CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 7 - 2020
Săptămâna 25 - 29 mai 2020

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

I. SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea febr. – iunie 2020).......2
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (25 – 29 mai 2020)...................................3
C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 25 – 29 mai 2020) ............................................4
D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor.................................................................................6
Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................7

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN
CAMERA DEPUTAŢILOR
- Grupul parlamentar al PNL........................................................................................................................................................13
- Grupul parlamentar al UDMR....................................................................................................................................................29

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

1

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 7 - 2020
Săptămâna 25 - 29 mai 2020

A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2020
(Situaţia cuprinde datele la 29.05.2020)
Totalul iniţiativelor legislative

1689

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020

1367

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020

322

1) Dezbătute

138
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

88
136
41
32
47
16
1
1
1546
601
920
19

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

6

3) Desesizări

4

4) Retrase de inițiatori

2

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor

27

- în faza de prezentare la Biroul Permanent

22

- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

5

Cele 136 iniţiative legislative votate privesc:
41 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
22 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
16 proiecte de legi
95 propuneri legislative
din care
* În anul 2020 au fost promulgate 68 de legi, dintre care 21 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare.
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflatepe ordinea de zi
a Camerei Deputaților

Şedinţa online din ziua de miercuri, 27 mai 2020

16

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

14

- votate

16
- la Senat
- la promulgare
- respinse definitive

Retrimise la comisii

ives r

2
7
7
4

▪ Cele 16 iniţiative legislative votate privesc:
2 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
14 propuneri legislative

c:
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 25 – 29 mai 2020
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:
1.

PL-x 192/2020 - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017
pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

2.

PL-x 288/2020 - Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor
agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile

3.

PL-x 293/2020 - Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru
încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei
Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)

4.

PL-x 177/2020 - Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional „Carol I”

5.

PL-x 223/2020 - Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea
regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

6.

PL-x 196/2020 - Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale

7.

PL-x 257/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea
unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe
perioada stării de urgenţă

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere S e n a t u l u i :
1.

Pl-x 140/2020 – Propunere legislativă privind modificarea art.931 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Se comunica respingerea

2.

PL-x 155/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2020 privind
prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei
(Se consideră adoptat în temeiul art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

III. Proiecte de legi pentru care procedura a încetat:
1.

PL-x 473/2014 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

2.

PL-x 456/2017/2018 - Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de
libertate
Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.356 din 30 mai 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.528 din 27 iunie 2018
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3.

Pl-x 289/2015 – Propunere legislativă pentru interpretarea art.175 din Legea nr.286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcţionarilor publici, în
inţelesul Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui României

4.

PL-x 406/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală

5.

PL-x 288/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală

6.

PL-x 559/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind Codul
penal

7.

Pl-x 158/2015 - Propunere legislativă privind graţierea unor pedepse privative de libertate
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
( la data de 29 mai 2020 )

I. În perioada 25 - 29 mai 2020
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 30 rapoarte, din care 3 suplimentare
Comisiile permanente au depus 46 avize.
Cele 30 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
20
 rapoarte de respingere 10
Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului
5
 Ordonanțe ale Guvernului
3
 Proiecte de legi și propuneri legislative:
22
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 897 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 84 pentru raport
suplimentar.
II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 2458 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul
TOTAL

În anul

În anul

În anul

2018

2019

2020

648

751

461

211

115

67

68

21

55

31

23

7

818

849

552

239

2017
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ANEXA

Proiecte de legi și propuneri legislative
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care
au fost depuse rapoarte în perioada 25 - 29 mai 2020
I. Comisia pentru buget
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

19.05.20
26.05.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(192/R din
26.05.2020)

19.05.20
26.05.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(193/R din
26.05.2020)

26.05.20

Raport de
aprobare
(206/R din
27.05.2020)

17
parlam.,
adoptat
de Senat

19.05.20
26.05.20

Raport
suplimentar
de aprobare
cu
amendamente
(136/RS din
26.05.2020)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx
311/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi
mici şi mijlocii

19
parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.20

Raport de
respingere
(202/R din
27.05.2020)

2

PLx
393/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Guvern,
adoptat
de Senat

26.05.20

Raport de
aprobare
(203/R din
27.05.2020)

1

2

3

4

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a
răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării
de urgenţă – raport comun cu Comisia pentru muncă

Guvern,
adoptat
de Senat

PLx
177/2020

Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii
Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu” – Raport
comun cu Comisia pentru apărare

59
senatori,
adoptat
de Senat

PLx
116/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la
bugetul Centrului European de Excelenţă pentru
Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki European Center of Excellence for Countering Hybrid
Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
plăţii
cotizaţiilor
la
organizaţiile
internaţionale
interguvernamentale la care România este parte

Guvern,
adoptat
de Senat

PLx 38/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere
pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în
sectorul avicol – raport comun cu Comisia pentru
agricultură

PLx
257/2020

II. Comisia pentru industrii
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă
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PLx
520/2019

Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca
"Ziua naţională a antreprenorului român"

34
parlam.,
adoptat
de Senat

Raport de
aprobare
(204/R din
27.05.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(212/R din
29.05.2020)

26.05.20

4

PLx
244/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

15
deputați,
adoptat
de Senat

25.05.20

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

PLx
288/2020

Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru
acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de
fenomene meteorologice nefavorabile

7 parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.20

2

PLx 38/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere
pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în
sectorul avicol – raport comun cu Comisia pentru buget

17
parlam.,
adoptat
de Senat

19.05.20
26.05.20

3

PLx
507/2019

Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului
"rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine
animală din România

19
parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.20

4

PLx
288/2020

Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru
acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de
fenomene meteorologice nefavorabile

7 parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.20

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie
ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România

30
parlam.,
respinsă
de Senat

28.05.20

Raport de
respingere
(189/R din
26.05.2020)

III. Comisia pentru agricultură
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă
1

Observaţii
Raport de
aprobare cu
amendamente
(191/R din
26.05.2020)
Raport
suplimentar
de aprobare cu
amendamente
(136/RS din
26.05.2020)
Raport de
aprobare
cu
amendamente
(211/R din
28.05.2020)
Raport
suplimentar
de aprobare cu
amendamente
191/RS din
27.05.2020

IV. Comisia pentru drepturile omului
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă
1

Plx 478/2017
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V. Comisia pentru administrație
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă

1

Plx 527/2019

2

PLx
342/2019

3

PLx
184/2020

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din
domeniul public al statului şi din administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al
comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea – raport
comun cu Comisia juridică
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al statului ori al unităţilor administrativteritoriale

Iniţiator
7 deputati,
adoptat
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

19.05.20
26.05.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(194/R din
26.05.2020)
Raport de
respingere
(209/R din
28.05.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(210/R din
28.05.2020)

1 senator,
adoptat
de Senat

26.05.20

7 parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.20

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25
septembrie 1996 – raport comun cu Comisia juridică

6 deputați,
respinsă
de Senat

11.02.20
9.03.20

Raport
suplimentar
de respingere
492/RS din
27.05.2020

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx
204/2020

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri
de protecţie socială

1 deputat
PNL,
adoptat
de Senat

19.05.2020

Raport de
respingere
(185/R din
26.05.2020)

PLx
492/2019

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea
europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă
(EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi
integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de
modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE)
nr.1296/2013

Guvern,
adoptat
de Senat

19.05.2020

Raport de
aprobare
(186/R din
26.05.2020)

VI. Comisia pentru mediu
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă
1

PLx
402/2018

VII. Comisia pentru muncă și protecție socială
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă
1

2
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4

5

PLx 23/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii –
raport comun cu Comisia pt. sănătate

PLx
257/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a
răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării
de urgenţă – raport comun cu Comisia pentru buget

PLx
511/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem
Dual din România – raport comun cu Comisia pentru
învățământ

26.05.20

Raport de
aprobare
(188/R din
26.05.2020)

Guvern,
adoptat
de Senat

19.05.20
26.05.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(192/R din
26.05.2020)

5 deputați,
adoptat
de Senat

4.02.20
19.05.20

Raport de
respingere
(207/R din
28.05.2020)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii –
raport comun cu Comisia pt. muncă

Guvern,
adoptat
de Senat

26.05.20

Raport de
aprobare
(188/R din
26.05.2020)

Proiect de Lege privind alăptarea în spaţii publice – raport
comun cu Comisia pentru egalitate de șanse

17
parlam.,
adoptat
de Senat

5.05.2020
18.05.2020

Raport de
aprobare cu
amendamente
(205/R din
27.05.2020)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem
Dual din România – raport comun cu Comisia pentru
muncă

5 deputați,
adoptat
de Senat

4.02.20
19.05.20

Raport de
respingere
(207/R din
28.05.2020)

Guvern,
adoptat
de Senat

VIII. Comisia pentru sănătate
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă

1

2

PLx 23/2020

PLx
257/2018

IX. Comisia pentru învățământ
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă

1

PLx
511/2019
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X. Comisia pentru cultură
Nr. Nr. iniţiativă
crt.
legislativă

Data
dezbaterii

Denumirea proiectului

Iniţiator
34
parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.2020

22
parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.2020

Data
dezbaterii

Observaţii

19.05.20
26.05.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(194/R din
26.05.2020)

26.05.20

Raport de
respingere
(195/R din
26.05.2020)

26.05.20

Raport de
respingere
(196/R din
26.05.2020)

26.05.20

Raport de
respingere
(197/R din
26.05.2020)

26.05.20

Raport de
aprobare
(198/R din
26.05.2020)

26.05.20

Raport de
respingere
(199/R din
26.05.2020)

1

PLx
224/2020

Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31
decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului
românesc

2

PLx
220/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
pentru modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai
2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise

Observaţii
Raport de
aprobare cu
amendamente
(187/R din
26.05.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(201/R din
27.05.2020)

XI. Comisia juridică
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 527/2019

Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din
domeniul public al statului şi din administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al
comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea – raport
comun cu Comisia pentru administrație

7 deputati,
adoptat
de Senat

PLx 288/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

24
parlam.,
adoptat
de Senat

PLx 158/2015

Propunere legislativă legislativă privind graţierea unor
pedepse privative de libertate

1 senator,
respinsă
de Senat

PLx 559/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.286/2009 privind Codul penal

1 deputat,
adoptat
de Senat

PLx 293/2020

Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul
României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui
acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului
internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România)
- Kubekhaza (Ungaria)

4 parlam.,
adoptat
de Senat

PLx 406/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

1 senator,
adoptat
de Senat
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7

8

PLx 289/2015

Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul includerii în categoria
funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a
parlamentarilor şi a Preşedintelui României

1 deputat,
respinsă
de Senat

PLx 402/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25
septembrie 1996 – raport comun cu Comisia pentru
mediu

26.05.20

Raport de
respingere
(200/R din
26.05.2020)

6 deputați,
respinsă
de Senat

11.02.20
9.03.20

Raport
suplimentar
de respingere
492/RS din
27.05.2020

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

XII. Comisia pentru apărare
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

PLx
270/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Apărării Naţionale

Guvern

26.05.2020

2

PLx
177/2020

Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de
investiţii Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu”
– Raport comun cu Comisia pentru buget

59
senatori,
adoptat
de Senat

19.05.20
26.05.20

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind alăptarea în spaţii publice –
raport comun cu Comisia pentru sănătate

17
parlam.,
adoptat
de Senat

5.05.2020
18.05.2020

Raport de
aprobare cu
amendamente
(205/R din
27.05.2020)

Raport de
aprobare
(190/R din
26.05.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(193/R din
26.05.2020)

XIII. Comisia pentru egalitate de șanse
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx
257/2018
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații
În timp ce PSD se ocupă doar cu specula politicianistă, Guvernul PNL este preocupat
de relansarea economică și de siguranța românilor
Acțiunile PSD din ultima vreme denotă clar dezinteresul acestei găști față de soarta românilor și preocuparea lor doar
pentru trocuri politicianiste murdare. Deși urlă de la toate microfoanele clamând binele românilor, PSD este interesat doar să
câștige capital electoral, în detrimentul oricărei idei de siguranță financiară și sanitară. Modul în care activitatea parlamentului
a fost monopolizată de moțiuni simple, făcute pe genunchi, fără nicio noimă, doar pentru a face gălăgie, arată clar că PSD este
preocupat de speculă politicianistă. În loc să înțeleagă că în această perioadă critică este nevoie de construcție, de o atitudine
pozitivă și activă, PSD încearcă să pună foc țării, generând un război instituțional fără noimă.
Guvernul PNL a luat măsuri deosebit de importante pentru relansarea economică a României și pentru siguranța
financiară și sanitară a românilor. Programul IMM Invest s-a dovedit de un real ajutor pentru firmele mici și mijlocii, până
acum fiind deja aprobate circa 5.000 de credite, iar numărul lor va crește în continuare, pe măsură ce băncile analizează
dosarele pe care le primesc. S-au luat deja măsuri pentru a ne asigura că programul poate fi accesat de cât mai mulți
beneficiari. Astfel, dacă o bancă procesează foarte greu aplicațiile sau refuză să acorde credite anumitor companii, acestea au
dreptul să opteze pentru altă bancă. Pentru aprobarea creditului este necesară doar semnarea unui contract și prezentarea unui
plan de investiții sau a unor date economice de către IMM-ul care solicită înregistrarea.
Alte surse de finanțare, în valoare de circa 2 miliarde de euro au fost identificate de Guvern pentru a genera programe
de susținere a IMM-urilor în proiecte de investiții. Pe lângă aceste 2 miliarde de euro, alte aproximativ 300 de milioane de euro
sunt disponibile drept capital de lucru pentru repornirea companiilor care au fost afectate în perioada respectivă, inclusiv
HORECA, și care nu pot accesa programul IMM INVEST.
Guvernul lucrează în acest moment la programe ample de ocupare a forței de muncă. Estimarea este că aproape
800.000 de români sunt în căutarea unui loc de muncă. Vom utiliza atât programe europene cât și finanțare de la bugetul
național pentru a susține plata salariilor pentru cei care reangajează, angajații care au fost în șomaj tehnic sau șomeri.
Din păcate, PSD nu înțelege nimic din mizele actuale ale realității economice și sociale din România și de la nivel
european. La fel cum, la mai toate tururile de alegeri din trecut, PSD și-a bătut joc de diaspora, negându-i dreptul la vot, prin
organizarea în bătaie de joc a alegerilor, prin cozile kilometrice și prin umilința arătată unor cetățeni respectabili, care au
ridicat România prin munca lor, PSD îi batjocorește din nou pe acești oameni, încercând să-i împiedice acum să ajungă la
muncă. PSD nu înțelege nimic din libertățile europene, nu înțelege ce înseamnă dreptul la liberă circulație și libertatea de a
munci. Dar nici nu are cum să înțeleagă pentru că munca este o noțiune cu totul străină de PSD, o noțiune care dă frisoane unei
găști ocupate doar cu jaful și cu distribuirea de ajutoare sociale care să țină votanții într-o stare de dependență și servitute față
de baronii locali.
Ținta PSD nu este să apere interesele ale românilor. Ținta PSD este să dezinformeze și să creeze scandal pentru a
genera neîncredere în instituțiile statului. Pentru a combate măsurile bune luate de guvernul PNL, PSD vrea să irosească și să
zădărnicească eforturile depuse de o țară întreagă pentru limitarea efectelor acestei boli, eforturi datorită cărora România nu
este acum într-un dezastru epidemiologic.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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2020, anul Autostrăzii Piteşti-Sibiu, cel mai aşteptat proiect de infrastructură rutieră din România
Domnule preşedinte,
Stimate colege, stimaţi colegi,
Amânarea la nesfârșit a demarării execuției tronsonului Pitești-Sibiu din Autostrada A1, parte importantă a
Coridorului IV Pan-European, a devenit simbolul incapacităţii Guvernelor PSD din ultimii ani de a construi infrastructură
modernă de transport.
Au trecut mai bine de 80 de ani de când inginerul Mihail Manolescu a prezentat primul proiect ingineresc bine
documentat şi profesionist elaborat, prin care demonstra necesitatea construirii unui drum modern, de mare viteză, care să
traverseze Carpaţii de la Piteşti către Sibiu, să aducă Muntenia mai aproape de fluxurile comerciale din Transilvania şi,
implicit, să lege România de Europa Occidentală şi să devină un stimul pentru dezvoltarea economică a întregii regiuni de la
Sud de Carpaţi. Ulterior, au fost întocmite mai multe astfel de planuri, care, din păcate, nu au fost puse în aplicare. Astfel,
având în vedere faptul că în anul 2008 studiile de fezabilitate pentru acest obiectiv erau finalizate, licitațiile ar fi putut fi
organizate şi lucrările de execuție ar fi putut să înceapă de foarte mult timp, dacă nu ar fi fost blocate de incompetența şi reauacredință a Guvernelor PSD care au condus România în această perioadă. Prin urmare, deși până astăzi pentru Autostrada
Pitești-Sibiu s-au cheltuit sume foarte mari de bani, nu s-a construit nimic.
În luna noiembrie 2019, Cabinetul Ludovic Orban a preluat guvernarea într-o situaţie economico-financiară deosebit
de grea, cu datorii neplătite de Guvernele PSD care se ridicau la peste 10 miliarde lei, cu un deficit bugetar de peste 4,6% şi cu
alte obligaţii de plată extrem de mari pe termen scurt, mediu şi lung. La momentul respectiv, puțini erau cei care admiteau că
proiectele de modernizare a României, îngropate de PSD în ultimii ani, vor putea fi puse în practică atât de repede de Guvernul
PNL. Totuși acest lucru s-a întâmplat, iar performanţa echipei lui Ludovic Orban trebuie apreciată și mai mult dacă avem în
vedere că pe şantierele din România se lucrează intens în această perioadă, deşi ţara noastră, asemenea majorităţii statelor
lumii, se confruntă cu provocările crizei sanitare şi economice generate de epidemia de COVID-19.
În acest context, luni, 11 mai, la Prefectura din municipiul de reședință al județului Argeș, am participat la un
eveniment memorabil: semnarea contractului ,,Proiectare şi execuție Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 5, Curtea de ArgeșPitești Km 92+600-122+950”, în prezenţa Premierului Ludovic Orban şi a Ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi
Comunicațiilor, Lucian Nicolae Bode. Contractul a fost încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. (CNAIR), în calitate de beneficiar, și Astaldi S.p.A., în calitate de antreprenor, având valoarea de
1.710.277.069,34 lei şi durata de 60 luni (12 luni proiectare și 48 luni execuție). Principalele lucrări care vor fi realizate sunt:
30,35 km drum profil autostradă, 19 poduri și pasaje, 3 noduri rutiere la Curtea de Argeș, Băiculești și Bascov, o parcare și un
spațiu de servicii pe ambele părți ale autostrăzii și câte un centru de întreținere și coordonare la nodurile rutiere de la Curtea de
Argeș și Bascov.
Și pentru restul acestui obiectiv de investiții premizele sunt optimiste. Pe Secțiunea 1, Sibiu-Boița (13,17 km), se
lucrează deja din luna martie, pe Secțiunea 2, Boița-Cornetu (34,33 km), se fac în continuare foraje, pentru a respecta rigorile
impuse de finanţatorul european, iar CNAIR își propune să lanseze procedura de achiziție pentru construcția drumului la finele
lui 2020 sau începutul lui 2021, pe Secțiunea 3, Cornetu-Tigveni (35,30 km), se dorește lansarea unei licitații până la sfârșitul
lunii iunie, iar pentru construcția Secțiunii 4, Tigveni-Curtea de Argeș (9,86 km), licitația este încă în desfășurare, iar în luna
iunie s-ar putea semna contractul, dacă nu vor exista contestații. Prin urmare, am putea afirma că anul 2020 va fi anul
Autostrăzii Piteşti-Sibiu.
Pentru mine, ca deputat de Argeș, realizarea celei mai necesare investiții în domeniul infrastructurii rutiere din
România, tronsonul Pitești-Sibiu al Autostrăzii A1, poate fi considerată un proiect de suflet. Cunosc foarte bine câte prejudicii
provoacă mediului economic din județul nostru și din tot Sudul României absența acestei autostrăzi și cât de mari sunt
costurile și timpul pierdut atunci când, zilnic, mii de autovehicule sunt nevoite să traverseze Carpații pe vechiul drum național,
care este unul dintre cele mai periculoase din țară. Din acest motiv, am depus amendamente la proiectele de legi ale bugetului
de stat, m-am adresat în mod repetat, prin întrebări și interpelări, declarații politice și comunicate de presă, miniștrilor cu
responsabilități în domeniu, solicitându-le să adopte măsuri urgente pentru demararea investiției. De acum, am certitudinea că
într-un viitor foarte apropiat, de la Piteşti la Sibiu se va circula pe autostradă, rapid şi în siguranţă.
Semnarea acestui contract reprezintă încă o dovadă că preluarea guvernării de către PNL a adus rapid pentru România
o schimbare radicală în bine. Ceea ce Guvernele PSD nu au reușit să facă în atâția ani, în contexte economice deosebit de
favorabile, Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a reuşit în numai șase luni, în condițiile crizei sanitare şi economice
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generate de epidemia de coronavirus, şi anume să impulsioneze reluarea investiţiilor majore din infrastructură, esenţiale pentru
dezvoltarea țării: autostrăzi, spitale regionale, modernizări de căi ferate.
Vă mulţumesc!
Deputat
Dănuţ Bica
***
Eliberat de sub sinistra guvernare a pesediștilor, un întreg județ poate să respire
Stimate colege, stimaţi colegi,
Cei peste 400.000 de locuitori ai județului pe care îl reprezint în Parlamentul României, Botoșani, resimt deja
beneficiile concrete ale guvernării țării de către PNL.
Eliberarea după șapte ani de sub ciubota pesedistă, incompetentă, iresponsabilă, demagogică și populistă, echivalează
pentru toți botoșănenii cu renașterea speranței privind șansele de dezvoltare a județului și de creștere a calității vieții.
Rezultatele concrete ale preluării guvernării de către Partidul Național Liberal, în luna noiembrie 2019, s-au văzut
imediat. Proiecte tărăgănate ani în șir din cauza incompetenței cronice a oamenilor lui Ponta, Dragnea, Dăncilă și, mai nou,
Ciolacu au putut fi relansate în mai puțin de o jumătate de an.
Astfel, principala arteră de legătură rutieră a județului Botoșani cu restul țării, Drumul Național 28B Botoșani-Târgu
Frumos, a intrat, după mai mult de un deceniu de așteptare, în etapa realizării efective, după semnarea pe data de 20 mai a
contractului de proiectare și execuție a lucrărilor.
La fel de important pentru botoșăneni, proiectul de modernizare a Drumului Național 29D Botoșani-Ștefănești, cel
care leagă municipiului reședință de județ de Republica Moldova prin Vama Stânca-Costești, a ajuns de asemenea în etapa
implementării după semnarea, pe data de 14 mai, a contractului de proiectare și execuție.
Mințiți și păcăliți ani în șir de pesediști că aceste investiții indispensabile dezvoltării județului vor fi realizate,
botoșănenii constată acum că cei care, fără demagogie și populism, le rezolvă problemele și îi ajută să își atingă obiectivele
sunt liberalii.
Țin să le mulțumesc în numele botoșănenilor prim-ministrului Ludovic Orban, viceprim-ministrului Raluca Turcan,
ministrului Transporturilor Lucian Bode și tuturor membrilor guvernului PNL pentru eficiența, pragmatismul și operativitatea
cu care au pus în operă cele mai importante și mai așteptate proiecte investiționale din județul Botoșani.
Îi asigur în același timp pe botoșăneni că voi continua să urmăresc atent evoluția practică a proiectării și execuției
lucrărilor la drumurile naționale Botoșani-Târgu Frumos și Botoșani-Ștefănești, astfel încât termenul de finalizare prevăzut în
contracte, octombrie 2022, să fie respectat și, poate, chiar devansat.
Nevoia de dezvoltare a județului pe care îl reprezint în parlament nu se încheie aici. Noi proiecte importante pentru
reducerea decalajelor economice și sociale dintre județul Botoșani și zonele dezvoltate ale țării au nevoie, în continuare, de
sprijinul la fel de consistent al guvernului Partidului Național Liberal. Și sunt absolut convins că toate aceste viitoare investiții
vor beneficia de acest sprijin.
Vă mulţumesc!
Deputat
Vasile Cristian Achiței
***
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 Întrebări
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 9987A/03.03.2020, referitoare
la ,,Ineficiența măsurilor de combatere a Pestei Porcine Africane”
Stimate domnule ministru,
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu
nr. 9987A/03.03.2020, care a fost comunicată la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 04.03.2020, referitoare
la ,,Ineficiența măsurilor de combatere a Pestei Porcine Africane”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din
Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 25.03.2020, prin prezenta reiterez întrebarea și revin cu
rugămintea de a mi se răspunde în scris, prompt și explicit.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Ion Ştefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Stadiul lucrărilor de investiții în secția de recuperare neuro-psiho-motorie copii din cadrul
Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, județul Constanța
Stimate domnule ministru,
În cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol din județul Constanța funcționează singura unitate
medicală de recuperare balneologică din România destinată copiilor cu dizabilități, unde aceștia pot beneficia de proprietățile
terapeutice ale lacului și nămolului de Techirghiol, de climatoterapie, de helioterapie, hidrotermoterapie, împreună cu alte
proceduri de kinetoterapie.
Lucrările la proiectul de investiții în secția de recuperare neuro-psiho-motorie copii din cadrul Sanatoriului Balnear și
de Recuperare Techirghiol au început în prima parte a anului 2019, fiind realizate de către Compania Națională de Investiții
(CNI). Acest proiect cuprindea reparații capitale, lucrări de reconfigurare și extindere pentru 8 din corpurile de clădiri
existente, precum și reconfigurarea funcțiunilor, extindere și dotări cu echipamente, valoarea investiției fiind de aproximativ
27 milioane de lei.
În acest context, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru și vă rog să îmi comunicați în ce stadiu de derulare se
găsește acest proiect și când preconizați că acesta va fi finalizat.
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Hușucă
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Reabilitarea infrastructurii principale de irigații
Stimate domnule ministru,
România prezintă un risc considerabil față de schimbările climatice, efectele acestora fiind în mod clar reflectate de
modificările regimului temperaturii și precipitațiilor, în principal începând din anul 1961 și până în prezent. Secetele,
inundațiile și alte probleme legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilității producției și a
securității alimentare naționale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităților de dezvoltare
economică, în pofida existenței potențialului din agricultură.
Din aceste considerente, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat Programul național de reabilitare a
infrastructurii principale de irigații din România, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793 din 26 octombrie 2016,
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document ce vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora asupra producției agricole în
principal, dar și asupra altor factori de mediu și a populației, prin reabilitarea infrastructurii principale de irigații existente.
În contextul celor prezentate anterior, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care a fost bugetul alocat în anul 2019 pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații din România, care a
fost valoarea totală a investițiilor executate la nivel național și în ce au constat acestea? Dar pe teritoriul județului Argeș?
2. Care este bugetul total acordat investițiilor prevăzute pentru anul 2020 în Programul național de reabilitare a
infrastructurii principale de irigații din România, ce lucrări sunt planificate pentru a fi executate în anul curent și care a fost
stadiul realizării acestora la data de 30 aprilie la nivel național și în județul Argeș?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Acordarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de seceta extremă
înregistrată în România în anul 2020
Stimate domnule ministru,
Seceta pedologică puternică și extremă înregistrată în ultimele 9 luni în România, cea mai gravă după cea din anul
1947, a afectat grav însemnate suprafețe cultivate. Mare parte din culturile de cereale ar putea fi compromise, agricultorii
estimând pierderi de peste 50% din producția pe care ar fi obținut-o într-un an cu un regim normal de precipitații.
Această situație ar fi putut să fie mult atenuată dacă guvernele din ultimii ani ar fi realizat investițiile necesare și mult
promise în sistemele de irigații. Din păcate, așa cum ați confirmat într-o declarație recentă, în ciuda sumelor imense care au
fost cheltuite pentru reabilitarea și extinderea acestor sisteme, suprafețele care pot fi irigate în prezent la noi în țară sunt
nesemnificative, iar investițiile de slabă calitate realizate în anii trecuți sunt în mare parte nefuncționale.
În acest context, dumneavoastră i-ați asigurat pe toți fermierii păgubiți din cauza fenomenului de secetă extremă că
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le va acorda despăgubiri pentru culturile compromise.
Având în vedere aspectele prezentate, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este suprafața totală a culturilor afectate în acest an de secetă la nivel național? Dar cea aferentă localităților
din județul Argeș?
2. Când apreciați că va fi pus în aplicare de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale mecanismul de acordare
a despăgubirilor pentru fermierii păgubiți de secetă?
3. Când considerați că vor fi cunoscute cuantumul despăgubirilor, modalitățile de solicitare și termenul până la care
fermierii vor încasa efectiv contravaloarea acestora, pentru a putea demara pregătirea viitoarelor culturi?
4. Având în vedere declarația dumneavoastră conform căreia tot efortul financiar necesar acordării despăgubirilor va fi
acoperit de la bugetul de stat, care este motivul pentru care nu este luată în considerare accesarea fondurilor de urgență
specifice disponibile la nivelul Uniunii Europene?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
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Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Lipsa din farmacii a medicamentului Euthyrox
Stimate domnule ministru,
De o lungă perioadă de timp, o serie de medicamente lipsesc cu desăvârșire sau sunt extrem de greu de procurat din
farmaciile din România, stocurile deținute de acestea fiind infime. Este și cazul medicamentului denumit Euthyrox, destinat
bolnavilor cu afecțiuni tiroidiene, care, cel puțin în farmaciile din județul Argeș, a devenit aproape de negăsit.
Se știe că țara noastră se situează pe zona endemică în cazul bolilor tiroidiene, numărul persoanelor cu probleme de
tiroidă (cancer tiroidian, glanda tiroidă eliminată, tiroidă autoimună) ridicându-se la circa 500.000. Prin urmare, pentru o gamă
vastă de bolnavi care folosesc Euthyrox, lipsa acestui medicament de pe piață reprezintă o problemă deosebit de gravă.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați din ce cauză Euthyroxul, deși există în cantități suficiente în
stocurile scriptice prezentate de Ministerul Sănătății, lipsește aproape cu desăvârșire din farmacii, ce măsuri intenționați să
dispuneți pentru remedierea acestei situații și când preconizați că bolnavii cu afecțiuni tiroidiene vor avea din nou acces în
condiții normale la acest medicament care le este indispensabil. Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Măsuri intreprinse pentru ca procedura de infringement
împotriva țării noastre să nu înainteze
Stimate domnule ministru,
Conform comunicatului de presă publicat în data de 14 mai a.c., Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a luat act de
decizia Comisiei Europene, de a demara procedura de infringement împotriva țării noastre, pentru depășirile constante ale
concentrațiilor de dioxid de azot (NO2) în aglomerările urbane București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.
Astfel, Executivul European solicită țării noastre să transmită măsurile pe care autoritățile locale care administrează
cele cinci aglomerări le vor lua pentru a limita emisiile de NO2 și, totodată, calendarul asumat de aceste primării.
În acest sens, vă întreb, domnule ministru, ce măsuri au fost întreprinse la nivelul ministerului pe care îl conduceți,
pentru ca această procedură de infringement demarată de Comisia Europeană împotriva României să nu înainteze?
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Măsurile avute în vedere pentru susținerea revenirii în activitate a angajaților
Stimată doamnă ministru,
Conform datelor publice, măsurile propuse și implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în perioada
stării de urgență au vizat 1.295.873 beneficiari și însumează plăți de peste 1,78 miliarde de lei făcute sub formă de
indemnizație de șomaj tehnic sau pentru prelungirea indemnizației de creștere copil ori a indemnizațiilor de încadrare în grad
de handicap. Cele mai multe fonduri alocate prin MMPS pe perioada stării de urgență au fost plătite prin Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituție care a asigurat acordarea indemnizațiilor pentru șomaj tehnic.
Potrivit declarațiilor dumneavoastră, v-ați implicat total în această activitate de reglementare și ulterior de plată a
șomajului tehnic pentru angajații și pentru liberii profesioniști afectați de pandemie și ați precizat că: ″am făcut acest lucru
pentru că am fost conștienți că românii au nevoie de sprijin, acum mai mult ca oricând. După 1 iunie, vom fi alături de ei prin
măsuri active care să ajute revenirea în activitate.”
În acest context, vă rog să îmi comunicați, doamnă ministru, care sunt măsurile active pe care le aveți în vedere în
acest sens și care este suma pe care o veți aloca pentru susținerea revenirii în activitate a angajaților la nivelul județului
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Constanța, având în vedere că acest județ este unul dintre cele mai afectate de criză, din cauza suspendării totale a activității
din domeniul turismului. Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Rezultatele programului de subvenționare a tomatelor românești
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați care sunt rezultatele implementării programului de subvenționare a tomatelor românești, care
sunt fondurile totale alocate prin acest program și care este numărul total al beneficiarilor. Totodată, vă rog să-mi comunicați
dacă sunt anchete deschise de parchete sau DNA pentru fraude comise în legătură cu acest program și care este numărul
cazurilor investigate. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie
Cantitatea de apă meteorică înregistrată pentru municipiul Alba Iulia
Stimată doamnă director general,
Având în vedere atribuțiile instituției pe care o conduceți, vă rog să-mi comunicați care a fost cantitatea de apă
meteorică înregistrată de Agenția Națională pentru Meteorologie pentru fiecare din lunile din intervalul august 2019 – aprilie
2020, pentru municipiul Alba Iulia, precum și care este metodologia prin care se calculează aceste valori lunare de apă
meteorică. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată președintelui Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
Precizări privind verificarea valabilității polițelor de răspundere civilă auto obligatorii
Stimate domnule președinte / Stimată doamnă președinte,
Numeroși cetățeni aleg să încheie polițe RCA on-line sau la brokeri autorizați, fără a se prezenta personal în sediile
societăților de asigurări. În aceste cazuri, polițele sunt emise în format electronic și tipărite la imprimantă, fără a avea
semnături sau ștampile în original, ci doar imprimate electronic. Agenții de asigurare au la dispoziție, conform normelor în
vigoare, 5 zile de la data emiterii polițelor RCA pentru a transmite datele cuprinse în aceste documente către baza de date
AIDA gestionată de BAAR. Astfel, deși deține o poliță validă, un asigurat poate figura ca neasigurat la o verificare în această
bază de date, la fel cum o poliță falsificată nu poate fi verificată în această bază de date, pentru un termen de 5 zile de la data
emiterii înscrisă pe ea.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă simpla prezentare a formularului RCA tipărit la
imprimantă, fără semnături sau ștampilă în original, în cazul unui control al agenților de Poliție, este suficient pentru a face
dovada asigurării, sau polițiștii pot verifica valabilitatea poliței în baza de date AIDA. În acest caz, dacă polița aflată în
termenul de 5 zile de la emitere nu apare în sistemul AIDA, poate fi conducătorul auto sancționat, considerându-se că nu este
asigurat? De asemenea, vă rog să-mi comunicați cum se poate depista o poliță falsă, dacă data emiterii înscrisă pe ea se
încadrează în termenul de 5 zile necesar pentru înscrierea în baza de date AIDA. Menționez că doresc răspuns scris.
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Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,

Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Stadiul lucrărilor la Autostrada Cluj-Borș
Stimate domnule ministru,
Finalizarea lucrărilor la Autostrada Cluj-Borș este esențială pentru dezvoltarea economică a comunităților din
Transilvania de Nord.
Vă rog să-mi comunicați care este stadiul lucrărilor pe fiecare lot al acestei autostrăzi și care este data deschiderii
circulației pe fiecare dintre aceste loturi. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Stadiul lucrărilor la Autostrada A1 – segmentele Marginea-Holdea și Holdea-Ilia
Stimate domnule ministru,
Traficul pe Autostrada Sibiu – Nădlac este încă îngreunat de restricțiile de viteză existente pe porțiunea Holdea-Ilia și
mai ales de sectorul de autostradă lipsă, dintre Marginea și Holdea.
Vă rog să-mi comunicați ce lucrări s-au executat de la deschiderea circulației și până acum pe tronsonul Holdea – Ilia,
pentru eliminarea restricțiilor de viteză și tonaj, precum și care este data la care vor fi eliminate în totalitate aceste restricții de
viteză și tonaj de pe acest tronson de autostradă. De asemenea, vă rog să-mi comunicați care este stadiul lucrărilor la segmentul
Marginea- Holdea al aceleiași autostrăzi și care este data deschiderii circulației pe acest tronson de autostradă. Menționez că
doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice
Funcționarea CN Loteria Română
Stimate domnule ministru,
Compania Națională Loteria Română se dovedește una dintre cele mai profitabile companii de stat, care aduce venituri
substanțiale la bugetul de stat. Începând cu data de 18 martie 2020, activitatea loteriei a fost suspendată, din cauza pandemiei
de COVID, anunțându-se că se lucrează la o soluție informatică care să permită desfășurarea jocurilor loto on-line.
Vă rog să-mi comunicați ce măsuri au fost luate până acum pentru dezvoltarea acestei soluții on-line, mai ales că ea
este cerută de jucători de foarte mult timp, precum și care este data la care ea va fi funcțională. Menționez că doresc răspuns
scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice
Situația sistemelor Roboscan din punctele de trecere a frontierei de stat a României
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați câte sisteme mobile de scanare nedistructivă a mijloacelor de transport marfă dețin
autoritățile vamale române, câte dintre aceste sisteme se află în punctele de trecere a frontierei de stat, câte dintre ele sunt
funcționale și câte se află în uz, în acest moment. În cazul celor care nu se află în uz, vă rog să-mi comunicați care sunt
motivele pentru care nu sunt folosite, care este data la care au fost scoase din uz, care este data la care vor fi repuse în uz,
precum și cum se desfășoară controlul vamal al mărfurilor în lipsa acestor sisteme. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Investițiile realizate de Romgaz
Stimate domnule ministru,
Compania Romgaz a realizat în anul 2019 doar 67% din investițiile programate pentru acel an, una dintre cele mai
importante investiții care au fost întârziate fiind termocentrala de la Iernut, care trebuia să fie deja funcțională de la începutul
acestui an.
Vă rog să-mi comunicați care este cauza nerealizării planului de investiții de către compania Romgaz și care sunt
măsurile pe care le aveți în vedere pentru remedierea acestor întârzieri. De asemenea, vă rog să-mi comunicați care este stadiul
fizic de realizare al investiției la Termocentrala Iernut și care este data la care acest obiectiv va fi dat în folosință. Menționez că
doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Relocarea Liniei Electrice Aeriene de pe traseul autostrăzii Sebeș-Turda
și exproprierea terenului aferent
Stimate domnule ministru,
Una dintre problemele care ține în loc șantierul autostrăzii Sebeș-Turda este relocarea stâlpilor de curent aferenți
Liniei Electrice Aeriene administrată de Transelectrica. Astfel, există mai mulți stâlpi care trebuie relocați în zona nodului
rutier Alba Iulia Nord și în zona nodului rutier Teiuș.
Vă rog să-mi comunicați dacă Transelectrica a inițiat demersurile pentru relocarea acestor linii electrice, care este
termenul de finalizare a lucrărilor, precum și dacă s-au dispus măsurile pentru exproprierea suprafeței de teren pe care sunt
amplasați acești stâlpi de curent. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Situația ajutoarelor umanitare primite din străinătate pentru combaterea
pandemiei generate de infectarea cu COVID-19
Stimate domnule ministru,
Guvernul de la Budapesta a publicat recent un document referitor la Planul Kos Karoly prin care guvernul maghiar va
acorda ajutoare directe cetățenilor de etnie maghiară din România, în cadrul unui program de renaștere economică a acestor
cetățeni.
Vă rog să-mi comunicați dacă acest program al guvernului maghiar a fost discutat cu Guvernul României și dacă
există un accept al părții române pentru derularea lui, precum și dacă selectarea beneficiarilor în funcție de etnie este sau nu
discriminatorie. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne
Numărul deceselor înregistrate în accidente rutiere
Stimate domnule ministru,
Numeroase abordări politicianiste sau conspiraționiste încearcă să submineze eforturile depuse de instituțiile Statului
Român în lupta anti-COVID. Una dintre aceste abordări încearcă să minimizeze riscurile acestei pandemii, punând în balanță
numărul de decese înregistrat în anumite momente calendaristice. Având în vedere că România se situează, de mai mulți ani,
pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese provenite din accidente rutiere, dar și faptul că restricțiile impuse
prin starea de urgență au determinat scăderea semnificativă a valorilor de trafic rutier, vă rog să-mi comunicați care a fost
numărul de decese înregistrate din cauza accidentelor rutiere pentru fiecare din următoarele luni calendaristice: februarie 2019,
martie 2019, februarie 2020 și martie 2020. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Situația lucrătorilor români din agricultură și din abatoarele din Germania
Stimată doamnă ministru,
Mai multe articole apărute în presa românească și cea internațională îi prezintă pe muncitorii români - angajați în
domeniul agriculturii în Germania sau în abatoarele din această țară - ca pe niște adevărați sclavi moderni, care sunt exploatați
fără a le fi respectate drepturile cetățenești și cele stipulate de legislația muncii.
Având în vedere aceste aspecte, dar și vizita de lucru efectuată de dumneavoastră în Germania, pentru a verifica aceste
informații, vă rog să-mi comunicați dacă s-au înregistrat astfel de cazuri în rândul muncitorilor români aflați la muncă în
Germania cu contracte de muncă legale și valabile, respectiv dacă s-au constatat încălcări ale clauzelor contractuale. Vă rog, de
asemenea, să precizați dacă aceste contracte de muncă sunt încheiate de muncitorii români direct cu companiile unde aceștia
muncesc, sau sunt încheiate cu companii de intermediere, care acționează ca subcontractori. În acest caz, vă rog să precizați
dacă este vorba de companii românești sau germane. Totodată, vă rog să-mi comunicați care este ponderea muncitorilor
români aflați la muncă în Germania fără a deține forme legale de muncă și ședere. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Introducerea sistemului de muncă flexibilă
Stimată doamnă ministru,
Mai mulți investitori mari din România, între care și membrii Camerei de Comerț Româno-Germane, au solicitat
introducerea sistemului de muncă flexibilă (Kurzarbeit), necesară pentru readaptarea economică și reluarea activității
întreprinderilor după întreruperea activității generată de pandemia de COVID.
Vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere introducerea unui astfel de sistem de muncă flexibilă și care sunt
principalele prevederi pe care le veți implementa într-un astfel de sistem.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Situația îmbolnăvirilor în rândul muncitorilor români angajați în abatoare din Germania
Stimată doamnă ministru,
O serie de articole din presa internațională au prezentat abatoarele germane din mai multe landuri, în care lucrează în
majoritate lucrători români, ca fiind adevărate focare de COVID.
Vă rog să-mi comunicați dacă există o situație a lucrătorilor români din abatoarele germane care s-au infectat cu
COVID, care este numărul acestor persoane și care sunt măsurile luate pentru ajutorarea acestor persoane. Menționez că
doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Realizarea unui vaccin anti-COVID în România
Stimate domnule ministru,
Recent au apărut în mass-media mai multe informații potrivit cărora o echipă medicală de la centrul OncoGen din
Timișoara, instituție publică de cercetare medicală, a dezvoltat un vaccin eficace împotriva COVID-19, dar nicio autoritate
competentă a Statului Român nu este interesată de această descoperire. Mai mult, coordonatorul acestui centru a declarat în
repetate rânduri că a fost contactat de state străine în legătură cu cercetările sale, iar Statul Român îl anchetează acum pentru că
și-ar fi autoadministrat acest vaccin.
Vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul Sănătății a demarat o anchetă în acest caz și dacă există vreo comunicare
oficială din partea OncoGen către vreuna din autoritățile abilitate din România privind rezultatele acestor cercetări. Menționez
că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Vasile-Florin Cîțu, ministrul Finanţelor Publice
Precizări privind datele oficiale raportate la Eurostat
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați, în scris, care sunt datele oficiale raportate la Eurostat pe primul trimestru al anului 2020,
comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în privința României.
Cu stimă,
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene
Precizări privind condițiile necesare pentru decontarea cheltuielilor făcute
de către spitalele și unitățile administrativ/teritoriale implicate în lupta anticovid
Stimate domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt condițiile necesare pentru decontarea cheltuielilor făcute de către
spitalele și unitățile administrativ/teritoriale implicate în lupta anticovid, și care trebuie depuse la Ministerul Fondurilor
Europene în acest sens.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Vasile-Florin Cîțu, ministrul Finanţelor Publice
Măsuri privind interzicerea pe teritoriul României a desfășurării activității
pentru companiile cu acționariat ascuns
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați, în scris, măsurile preconizate de Ministerul Finanțelor Publice pentru interzicerea pe
teritoriul României a desfășurării activității pentru companiile cu acționariat ascuns, de tip acțiuni la purtător?
Cu stimă,
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene
Precizări privind suma totală disponibilizată de către Comisia Europeană pentru România
în lupta împotriva epidemiei COVID
Stimate domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este suma totală disponibilizată de către Comisia Europeană, până în prezent,
pentru România, în lupta împotriva epidemiei COVID și care sunt capitolele bugetate în acest sens.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
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Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Precizări privind lucrările de modernizare finanțate în acest an
pentru DN 67 C Transalpina, la nivelul județului Alba
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi precizați, în scris, ce lucrări de modernizare au fost finanțate în acest an pentru DN 67 C Transalpina, pe
teritoriul județului Alba.
Vă mulțumesc!
Cu stimă,
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Precizări referitoare la posibilitatea demarării PNDL 3, privind distribuția de gaze naturale
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi comunicați, în scris, care este posibilitatea demarării PNDL 3 privind distribuția de gaze naturale, sursa
de finanțare, precum și unde se vor depun solicitările în acest sens.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecției Sociale
Precizări privind măsurile avute în vedere pentru susținerea angajaților și a angajatorilor care au avut contractele de
muncă suspendate pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă
Stimată doamnă ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt măsurile luate de către Guvern pentru susținerea angajaților și a
angajatorilor care au avut contractele de muncă suspendate pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă, și care
revin în activitate.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Precizări privind testele anticovid efectuate de cele două centre de testare
de la nivelul județului Alba
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi precizați, în scris, care este numărul testelor anticovid efectuate de cele două centre de testare de la
nivelul județului Alba.
Vă mulțumesc!
Cu aleasă considerație,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
Precizări referitoare la planul de măsuri cu privire la redeschiderea turismului în România
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi precizați, în scris, care este planul de măsuri pe care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri îl are în vedere pentru redeschiderea turismului în România.
Cu stimă,
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Precizări referitoare la programele cu finanțare europeană derulate
de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anul 2020
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați, în scris, care sunt programele cu finanțare europeană derulate de Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor în anul 2020, care sunt bugetele alocate pentru aceste programe, precum și care sunt condițiile de
eligibilitate în acest sens.
Cu stimă,
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Ion Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne
Termene privind eliberarea noilor documente de identitate
Domnule ministru,
Potrivit informațiilor transmise de către Ministerul Afacerilor Interne pe perioada stării de urgență, pentru un set
important de documente emise de Inspectoratul General al Poliției Române, de Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor, de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, respectiv serviciile
publice comunitare de evidență a persoanelor aflate în coordonarea metodologică a MAI, Inspectoratul General pentru
Imigrări, a căror valabilitate a expirat în perioada 15 martie – 15 mai 2020, li s-a prelungit valabilitatea până la încetarea stării
de urgență și au fost recunoscute de autorități pe teritoriul României. Cetățenii aflați în această situație vor avea la dispoziție
90 de zile de preschimbare a actelor respective, după încetarea stării de urgență.
Chiar dacă această decizie este una deosebit de bună, în vedere preîntâmpinării răspândirii virusului, trebuie să vă aduc
la cunoștință că ea nu este cuprinzătoare. Așadar, această decizie privește exclusiv prelungirea valabilității pentru documentele
deja emise, care expirau în perioada stării de urgență. Cu toate acestea, există situația în care acte de identitate (de pildă cărțile
de identitate emise pentru prima dată, pentru tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani) nu au fost emise niciodată și, deci, a căror
valabilitate nu poate să fie prelungită. Mai mult decât atât, legislația în vigoare obligă tinerii ca în termen de 15 zile de la
împlinirea vârstei de 14 ani să meargă la direcțiile pentru evidența populației pentru emiterea primei cărți de identitate, altfel
riscând sancțiunea contravențională.
Față de situația expusă, vă rog să aduceți precizări dacă termenul de 90 de zile cuprinde și situația tinerilor care nu au
cărți de identitate și dacă aceștia nu vor fi sancționați pentru că pe perioada stării de urgență nu au putut să se prezinte la
direcțiile de evidență a populației.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Stadiul editării manualelor școlare pentru anul școlar 2020/2021
și posibilitate editării în varianta electronică
Stimată doamnă ministru,
În ultimii opt ani, guvernele PSD nu au reușit să editeze manualele școlare în termen, astfel că generații întregi de elevi
nu au avut niciodată manuale la început de an școlar. Chiar dacă România traversează în aceste luni o perioadă deosebit de
dificilă din punct de vedere sanitar, social și economic, vreau să sper că procesul de pregătire a editării și tipăririi manualelor
școlare nu a fost afectat, iar elevii se vor bucura în luna septembrie de noile suporturi de curs.
În acest sens, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații:
 Care este stadiul editării manualelor școlare și în ce măsură credeți că tipărirea acestora și distribuirea lor cătr unitățile
școlare va fi finalizată până la începutul noului an școlar 2020/2021?
 Având în vedere potențialele riscuri ca unitățile școlare să se afle în viitor în noi situații de suspendare a cursurilor și
luând în considerare greutatea medie a ghiozdanelor cărate de elevi, în speciale din învățământul primar și gimnazial, vă solicit
să precizați dacă nu este oportun ca odată cu tipărirea acestora pe hârtie să se genereze și varianta electronică a manualelor?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății,
doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Întârzieri la plata certificatelor de concedii medicale
Domnule ministru,
Doamnă ministru,
În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr.17 Dolj, săptămânal primesc sesizări și petiții cu privire la
unele probleme întâmpinate de cetățeni în relația lor cu autoritățile publice. În măsura în care solicitările pot fi soluționate de
către autoritățile competente, redirecționez memoriile primite în vederea găsirii celor mai bune soluții posibile.
În acest sens, am primit la biroul meu parlamentar memoriul înaintat de către reprezentantul a două societăți
comerciale din Județul Dolj, care reclamă faptul că încă din cursul anului 2019 solicită autorităților județene decontarea
contravalorii indemnizațiilor plătite pentru angajații firmelor care au beneficiat de de concedii medicale în perioada octombrie
2018 – august 2019.
În ciuda anunțurilor oficiale ale Guvernului, prin care se dau asigurări că toate solicitările de rambursare a concediilor
medicale au fost acoperite, petentul a primit un răspuns sec de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, respectiv că cererile
se vor plăti ”în limita creditelor bugetare aprobate și a sumelor alocate prin bugetul FNUASS”.
În condițiile în care privarea de aceste resurse financiare îl determină pe angajator să apeleze la măsuri cu impact
asupra angajaților și asupra dinamicii firmei, vă solicit să precizați care este motivul pentru care petentului nu i s-au decontat
sumele, deși cererile sunt depuse de peste 1 an de zile.
Fac precizarea că anexez prezentei o copie a memoriilor primite la biroul meu parlamentar.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***

27

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 7 - 2020
Săptămâna 25 - 29 mai 2020
Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Accesarea fondurilor europene în cadrul priorității de investiții 2.2 - “Sprijinirea creării
și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”
Stimate domnule ministru,
În data de 14 mai 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat varianta supusă
consultării publice a Ghidului Solicitantului pentru programul “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor”. Potrivit anunțului, apelul de proiecte are o finanțare inițială de 150 milioane de euro din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul de stat și, în funcție de numărul de solicitări și numărul de proiecte
eligibile, alocarea poate ajunge până la 550 milioane euro.
Potrivit documentelor supuse consultării publice, Regiunea de dezvoltare Nord-Est se află printre regiunile eligibile în
cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2, lucru care trebuie apreciat, în condițiile în care Nord-Estul țării
se află în topul celor mai slab dezvoltate regiuni din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, programul se adresează prioritar
întreprinderilor mici și mijlocii deja existente, în vederea consolidării competitivității și în scopul dezvoltării și creșterii
capacităților de producție în sectoarele competitive definite în Strategia Națională pentru Competitivitate. Din păcate, în cele
mai slab dezvoltate regiuni de dezvoltare din România numărul IMM-urilor este mult mai redus decât în celelalte regiuni, iar
numărul de potențiale întreprinderi eligibile ar putea să fie mult mai scăzut decât în Regiunea Centru sau Vest.
Asigurându-vă că apreciez foarte mult demersul dumneavoastră, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări
legate de această axă de finanțare:
 Având în vedere faptul că resursele disponibile în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare
Regională sunt destinate reducerii decalajelor de dezvoltare economică și socială dintre regiunile de dezvoltare naționale, vă
rog să precizați dacă nu ar fi necesar să se pună un accent mai mare pe finanțarea realizării unor investiții inițiale (noi IMMuri) în regiunile slab dezvoltate (Nord-Est și Sud-Vest)?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Ion Balan
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Declarații
Declarație politică
Domnule președinte, stimați colegi,
La sfârșitul săptămânii trecute, la 9 mai, ca în fiecare an, am marcat Ziua Europei. Anul acesta, însă, în condițiile
impuse de această criză sanitară nu am putut avea festivități dedicate acestui eveniment important pentru noi toți, dar, fiecare
în parte, ne-am bucurat că suntem cetățeni ai Uniunii Europene și am evaluat cei 13 ani de când deținem drepturi depline în
forul comunitar.
Ne-am amintit cu emoție momentul istoric în care aspirațiile și eforturile noastre s-au materializat într-unul dintre cele
mai importante proiecte de țară. Aderarea la Uniunea Europeană a însemnat pentru România recunoaștere dincolo de granițele
estului, un pas important pe drumul unei dezvoltări durabile și deschiderea spre un nou model social, spre noi perspective în
beneficiul tuturor cetățenilor acestei țări.
Au trecut 13 ani în care am fost martorii unor transformări majore. Au fost 13 ani de dezvoltare și de consolidare a
democrației dar au existat și unele derapaje de la principiile democrației. Avantajele aderării au fost accesul la libera circulație
în spațiul comunitar, posibilitatea accesării de fonduri europene, o piață deschisă, parteneriate cu toți membrii UE.
Acest statut de membru al UE a însemnat însă și plecarea a milioane de cetățeni români în speranța găsirii unui loc de
muncă mai avantajoase, a unui trai mai bun. Mulți dintre aceștia, însă, au revenit ca urmare a consecințelor pandemiei de
coronavirus, astfel ne vom confrunta cu nevoia asigurării de locuri de muncă în țară, pentru cei care decid să rămână și
asigurarea unui cadru legal, optim, celor care doresc să se întoarcă să muncească în țările Uniunii. Efectele pandemiei se resimt
din ce în ce mai mult în viața oamenilor, încetinirea economiei îngreunează viața familiilor, teama față de această nouă boală
crește tot mai mult tensiunea în interiorul societății, fenomen care este accentuat de incoerența evenimentelor de pe scena
politică actuală.
În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr.5 Bihor m-am angajat să apăr drepturile și interesele
comunității maghiare și ale tuturor cetățenilor care trăiesc în această regiune importantă din punct de vedere geo-strategic.
Trăim într-o țară ai cărei lideri, la cel mai înalt nivel, afirmă că România este un model de democrație și de respectare a
drepturilor cetățenilor săi. Din punctul meu de vedere, membrii societății ar trebui să afirme această stare de fapt, ținând cont
de experiențele proprii privind exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești.
Oare într-o societate în care nu există dialog între legislativ și executiv nici măcar în condițiile de grea încercare din
cauza pandemiei, în condițiile în care atenția opiniei publice este îndreptată forțat spre crearea de sentimente de dezaprobare și
refuz față de minoritățile naționale, unde majoritatea clasei politice nu își asumă angajamentele internaționale la care România
s-a obligat prin tratate cadru, poate fi numit un model de democrație, un stat de drept, un exemplu demn de urmat? Cum
putem, oare, afirma, în aceste condiții, că România este un stat de drept?
La sfârșitul lui martie România a cerut activarea Articolului 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care
permite derogări de la aplicarea acestui act internațional, în condițiile stării de urgență decretate ca urmare a pandemiei de
coronavirus. Nimeni nu a adus la cunoștință cetățenilor acest lucru și nimeni nu a explicat de ce România a făcut acest demers
și care sunt efectele pentru cetățeni.
Activarea acestui articol a fost solicitată fără să se facă vreo referire la drepturile care se doreau a fi suspendate, ceea ce
înseamna că pot fi suspendate toate mai puțin dreptul la viaţă şi cele care interzic tortura şi sclavia.
Articolul 15 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că ”în caz de război sau de alt pericol public care
ameninţă existenţa unei naţiuni”, un stat membru ”poate lua măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în Convenţie, în
măsura strictă în care situaţia o impune şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu contravină altor obligaţii care decurg din dreptul
internaţional”.
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Având în vedere acest demers, se pare că în România nu mai avem practic nicio marjă de siguranță pentru protejarea
democrației. Astfel, oamenii nu se vor mai putea lupta cu abuzurile, pentru că instanțele aproape că nu mai funcționează, iar
Convenția Europeană pentru Drepturile Omului a fost suspendată.
În ultimii 30 de ani doar președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a mai cerut o astfel de suspendare, pentru a scăpa
de inamicii politici și de conducerea armatei, după încercarea de lovitură de stat din 2016.
UDMR militează, de trei decenii, pentru respectarea drepturilor minorităților naționale, pentru păstrarea identității
culturale și lingvistice a maghiarilor și a tuturor celorlalte 17 minorități din România. Acest fapt nu este o surpriză sau un
secret. Pentru această activitate de reprezentare la cel mai înalt nivel, să acționăm pe scena politică a țării, ne-a împuternicit
comunitatea maghiară. Reprezentăm interesele acestei comunități în mod consecvent, transparent și democratic.
De câteva zile, suntem martorii unei avalanșe de acuzații și critici atât la adresa comunității maghiare din România, cât
și la adresa Uniunii Democrate Maghiare din România. Zilele trecute au fost puse pe ordinea de zi a Parlamentului propuneri și
modificări legislative inițiate de UDMR, ca urmare a unor solicitări venite din partea unei comunități care reprezintă peste 6 %
din populația României. Acestea au fost puse pe ordinea de zi fără să existe un dialog civilizat, o dezbatere reală asupra
temelor. Cum putem sa vorbim, astfel, despre un model al democrației, în cazul în care nu există voință sau dorință din partea
majorității de a asculta solicitările venite din partea unui actor politic important, care, de 30 de ani, este împuternicit sa
reprezinte cea mai mare comunitate a unei minorități naționale din Europa?
Mai mult, se pune sub semnul întrebării legitimitatea existenței UDMR, în condițiile în care este o formațiune politică,
care beneficiază de încrederea a peste 80% a maghiarilor din România. Oare acesta este modelul democratic demn de urmat
de toată Europa, așa cum afirmă liderii politici ai țării de la cel mai înalt nivel? Cum poate să simtă un cetățean român
aparținând unei minorități naționale că este membru cu drepturi egale, la fel ca majoritatea, dacă o propunere legislativă
inițiată de el, fiind împuternicit prin votul a minimum 35 de mii de cetățeni, nu poate fi abordată printr-un dialog în forul
legislativ al țării, printr-un dialog normal, civilizat, bazat pe respect reciproc, pe aprecierea diferențelor culturale, a tradițiilor și
simbolurilor celuilalt? Cum pot ignora forul legislativ sau guvernul glasul a peste un milion de cetățeni ai săi? Chiar nu merită
o dezbatere aplicată solicitarea a sutelor de mii de cetățeni?
În repetate rânduri a UDMR a semnalat derapaje privind aplicarea prevederilor Chartei Limbilor Regionale și
Minoritare și anume la faptul că România nu a creat un sistem de monitorizare a aplicării prevederilor cuprinse în Chartă.
Acestea sunt interpretate de autorități ca dispoziții restrictive, fapt care este în contradicție totală cu prevederile documentului
european.
În procesul de respectare a prevederilor legale nu se urmărește interpretarea obiectivă a legii, în consecință se interzice
tot ce nu este prevăzut în mod explicit și detaliat în textul de lege. Întrucât statul român nu a alocat resurse materiale și umane
în vederea monitorizării aplicării prevederilor Chartei, această deficiență este evidentă. UDMR întotdeauna a susținut și a
respectat dialogul între toate formațiunile politice, în scopul găsirii unor soluții bazate pe înțelegere și respect reciproc. Și așa
va fi și în viitor.
Am speranța că, în perioada următoare, vom parcurge traiectoria europeană pe care ne-am asumat o ca tara membra in
UE pe care o dorim cat mai solida. Toate aceste derapaje vor fi eliminate și, respectând angajamentele internaționale asumate,
vom parcurge drumul european pe care ni l-am asumat ca țară membră în această structură pe care o dorim cât mai solidă.
Consider că problemele expuse trebuie reevaluate și rezolvate în cel mai scurt timp. În acest scop, fac apel la rațiune.
Interesul cetățenilor și nu apartenența etnică sau politică trebuie să primeze în acest demers.
Cea mai bună soluție ar fi să găsim acea voce comună, într-o Europă stabilă, mai ales în această perioadă în care, mai
mult ca oricând, este nevoie de solidaritate și unitate în fiecare țară și în relația cu toate țările continentului european.
Vă mulțumesc,
Deputat
Biró Rozália-Ibolya
***
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Declarație politică
Stimate domnule președinte, stimați colegi!
Declarația mea politică de azi se intitulează: Demnitatea umană și drepturile fundamentale nu pot fi suspendate!
Stimate domnule prim ministru Ludovic Orban, democrația înseamnă responsabilitate, și nu independență iresponsabilă.
Pot să afirm fără să exagerez, că m-a șocat informația semnalată de agenția France Presse în data de 19 martie, informația
conform căreia România, înștiințează Secretariatului General al Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire activarea
articolului 15 din Convenție, care prevede suspendarea Convenţiei Europene a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale
Omului. Am aflat ca pe vremea României comuniste o informație de interes public prin intermediul agențiilor de presă străine,
fiindcă instituțiile abilitate din țară au ascuns această informație.
Toți am fost bucuroși când România a aderat la Consiliul Europei în 1993; ne-am bucurat când România a recunoscut
rolul fundamental al instrumentelor Organizaţiei de la Strasbourg, a devenit parte la 105 convenţii şi a semnat alte 16, dintre
care unele foarte importante din punctul comunității maghiare din România, cum ar fii: Convenţia-cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale; Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare; respectiv Carta autonomiei locale.
Cu această notificarea semnată în data de 17 martie, și trimisă pe data de 18 martie la Strasbourg România sa alăturat
Letoniei (acestea fiind cele două state din comunitatea europeană, care au activat punctul 15 din convenție).
Conform jurisprudenței Curții Europene, derogarea de la CEDO se poate invoca în caz de urgență numai atunci când se
pune în pericol viața națiunii și doar dacă sunt inadecvate măsurile permise de Convenție pentru menținerea siguranței,
sănătății sau ordinii publice. Dat fiind faptul că nici o autoritate a statului nu a comunicat sau justificat publicului român
această măsură, nu se știe concret ce drepturi sunt restrânse sau eliminate. România în prezent practic se sustrage de la orice
formă de ocrotire a drepturilor sau de răspundere ulterioară pentru încălcarea lor în timpul prezentei stări! (Numai în paranteză:
Letonia a menționat care sunt drepturile care se restrâng)
Stimate domnule prim ministru!
Consider că această suspendare nu este justificată, este excesivă și disproporționată. Lupta împotriva Coronavirusului
trebuie să ducem uniți, dar această unitate nu se poate realiza fără încredere. Încrederea se bazează pe transparență și pe respect
reciproc! Solicit să fim informați corect nu numai cu privire la derogările solicitate, dar și cu privire la perioada acestei
derogări! Totodată sper ca odată cu revenirea la normalitate să fie respectate și convențiile enumerate, respectiv: Convenţiacadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare; respectiv Carta autonomiei
locale; convenții care deși ratificate de România au fost lezate în repetate rânduri în ultima perioadă.
Vă mulțumesc.
Deputat
Biró Zsolt István
***
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 Întrebare
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
domnului Ion-Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne
Plata cheltuielilor aferente carantinei instituționalizate în perioada pandemiei COVID-19
Stimați domni miniștri,
În România, cu apariția pandemiei COVID-19, zeci de clădiri – hoteluri, moteluri și pensiuni special amenajate au fost
puse la dispoziția persoanelor asimptomatice care au intrat pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară
extinsă, afectate de COVID-19 (zona roșie), pe tot teritoriul țării, fie de către operatori economici, fie de către autorități
publice locale. Potrivit art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 201/2020, cheltuielile aferente carantinei cuprind costurile legate de
asigurarea spațiului de cazare, costurile cu servicii de curăţenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie,
prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor bunuri personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul şi
eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare şi cheltuieli cu dezinfecţia spaţiilor la sfârşitul fiecărei
perioade de carantinare a persoanei, cheltuieli cu hrană, apă, și îmbrăcămintea corespunzătoare.
La nivelul județului Mureș funcționează 17 centre de carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul
României din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului sănătății, în total cu peste 750 locuri. Fiecare
dintre acestea au un număr mare de locuri, respectiv 56, 57, 67, 84 și 105, marea lor majoritate fiind ocupate integral în fiecare
noapte, datorită afluxului mare de cetățeni sosiți din “zona roșie”. Operatorii economici (administratori de pensiune/ hotel/
motel) au venit în sprijinul autorităților și au pus la dispoziție spațiile deţinute pentru caratinare. În acest sens aceştia au
investit din resurse proprii, în vederea asigurării condițiilor de cazare, masă, obiecte de igienă personală, pijamale, precum și în
asigurarea unor produse și servicii obligatorii pentru un spațiu de carantină ( echipamente de protecție, dezinfectanți, servicii
de colectare, transport deșeuri, servicii de dezinfectare a spațiilor, etc), pe perioade de 14 zile, 28 zile sau chiar mai mult.
La expirarea celor 14 zile de carantinare, cu o întrerupere de 2-3 zile alocate curățeniei și dezinfecției, spațiile au fost
din nou utilizate la capacitate maximă, pentru alte cazuri care necesitau carantinare, bineînțeles în continuare cu toate
cheltuielile aferente suportate de către operatorul economic, deoarece nu aveau nici o cheltuială decontată.
Pe lângă acestea, operatorii economici s-au lovit de alte cheltuieli generate de persoanele carantinate, care au provocat
distrugerea unor spații de cazare. Au fost deriorate uși, aparatură electronică, s-au spart ferestre și dotările băilor.
Raportat la situația economică în care se află acum România, fiind în stare de urgență, operatorii economici care și-au
adus aportul la sprijinirea autorităților pentru a asigura carantinarea celor intrați în țară, pentru oprirea răspândirii infecţiilor cu
COVID-19, nu au capacitatea de a susține financiar, din fondurile lor, activitatea de carantinare, fără a li se deconta serviciile
la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare.
Trebuie însă să ne gândim și la personalul angajat să presteze aceste servicii pe perioada de carantină, aceste persoane
fiind plătite de către proprietarii sau de către autoritățile locale de care aparțin aceste spații sau clădiri. Proprietarii au ajuns în
situația în care nu mai au fonduri din care să plătească personalul, iar aceste persoane sunt expuse zilnic riscului infecției cu
coronavirus.
Întrebare:
1. În ce termeni vor fii plătite cheltuielile aferente carantinării de la data solicitării acestora de către Direcția de sănătate
publică județeană și a municipiului București?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Csép Éva-Andrea
***
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