizării sumelor alocate ”Programului de modernizare, dezvoltare, reparații,
consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere” în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2019 la nivelul județului Argeș?
3. Care era, la data de 31 octombrie 2019, situația fondurilor europene nerambursabile aflate în risc major de
dezangajare pentru obiectivele de investiții din domeniul infrastructurii de transporturi?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Cu deosebită considerație,
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reabilitarea și modernizarea Drumului Național DN7C Transfăgărășan
Stimate domnule ministru,
Drumul Național DN7C, supranumit Transfăgărășan, leagă regiunile istorice Muntenia și Transilvania, traversând
Munții Făgăraș, cea mai înaltă zonă montană din România.
Acesta pornește din Drumul Național DN7, în comuna Bascov, județul Argeș, de lângă municipiul Pitești și se termină
la intersecția cu Drumul Național DN1, în apropierea localității Cârțișoara, județul Sibiu, având o lungime totală de 152 km.
Transfăgărășanul este considerat unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume, oferind celor care îl parcurg
șansa de a admira peisaje mirifice. Are o mare importanță strategică, dar și economică, reprezentând calea de acces către
obiective turistice de prim rang din județele Argeș și Sibiu, cum ar fi municipiul Curtea de Argeș, fostă capitală a Țării
Românești, Cetatea Poenari, Barajul și Lacul Vidraru, Cabana Valea cu Pești, Cabana Cumpăna, Cabana Capra, tunelul CapraBâlea (cel mai lung tunel rutier din România, 887m), Lacul Bâlea, Cabana Bâlea Lac, Cabana Bâlea Cascadă.
Din păcate, zona montană înaltă a DN7C, cuprinsă între kilometrul 104 (Piscu Negru, județul Argeș) și kilometrul 130,8
(Bâlea Cascadă, județul Sibiu), este deschisă circulației rutiere în fiecare an doar de la 30 iunie până la 1 noiembrie, întrucât
drumul este înzăpezit pe timp de iarnă, situație la care se adaugă riscul căderilor de pietre și al avalanșelor.
Prin urmare, ținând cont atât de faptul că Transfăgărășanul atrage din ce în ce mai mulți turiști în fiecare an, cât și de
problemele neplăcute pe care le întâmpină aceștia când îl parcurg (starea necorespunzătoare a carosabilului pe unele porțiuni,

40

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 30 - 2019
Săptămâna 9 – 13 decembrie 2019
scurgerile de apă și căderile de pietre de pe versanți, lipsa copertinelor de protecție și a elementelor reflectorizante, numărul
insuficient al locurilor de refugiu, de parcare și de belvedere etc.) se impune reabilitarea și modernizarea drumului existent
pentru ca circulația rutieră să se desfășoare în siguranță și să fie posibilă tot timpul anului.
Din aceste motive, cu ocazia adoptării Legilor bugetului de stat pentru anii 2017, 2018 și 2019, am propus amendamente
pentru asigurarea finanțării acestui obiectiv care, din păcate, au fost respinse prin vot de către parlamentarii PSD și ALDE.
Menționez că reabilitarea Transfăgărășanului este permanent și vehement solicitată de către toți investitorii în industria
turistică din zonă.
De asemenea, prin răspunsurile Ministerului Transporturilor nr. 33598/27.09.2017 și nr. 13983/18.04.2018 formulate la
întrebările mele pe aceeași temă înregistrate la Camera Deputaților cu nr. 1299A/04.09.2017 și nr. 3508A/26.03.2018, mi s-a
comunicat că ,,obiectivul DN7C (Transfăgărășan) este cuprins în cadrul listei obiectivelor ce urmează a fi implementate în
perioada 2014-2020, Capitolul VIII – Proiecte pentru valorificarea potențialului turistic” și că documentația aferentă a fost
transmisă către ANAP în vederea validării, situație din care poate rezulta că executarea lucrărilor este amânată pentru o
perioadă nedeterminată de timp.
În consecință, ținând cont de importanța deosebită pe care o are Drumul Național DN7C Transfăgărășan pentru
dezvoltarea turismului în județele Argeș și Sibiu, consider răspunsurile menționate anterior ca nesatisfăcătoare și, chiar dacă ați
preluat conducerea Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor de foarte puțin timp, vă rog să-mi comunicați
care este poziția dumneavoastră cu privire la soluțiile și termenele pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare ale
acestui important obiectiv de infrastructură rutieră. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
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Grupul parlamentar Pro Europa

 Declarații
Românii sunt din nou prizonierii jocurilor politice dintre cele două partide mari!
Se tergiversează alegerea primarilor în două tururi de scrutin.
Pro România suspectează un posibil blat între PSD și PNL!
Stimate colege, stimați colegi,
Poziția Pro România a fost făcută publică încă de la constituirea formațiunii politice: parlamentarii ProRomânia vor
susține prin vot revenirea la alegerea presedinților de consilii județene de către consilieri pentru că nu dorim schimbarea
baronilor PSD cu baronii PNL și alegerea primarilor din doua tururi de scrutin pentru a da o șansă și acelor candidați care nu
se bazează doar pe aparatul de partid.
Asistăm acum la un joc politic care nu are nicio legătură cu votul legitim al românilor exprimat la alegerile
europarlamentare și prezidențiale: țara vrea altceva și din păcate, iar a fost mințită de PNL și de PSD. Vă amintiți cum, cu surle
și trâmbițe, PNL anunța ca prioritate după înlăturarea guvernului Dăncilă alegerea primarilor din două tururi de scrutin? Să ne
amintim că Legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale a fost modificată în 2011 pentru a introduce
alegerea primarilor într-un singur tur, cu numărul cel mai mare de voturi exprimate (deci nici măcar o majoritate a numărului
de voturi exprimate), la inițiativa PDL de atunci, actualul PNL lărgit.
Consider că nimic nu s-a schimbat de atunci: USR-ul se face că propune, PSD și UDMR spun că se opun, iar PNL-ul
tace și merge mai departe, în condițiile în care dacă ar vrea ar putea trece legea prin Parlament! Noi, Pro România, credem că
aici e o înțelegere între PSD și PNL, ca să rămână situația ca până acum, pentru că asta avantajează cele două partide mari.
Alegerea într-un singur tur ridică probleme justificate de reprezentativitate. Un primar ales într-un singur tur cu mai puțin de
jumătate din voturile exprimate are mai puțină legitimitate în comunitate, decât un primar care a câștigat o majoritate a
voturilor în turul doi. Se pote ajunge la situații de-a dreptul hilare: un primar poate ajunge în funcție cu cîteva mii de voturi
într-un oraș cu peste 100 de mii de locuitori sau cu 2-3 sute de voturi într-o comună de 3-4 mii de locuitori. Deocamdată, în
detrimentul românilor, asistăm acum la împărțirea posturilor și a puterii între aceiași oameni politici care sfidează de câțiva
ani, dorințele alegătorilor.
Vă mulțumesc,
Deputat
Mihaela Huncă
***
Ziua Drepturilor Omului - apel pentru drepturile tinerilor
Ziua internațională a Drepturilor Omului este marcată la nivel global pe 10 decembrie, dată la care, în 1948, Adunarea
Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului - un document de reper care proclamă
drepturile inalienabile ale fiecărui om indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine
națională, socială sau alt statut.
În contextul în care în luna noiembrie s-au celebrat 30 ani de la semnarea Convenției pentru Drepturile Copilului și a
apelului general la acțiune Stand up for Human Rights, Organizația Națiunilor Unite propune în acest an sărbătorirea
potențialul tinerilor ca agenți constructivi de în promovarea și protecția drepturilor omului. Campania este concepută pentru a
arăta modul în care tinerii din întreaga lume luptă pentru drepturi și împotriva rasismului, discursului de ură, bullying-ului,
discriminării și schimbărilor climatice.
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Anul 2019 a fost un an al activismului, în special din partea adolescenților și tinerilor care au evidențiat că este în joc
viitorul lor și al întregii planete, deoarece ei suportă consecințele lipsei de acțiune din partea generațiilor mai în vârstă care iau
decizii în prezent în cadrul guvernelor și companiilor din persepctivă socială, economică și climatică. Este important să ne
alăturăm tinerilor în acest demers al lor și să luptăm împreună, solidar pentru pace, justiție climatică și dezvoltare durabilă,
principiile universale ale drepturilor omului care protejează fiecare persoană, dar și mediul în care trăim.
Este de datoria noastră, a politicienilor și reprezentanților cetățenilor în Parlament să ne asigurăm că vocea tinerilor este
auzită. Declarația Universală a Drepturilor Omului reprezintă un angajament ferm al statelor de a proteja drepturile fiecăruia,
incluzând posibilitatea ca generațiile viitoare să continue să susțină egalitatea și drepturile omului. Tinerii trebuie să fie parte
din deciziile care îi privesc pe ei în special, dar și din cele care vizează viața în societate și la nivel internațional.
În România, tinerii ne-au arătat că sunt pregătiți să ia parte la decizie în două rânduri, la cele două scrutine electorale. În
mai 2019 la alegerile europarlamentare au ieșit la vot 20% din tineri - în România 2.098.300 de persoane, la care se adaugă
tinerii din Diaspora (138.904 votanți), un număr total de 2.237.204 voturi. A doua oară, în luna noiembrie, la alegerile
prezidențiale, 40% dintre tineri și-au exercitat dreptul de vot.
De asemenea, e în responsabilitatea noastră să generăm politici publice și legi care să susțină acordarea de șanse egale
pentru dezvoltare tuturor tinerilor. Conform Eurostat 36,7% dintre tinerii cu varsta intre 18 si 24 de ani se aflau în risc de
excluziune sociala în 2018, acest lucru scăzând șansele ca ei să participe la vot.
La fel, aproximativ 20% dintre tinerii erau încadrați în 2018 ca fiind NEETs, adică nu aveau niciun loc de muncă, nu
urmau nicio formă de învățământ și nu participau la activități de formare profesională.
Trebuie să promovăm și să protejăm drepturile tinerilor la educație, sănătate, protecție socială și o viață demnă și avem
posibilitatea să facem acest lucru simplu – să punem pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaților proiectul Legii
Tineretului, care în acest moment se află pentru raport suplimentar la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Actuala Lege a Tinerilor nu a mai fost actualizată de la intrarea în vigoare, în 2006, însăși structura ei fiind depășită de
realitățile actuale. Noul proiect de Lege a Tineretului este unul dezbătut cu organizațiile neguvernamentale din sectorul de
tineret și curpinde prevederi care susțin dezvoltarea de abilități, integrarea socială, facilitarea accesului la oportunități de
educație non-formală, consiliere și orientare profesională pentru tineri.
Votul pe această inițiativă ar reprezenta un semnal de deschidere transmis de noi, decidenții politici, către tineri în
susținerea inițiativelor și drepturilor lor, precum și în lucrul împreună cu ei în conturarea de politici mai eficiente și mai
adaptate realităților contemporane.
Deputat
Gabriela-Maria Podașcă
***
Bună dimineața,
Domnule președinte vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a face o declarație politică despre putere și beție. E
o vorbă veche: “Dă-i unui om putere, ca să-i vezi caracterul” și mai este o vorbă și mai veche în latină “In vino veritas”. Și
vreau să vă spun că beția puterii există și o simțim cu toții și e de înțeles într-o oarecare măsură. Dar mesajul de astăzi este
adresat celor care dețin astăzi puterea, aproape absolută, celor de la PNL care au Președinte, au Guvern, vor majoritate
parlamentară, vor să conducă România și la nivel de localități la alegerile locale. Și este de înțeles lucrul acesta și vreau să vă
spun că vă înțeleg și modul de a gândi, pentru că veniți după 7 ani de așteptare, de pauză, veniți foarte doritori să vă puneți în
practică ideile, dar vă spun că deja faceți foarte multe greșeli. Și mesajul de astăzi sper să vă ajute pentru că la rândul nostru
am făcut și noi greșeli, a făcut și orice altă putere politică în România, dar rolul nostru este de a corecta. E mai greu să menții
puterea decât să o câștigi și sper ca toți să înțelegem lucrul acesta. Văd că faceți aceleași greșeli ca și PSD-ul, pe care le
criticați în trecut, văd că tot “noaptea ca hoții” faceți ședințe de Guvern și legiferați la adăpostul întunericului și decideți pentru
români lucruri pe care nu le spuneți transparent. Văd că încercați să vă asumați schimbări radicale de comportament
parlamentar, de cutumă parlamentară, și Slavă Domnului văd că ați dat totuși înapoi de la acea enormitate de a veni în fața
Parlamentului să vă asumați răspunderea pe buget. Era un precedent periculos, un lucru care ar fi schimbat de-acum înainte
orice Parlament și orice dorință de a dezbate bugetul și poate că vă surprinde lucrul acesta, dar eu cred că normalitatea este
asta: România normală- o Românie democratică, cea în care Parlamentul are democrație, în care Parlamentul poate să exprime
liber și Parlamentul poate dezbate. Faptul că nu aveți majoritatea foarte confortabilă astăzi, vă obligă să discutați, să negociați,
să faceți compromisuri, să puteți găsi argumente pro și contra, așa încât România să meargă mai departe. Nu este o misiune
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ușoară, dar vă spun că eu, personal, cu experiența mea politică, cu modul în care gândim, că noi, cei din PRO România,
suntem aici să facem diferența între democrație și dictatură și fie ca anul care vine cu alegeri locale și parlamentare să dea întradevăr un echilibru politic și în Parlament.
Vă mulțumesc foarte mult și La mulți ani România!
Deputat
Cătălin-Ioan Nechifor
***
Ziua Internațională a Drepturilor Omului
Domnule preşedinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este celebrată în ziua de 10 decembrie în lumea întreagă, după ce Organizaţia
Naţiunilor Unite a stabilit această după ce în 10 decembrie 1948 a fost proclamată DeclarațiaUniversală a Drepturilor Omului
(DUDO), prima exprimare globală a drepturilor omului.
Declaraţia stipulează că toţi oamenii s-au născut cu drepturi egale şi inalienabile şi cu libertăţi fundamentale, indiferent
de rasă, culoarea pielii, religie, sex, limbă, opțiuni politice, opinii, origine națională sau social, avere, loc de naștere sau alte
considerente. Ulterior, Declaraţia a fost completată cu: Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
(1965), Convenţia internaţională asupra drepturilor politice şi civile (1966), Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor (1979), Convenţia împotriva torturii (1984), Convenţia împotriva Apartheidului (1985),
Convenţia drepturilor copilului (1989) etc.
Declarația Universală a Drepturilor Omului este un document marcant, disponibil în peste 500 de limbi și cel mai tradus
document din lume.
Tema acestei sărbători este anul acesta Tineretul trebuie să își apere drepturile! Tema este corelată cu faptul că anul
2019 a marcat și 30 de ani de la proclamarea Convenției Drepturilor Copiilor, pe 20 noiembrie. Ideea principală este de a
încuraja tinerii să își asume un rol de lideri în societate, în lupta pentru protejarea drepturilor oamenilor și de a deveni o sursă
de inspirație pentru viitor, de a deveni vocea schimbării, astfel încât rasismul, limbajul urii, discriminarea și încălzirea globală
să fie subiecte care să nu fie tolerate în generația de azi și nici în cele viitoare.
Cu toții avem obligația morală de a transmite aceste mesaje tinerilor și nu numai.
Vă mulţumesc!
Deputat
Liviu-Ioan Balint
***
 Întrebări
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Menținerea transportului feroviar pe ruta Târgoviște – Pietroșița (tur-retur) / exemplul Oravița - Anina
Domnule ministru,
Revin pe un subiect care riscă să devină derizoriu prin repetiția demersurilor și dezinteresul ce rezultă din răspunsurile
primite. În urmă cu 3 luni, m-am adresat ministrului de resort de la momentul respectiv, dl Cuc, solicitându-i să intervină
asupra deciziei Societății Naționale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători” SA de a nu mai opera pe traseul Târgoviște
– Pietroșița începând cu data de 15 decembrie 2019, când intră în vigoare Mersul de Tren 2019/2020.
Ca și în etapele trecute (atunci când s-a intenționat suspendarea trenurilor pe această secție), a fost invocat gradul redus
de utilizare a transportului feroviar, respectiv pierderile financiare derivate.
Reiau aici, cu riscul asumat mai sus, al insistenței, argumentele numeroase care obligă la menținerea transportului
feroviar pe această rută:
• Nevoia de mobilitate a locuitorilor din nordul județului Dâmbovița (naveta elevilor către școli și licee, naveta
salariaților);
• La 15 martie 2018, a fost atestată zona Padina – Peștera ca stațiune turistică de interes național, ceea ce va determina,
odată cu avansarea proiectului, un val nou de turiști către nordul județului;
• DN 71 Bâldana – Târgoviște – Pucioasa – Fieni – Sinaia este o investiție care, odată demarată, va devia mare parte din
transportul de călători auto către cel feroviar, pe parcursul execuției lucrărilor;
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• Stațiunea balneoclimaterică Pucioasa traversează o adevărată transformare – sunt în derulare cele mai ample proiecte
de investiții în infrastructura de turism și nu numai din istoria stațiunii; finalizarea lor va determina o creștere accelerată a
numărului de turiști în zona de nord, transportul feroviar fiindu-le la îndemână.
• Diminuarea pierderilor, obsesiv invocată, se poate realiza și printr-o mai bună și mai corectă gestionare a transportului
din partea agenților de control.
Celor de mai sus se adaugă, dle ministru, încă un argument puternic, inspirat chiar de una dintre deciziile dumneavoastră
recente: salvarea rutei Oravița – Anina, cu circuit zilnic. Traseul respectiv fusese condamnat ca și Târgoviște – Pietroșița, dar,
după mai multe inițiative, ați îndreptat decizia, considerând că „această rută reprezintă o necesitate pentru cetățenii din zonă”.
Identică este situația pe care v-o semnalez astăzi și în dreptul căreia sper să hotărâți similar, prin menținerea transportului
feroviar ruta Târgoviște – Pietroșița.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Oana Silvia Vlăducă
***
Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice
Prelungirea programului de lucru al vămii cu Republica Moldova de la Rădăuți Prut
Domnule ministru,
Precizez că vama de la Rădăuți Prut functionează in regim de trafic international cu specific rutier, asigurand
respectarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor de frontiera incheiate cu Republica Moldova si a
celor internationale la care Romania este parte, cu privire la tranzitul persoanelor si marfurilor peste frontiera cu Moldova.
Corespondent pe teritoriul moldovean este Punctul Lipcani. În prezent, programul de funcționare al vămii strategice a Uniunii
Europene cu Republica Moldova este de 12 ore zilnic de la ora 8 la 20. Aceasta, în condițiile în care valorile de trafic și de
tranzit prin acestă vamă sunt mai mari decât la Stânca Costești sau alte puncte vamale.
De asemenea, în contextul intensificării relațiilor între cele două țări românești și având în vedere multitudinea
acțiunilor culturale, economice, sociale și sportive organizate pe ambele maluri ale Prutului, vă solicit să-mi comunicați în ce
măsură aveți în vedere posibilitatea prelungirii programului Vămii de la Rădăuți Prut. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Cu respect,
Deputat
Mihaela Huncă
***
Adresată domnului Marcel IonVela, ministrul Afacerilor Interne
Prelungirea programului de lucru al vămii cu Republica Moldova de la Rădăuți Prut
Domnule ministru,
Precizez că vama functionează in regim de trafic international cu specific rutier, asigurand respectarea prevederilor
tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor de frontiera incheiate cu Republica Moldova si a celor internationale la
care Romania este parte, cu privire la tranzitul persoanelor si marfurilor peste frontiera cu Moldova. Corespondent pe teritoriul
moldovean este Punctul Lipcani. În prezent, programul de funcționare al vămii strategice a Uniunii Europene cu Republica
Moldova este de 12 ore zilnic de la ora 8 la 20. Aceasta, în condițiile în care valorile de trafic și de tranzit prin acestă vamă
sunt mai mari decât la Stânca Costești sau alte puncte vamale. De asemenea, în contextul intensificării relațiilor între cele două
țări românești și având în vedere multitudinea acțiunilor culturale, economice, sociale și sportive organizate pe ambele maluri
ale Prutului, vă solicit să-mi comunicați în ce măsură aveți în vedere posibilitatea prelungirii programului Vămii de la Rădăuți
Prut. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Cu stimă,
Deputat
Mihaela Huncă
***
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