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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2021
(Situaţia cuprinde datele la 19.02.2021)
Totalul iniţiativelor legislative

1735

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021

1628

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021

107

1) Dezbătute

82
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

78

– 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

80
1
18
1
60
1
1
1650
613
1009
21

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

7

3) Clasate

13

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

4
4
0

Cele 80 de iniţiative legislative votate privesc:
18 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
14 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
3 proiecte de legi
62 propuneri legislative
din care
iniţiate de Guvern:n care
0 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
* În anul 2021 au fost promulgate 6 legi, dintre care 5 din legile adoptate în anul 2020.
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B. Situaţia inițiativelor legislative
C. aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților

Şedinţele din zilele de luni, 15 și miercuri, 17 februarie 2021*

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

28
20

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

20
20

- votate
- la promulgare
- respinse definitiv

17
3

Retrimise la comisii

3

Cele 20 de iniţiative legislative votate privesc:
15 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care:
13 proiecte de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
1 proiect de lege
5 propuneri legislative
ivesc:
* (inclusiv ședința comună din 17 februarie 2021)

Rr

ivesc:
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
săptămâna 15 – 19 februarie 2021
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională:

1.

PL-x 522/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

2.

PL-x 19/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

3.

PL-x 116/2020 - 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

4.

PL-x 404/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor
măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

5.

PL-x 94/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

6.

PL-x 635/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei
economice generate de pandemia de COVID-19

7.

PL-x 636/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei
economice generate de pandemia de COVID-19

8.

PL-x 637/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei
economice generate de pandemia de COVID-19

9.

PL-x 300/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor
măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

10.

PL-x 508/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea
unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

11.

PL-x 403/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea
Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT"
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12.

PL-x 240/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite
prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

13.

PL-x 279/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 46/2020 pentru completarea
art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele
măsuri aferente instituirii carantinei

14.

PL-x 106/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat

15.

PL-x 308/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri
provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

16.

PL-x 455/2020 – Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

II. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat:
1.

PL-x 405/2018/2019 - Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi
siguranţei publice
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 145 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 24 aprilie 2019)

III. Hotărâri ale Camerei Deputaților:
1.

PHCD 19/2021 – Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

2.

PHCD 14/2021 – Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

IV. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaților pentru care procedura de adoptare a încetat:
1.

PHCD 15/2021 – Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
(la data de 18 februarie 2021)

I. În perioada 15 – 18 februarie 2021
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte, din care 3 rapoarte
suplimentare și 1 raport comun pentru ședințele comune cu Senatul.
Comisiile permanente au depus 134 avize.
Cele 20 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
15
 rapoarte de respingere
5
Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:
6
 Proiecte de legi și propuneri legislative:
14
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 1030 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 81 pentru raport
suplimentar.

II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 56 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte


rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

2021
51
4

TOTAL

1
56
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ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare
în perioada 15 – 18 februarie 2021
I. Comisia pentru buget
Nr.
crt.

1

2

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx
56/2021

Proiect de Lege privind
aprobarea
plăţii
cotizaţiei
anuale a României la bugetul
Centrului
European
de
Excelenţă dedicat gestionării
civile a crizelor - European
Center of Excellence for
Civilian Crisis Management,
precum şi pentru completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.41/1994 privind autorizarea
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale
interguvernamentale la care
România este parte

PLx
90/2021

Proiect de Lege privind
aprobarea cotizaţiei anuale a
României la Comitetul de
asistenţă pentru dezvoltare
(DAC) al Organizaţiei pentru
Cooperare
şi
Dezvoltare
Economică (OCDE), precum şi
pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/1994 privind
autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile
internaţionale
interguvernamentale la care
România este parte

Obiect de reglementare
Aprobarea plăţii cotizaţiei
anuale a României la bugetul
Centrului
European
de
Excelenţă dedicat gestionării
civile a crizelor (European
Center of Excellence for
Civilian Crisis Management),
precum
şi
completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.41/1994. Fondurile necesare
cotizaţiei anuale se asigură de
la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului
Afacerilor
Externe, în limita fondurilor
aprobate prin legile bugetare
anuale. Achitarea cotizaţiei
anuale se va face în baza
prezentului act normativ
Aprobarea cotizaţiei anuale în
valoare de 11.400 euro, pentru
anul 2020, precum şi plata
cotizaţiei anuale pentru anii
următori, pe întreaga durată a
deţinerii de către România a
statutului de participant în
cadrul Comitetului de asistenţă
pentru dezvoltare (DAC) al
Organizaţiei pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică
(OCDE). Echivalentul în lei al
sumelor
necesare
plăţii
cotizaţiei anuale se asigura de
la bugetul de stat, prin bugetul
anual
al
Ministerului
Afacerilor Externe şi se va
calcula pe baza cursului de
schimb leu/euro al Băncii
Naţionale a României, valabil
la data efectuării plăţii.
Începând cu anul 2021, plata
cotizaţiei anuale se asigura în

Iniţiator

Guvern,
adoptat
de Senat

Guvern,
adoptat
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

16.02.21

Raport de
aprobare
(38/R
din17.02.21)

16.02.21

Raport de
aprobare
(39/R
din17.02.21)
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3

4

PLx
560/2020

Proiect de Lege privind
majorarea capitalului autorizat
deţinut
de
România
Ia
Corporaţia
Financiară
Internaţională, în conformitate
cu
Rezoluţia
nr.271/2020
privind „Majorarea selectivă de
capital 2018” şi Rezoluţia
nr.272/2020 privind „Majorarea
generală de capital 2018”,
adoptate
de
Consiliul
Guvernatorilor
Corporaţiei
Financiare Internaţionale

PLx
633/2020

Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului
nr.162/2020 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2020 privind
reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene,
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal, a Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011,
precum şi a altor acte normative
– raport comun cu Comisia
pentru sănătate

limita sumelor stabilite de
Comitetul de asistenţă pentru
dezvoltare al OCDE. Totodată,
se propune completarea anexei
nr.1 şi anexei nr.2.2 din
Ordonanţa
Guvernului
nr.41/1994, prin introducerea
unei noi poziţii în lista
Organizaţiilor
internaţional
guvernamentale
la
care
România a aderat, în sensul
includerii cotizaţiei anuale la
Comitetul de asistenţă pentru
dezvoltare din cadrul OCDE
Majorarea capitalului autorizat
deţinut de România la
Corporaţia
Financiară
Internaţională, în conformitate
cu Rezoluţia nr.271/2020
privind „Majorarea selectivă
de capital 2018”, respectiv cu
nr.272/2020
privind
„Majorarea generală de capital
2018”, adoptate de Consiliul
Guvernatorilor
Corporaţiei
Financiare
Internaţionale.
Plata acţiunilor subscrise se va
face anual de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului
Finanţelor Publice, începând
cu anul 2021
Completarea Ordonanţei de
urgenţă
a
Guvernului
nr.70/2020.
Principalele
modificări vizează prelungirea
până la data de 31 decembrie
2020 a următoarelor măsuri:
acordarea tuturor persoanelor
aflate pe teritoriul României şi
suportarea
din
bugetul
FNUASS
a
serviciilor
medicale şi medicamentelor
pentru
tratarea
cazurilor
COVID-19 şi complicaţiile
acestora, contractarea de către
casele de asigurări de sănatate
a întregii sume alocate de Casa
Naţională de Asigurări de
Sănătate cu destinaţie servicii
medicale
spitaliceşti,
menţinerea modalităţii de

Guvern,
adoptat
de Senat

16.02.21

Raport de
aprobare
(40/R
din17.02.21)

Guvern,
adoptat
de Senat

9.02.21
16.02.21

Raport de
aprobare
(43/R
din17.02.21)
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decontare
lunară
pentru
unităţile sanitare cu paturi care
furnizează servicii medicale
spitaliceşti, în regim de
spitalizare continuă, fără a mai
fi necesară o regularizare a
trimestrelor II, III şi IV
II. Comisia pentru muncă
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx
22/2021

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Proiect
de
Lege
privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.182/2020 pentru
completarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.147/2020 privind acordarea
unor zile libere pentru părinţi în
vederea supravegherii copiilor,
în
situaţia
limitării
sau
suspendării activităţilor didactice
care presupun prezenţa efectivă a
copiilor
în
unităţile
de
învăţământ şi în unităţile de
educaţie timpurie antepreşcolară,
ca
urmare
a
răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi a art.6 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr.132/2020 privind măsuri de
sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor
în
contextul
situaţiei
epidemiologice
determinate
de
răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea
creşterii ocupării forţei de muncă

Completarea Ordonanţei de
urgenţă
a
Guvernului
nr.147/2020
cu
prevederi
referitoare la acordarea unor
zile libere pentru părinţi în
vederea supravegherii copiilor
si în situaţiile în care activitatea
didactică în unităţile de
învăţământ se desfăşoară în
scenariile 2 si 3 prevăzute în
Ordinul comun al ministrului
educaţiei şi cercetării şi
ministrului
sănătăţii
nr.5487/1494/2020
pentru
aprobarea
măsurilor
de
organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor
de
învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul
SARS-CoV-2.
De
asemenea, se condiţionează
acordarea zilelor libere plătite
pentru părinţi de nedesfaşurarea
activităţii
în
regim
de
telemuncă sau de muncă la
domiciliu.
În
plus,
se
preconizează completarea art.6
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.132/2020,
urmărindu-se, ca accesul la
suma acordată în scopul
achiziţionării de pachete de
bunuri şi servicii tehnologice
pentru salariaţii care au lucrat
minimum 15 zile în regim de
telemuncă în perioada stării de
urgenţă, să fie permis numai

Iniţiator

Guvern,
adoptat
de Senat

Data
dezbaterii

16.02.21

Observaţii

Raport de
aprobare cu
amendamente
(50/R din
18.02.21)
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angajatorilor
care
şi-au
îndeplinit obligaţiile legale de
modificare a raportului de
muncă al salariatului şi au
transmis datele înregistrate în
Registrul electronic de evidenţă
a salariaţilor, în termenul legal
de înregistrare a modificării,
raportat la perioada stării de
ugenţă

2

3

Plx
220/2016

PLx
441/2016

Propunere legislativă pentru
completarea alin.(2) al art.96 din
Legea nr.448/2006 republicată
privind protecţia şi promovarea
drepturilor
persoanelor
cu
handicap – raport comun cu
Comisia pentru sănătate

Completarea alin.(2) al art.96
din
Legea
nr.448/2006,
republicată, cu o nouă literă,
lit.h), în sensul creşterii
accesibilităţii instituţiilor şi a
clădirilor publice pentru toate
persoanele cu handicap

Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 republicată privind
protecţia
şi
promovarea
drepturilor
persoanelor
cu
handicap – raport comun cu
Comisia pentru sănătate

Completarea Legii nr.448/2006,
cu un nou articol, art.261, prin
care se propune ca persoanele
cu handicap locomotor grav,
copii şi adulţi, să beneficieze, la
cerere, de un scuter electric, în
vederea obținerii unui grad mai
ridicat
de
autonomie
și
independență,
cheltuielile
urmând a fi suportate din
bugetul Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate.
În cazul adulţilor cu handicap
locomotor grav, activi pe piaţa
muncii sau pensionari, aceştia
beneficiază, la cerere, de scuter
electric doar dacă venitul lunar
echivalent cu salariul sau pensia
acestora este mai mic de 800 lei

1
deputat,
respinsă
de Senat

11
deputați,
respinsă
de Senat

3.02.21
16.02.21

Raport
suplimentar
de respingere
(235/RS din
18.02.21)

3.02.21
16.02.21

Raport
suplimentar
de respingere
(294/RS din
18.02.21)
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III. Comisia pentru sănătate
Nr.
crt.

1

2

3

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Iniţiator

PLx
633/2020

Proiect
de
Lege
privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţã
a Guvernului nr.162/2020 pentru
completarea
Ordonanţei
de
urgenţă a Guvernului nr.70/2020
privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15
mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2,
pentru
prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015
privind
Codul
fiscal, a Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011, precum şi a altor acte
normative – raport comun cu
Comisia pentru buget

Completarea Ordonanţei de
urgenţă
a
Guvernului
nr.70/2020.
Principalele
modificări vizează prelungirea
până la data de 31 decembrie
2020 a următoarelor măsuri:
acordarea tuturor persoanelor
aflate pe teritoriul României şi
suportarea
din
bugetul
FNUASS a serviciilor medicale
şi
medicamentelor
pentru
tratarea cazurilor COVID-19 şi
complicaţiile
acestora,
contractarea de către casele de
asigurări de sănatate a întregii
sume alocate de Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate cu
destinaţie servicii medicale
spitaliceşti,
menţinerea
modalităţii de decontare lunară
pentru unităţile sanitare cu
paturi care furnizează servicii
medicale spitaliceşti, în regim
de spitalizare continuă, fără a
mai fi necesară o regularizare a
trimestrelor II, III şi IV

Guvern,
adoptat
de Senat

Plx
220/2016

Propunere legislativă pentru
completarea alin.(2) al art.96 din
Legea nr.448/2006 republicată
privind protecţia şi promovarea
drepturilor
persoanelor
cu
handicap – raport comun cu
Comisia pentru muncă

Completarea alin.(2) al art.96
din
Legea
nr.448/2006,
republicată, cu o nouă literă,
lit.h), în sensul creşterii
accesibilităţii instituţiilor şi a
clădirilor publice pentru toate
persoanele cu handicap

Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 republicată privind
protecţia
şi
promovarea
drepturilor
persoanelor
cu
handicap – raport comun cu
Comisia pentru muncă

Completarea Legii nr.448/2006,
cu un nou articol, art.261, prin
care se propune ca persoanele
cu handicap locomotor grav,
copii şi adulţi, să beneficieze, la
cerere, de un scuter electric, în
vederea obținerii unui grad mai
ridicat
de
autonomie
și
independență,
cheltuielile
urmând a fi suportate din
bugetul Fondului național unic

PLx
441/2016

1
deputat,
respinsă
de Senat

11
deputați,
respinsă
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

9.02.21
16.02.21

Raport de
aprobare
(43/R
din17.02.21)

3.02.21
16.02.21

3.02.21
16.02.21

Raport
suplimentar
de respingere
(235/RS din
18.02.21)

Raport
suplimentar
de respingere
(294/RS din
18.02.21)
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de asigurări sociale de sănătate.
În cazul adulţilor cu handicap
locomotor grav, activi pe piaţa
muncii sau pensionari, aceştia
beneficiază, la cerere, de scuter
electric doar dacă venitul lunar
echivalent cu salariul sau pensia
acestora este mai mic de 800 lei
IV. Comisia pentru învățământ
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx
78/2021

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de
urgenţă
a
Guvernului
nr.6/2021 pentru modificarea
şi completarea unor acte
normative

Obiect de reglementare
Modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, precum şi modificarea
unor
prevederi
legale
din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr.171/2020 privind
modificarea şi completarea art.58
din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011. Intervenţiile legislative
vizează instituirea unor măsuri pe
cale de excepţie pentru anul şcolar
2020-2021, respectiv demararea şi
implementarea
unui
program
naţional pilot de tip „Școală după
şcoală‟, adresat elevilor aflaţi în
risc de părăsire timpurie a şcolii,
mai ales pentru elevii care nu au
avut
acces
la
activităţile
educaţionale desfăşurate în sistem
online, dar şi pentru elevii
aparţinând grupurilor vulnerabile,
precum şi extinderea activităţii cu
elevii din programul naţional pilot
de tip „Școală după şcoală‟ pentru
elevii până la clasa a VIII-a
inclusiv. În acest sens, se acordă
unităţilor de învăţământ un sprijin
financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat
în lei, pentru fiecare elev înscris în
programul naţional pilot de tip
„Școală după şcoală‟, destinat
acoperirii costurilor organizării şi
participării elevilor la activităţi de
educaţie
remedială.
Această
măsură, limitată în timp ca
aplicabilitate, are scopul de a pune

Iniţiator

Guvern

Data
dezbaterii

Observaţii

16.02.21

Raport de
aprobare
(40/R din
17.02.21)
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în corelare cheltuielile generate de
implementarea
programului
„Școală după şcoală‟ şi resursele
financiare existente

2

PLx
89/2021

Proiect de Lege privind
înfiinţarea
Institutului
Teologic
Creştin
după
Evanghelie ''Timotheus'' din
Bucureşti

Înfiinţarea Institutului Teologic
Creştin
după
Evanghelie
„Timotheusˮ
din
Bucureşti.
Potrivit expunerii de motive, prin
proiectul de act normativ, Institutul
devine o instituţie de învăţământ
superior, persoană juridică de drept
privat şi de utilitate publică, parte a
sistemului naţional de învăţământ

Guvern,
adoptat
de Senat

16.02.21

Raport de
aprobare
(41/R din
17.02.21)

V. Comisia pentru cultură
Nr.
crt.

1

2

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx
529/2020

PLx
329/2018

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru
transparentizarea
informaţiilor de interes public
şi
uşurarea
accesului
cetăţenilor prin modificarea şi
completarea
Legii
nr.544/2001 privind liberul
acces la informaţii de interes
public

Propunere legislativă pentru
completarea art.5 alin.(1) din
Legea nr.544/2001 privind
liberul acces la informaţiile
de interes public

Obiect de reglementare
Completarea Legii nr.544/2001.
Astfel, se preconizează instituirea
unor
noi
obligaţii
pentru
autorităţile şi instituţiile publice,
şi anume, obligaţia de a publica şi
comunica toate informaţiile şi
datele de interes public în format
deschis şi prelucrabil automat,
precum şi obligaţia de a întocmi
şi actualiza un registru public
electronic
al
solicitărilor
înregistrate şi al răspunsurilor
emise în baza Legii nr.544/2001,
cu anonimizarea datelor cu
caracter personal
Completarea art.5 alin.(1) din
Legea nr.544/2001, cu o nouă
literă, în sensul instituirii unei
obligaţii în sarcina autorităţilor şi
instituţiilor publice de a publica
contractele de achiziţie publică,
contractele
sectoriale
şi
contractele de concesiune de
lucrări şi concesiune de servicii,
în care autoritatea sau instituţia
publică este parte, precum şi
actele
subsecvente
acestor
contracte

Iniţiator

19
parlam.,
adoptat
de Senat

42
paralam.,
respinsă
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

16.02.21

Raport de
aprobare cu
amendamente
(51/R din
18.02.21)

3.11.20
17.11.20
16.02.21

Raport
suplimentar
de aprobare
cu
amendamente
(499/RS din
18.02.21)
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VI. Comisia juridică
Nr.
crt.

1

2

Nr.
iniţiativă
legislativă

Plx
206/2017

PLx
302/2018

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru
abrogarea Ordonanţei de
urgenţă nr.13/2017 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.286/2009 privind
Codul penal şi a Legii
nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală

Proiect de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de
urgenţã
a
Guvernului
nr.23/2018
privind
transmiterea unui imobil din
domeniul public al statului şi
administrarea
Societăţii
Române de Televiziune în
domeniul
public
al
municipiului Bucureşti

Obiect de reglementare

Abrogarea Ordonanţei de urgenţă
nr.13/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.286/2009
privind Codul penal şi a Legii
nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală.
Transmiterea unui imobil din
domeniul public al statului şi
administrarea Societăţii Române
de Televiziune în domeniul public
al
municipiului
Bucureşti.
Schimbările preconizate prin
adoptarea proiectului de lege
sunt: aprobarea modificării în
inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului,
aprobat
prin
Hotărârea
Guvernului
nr.1705/2006,
a
datelor privind valoarea de
inventar a părţii din bunul imobil
MF 150342, în suprafaţă de
47.155 mp, situat în Şoseaua
Pipera nr.63-65, sectorul 2,
Bucureşti,
conform
cărţii
funciare, Raportului de evaluare
realizat de Evalcons Credit SRL,
la data de 31.12.2015 şi evidenţei
contabile a Societăţii Române de
Televiziune. Valoarea de inventar
a părţii din imobil din imobilul
MF 150342 este de 75.170.417.60
lei, conform datelor din evidenţa
contabilă a SRTv şi a Raportului
de evaluare realizat de Evalcons
Credit SRL, la data de
31.12.2015. Transmiterea acestui
imobil se face în vederea
realizării obiectivului de investiţii
„Spital Metropolitan”, unitate
medicală de excelenţă, care va
dispune de dotări necesare pentru
asigurarea unor servicii medicale
la standarde europene

Iniţiator

59
parlam.,
respinsă
de Senat

Guvern,
adoptat
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

10.02.21

Raport de
respingere
(35/R din
16.02.21)

10.02.21

Raport de
aprobare
(44/R din
17.02.21)
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3

4

5

PLx
318/2020

Proiect de Lege privind
transmiterea unor bunuri
imobile aflate în proprietatea
privată a statului, din
administrarea
Ministerului
Tineretului şi Sportului, în
administrarea
Federaţiei
Române de Rugby

PLx
566/2020

Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.135/2020 privind
stabilirea datei alegerilor
pentru
autorităţile
administraţiei publice locale
din anul 2020, precum şi a
unor măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a
acestora

PLx
579/2020

Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de
urgenţã
a
Guvernului
nr.142/2020
pentru
prelungirea
termenelor
privind
depunerea
unor
documente
prevăzute
în
sarcina
asociaţiilor
şi
fundaţiilor

Schimbarea titularului dreptului
de administrare a unor bunuri
imobile aflate în proprietatea
privată
a
statului,
din
administrarea
Ministerului
Tineretului şi Sportului, în
administrarea Federaţiei Române
de Rugby. Intervenţia legislativă
16
este argumentată prin faptul că parlam.,
baza
sportivă
din
cadrul adoptat
Stadionului Naţional Arcul de de Senat
Triumf este principalul loc în care
se desfăşoară sesiunile de
pregătire
centralizată
şi
competiţiile sportive, este firesc
ca această locaţie să fie dată spre
administrare Federaţiei Române
de Rugby
Modificarea şi completarea Legii
nr.135/2020,
în
vederea
organizării alegerilor pe parcursul
a două zile, astfel încât să fie
evitată aglomerarea în secţiile de
vot, ca măsură de evitare a
răspândirii Covid-19. Astfel, se
preconizează desfăşurarea votării
pe parcursul a două zile (sâmbătă, 1 senator,
26 septembrie 2020 şi duminică, respinsă
27 septembrie 2020), în fiecare de Senat
dintre aceste zile, votarea urmând
să înceapă la ora locală 7,00 şi să
se încheie la ora locală 21,00,
precum şi creşterea numărului de
secţii de votare, prin amenajarea
în structuri uşoare de tip
container,
cu
respectarea
condiţiilor de siguranţă
Asigurarea
îndeplinirii
obligaţiilor
referitoare
la
beneficiarul real, de către asociaţii
şi fundaţii, în sensul stabilirii unui
termen limită de conformare în
vederea depunerii documentelor Guvern,
prevăzute la art.63 din Legea adoptat
nr.129/2019 pentru prevenirea şi de Senat
combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, respectiv, 1
noiembrie 2020

10.02.21

Raport de
respingere
(45/R din
17.02.21)

10.02.21

Raport de
respingere
(46/R din
17.02.21)

10.02.21

Raport de
aprobare
(47/R din
17.02.21)
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VII. Comisia pentru apărare
Nr.
crt.

1

2

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx
4/2021

Proiect de Lege pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.270/2015 privind
Statutul rezerviştilor voluntari

PLx
88/2021

Proiect de Lege pentru
realizarea ”Capabilităţii de
luptă împotriva navelor de
suprafaţă”,
aferentă
programului de înzestrare
”Sistem de instalaţii mobile
de lansare rachetă antinavă”
(SIML)

Obiect de reglementare
Modificarea şi completarea Legii
nr.270/2015, în scopul creşterii
atractivităţii serviciului militar în
calitate de rezervist voluntar, prin
creşterea nivelului de remunerare
şi
prin
eliminarea
unor
obligaţii/constrângeri
Aprobarea realizării Capabilităţii
de luptă împotriva navelor de
suprafaţă, aferentă programului
de înzestrare „Sistem de instalaţii
mobile de lansare rachete
antinavă” (SIML), prin atribuirea
de către Guvernul României,
Guvernului Statelor Unite ale
Americii a contractelor de tip
Letter of Offer and Acceptance,
denumite în continuare contracte
de
tip
LOA,
specifice
Programului Foreign Military
Sales - FMS, cu respectarea
prevederilor art.22 lit.f) din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr.114/2011, pentru
achiziţia sistemului de instalaţii
mobile de lansare rachete
antinavă bazat pe racheta Naval
Strike Missile, incluzând, dar fără
a se limita la acestea, 4 instalaţii
mobile de lansare, muniţia,
platforme de comandă-controlcomunicaţii,
platforme
de
transport şi încărcare-descărcare,
senzori, suport logistic iniţial,
mentenanţă şi echipamente de
testare, echipamente criptografice
şi cu regim special, asistenţă de
specialitate, a serviciului de
instruire a personalului la toate
nivelurile
necesare,
implicit
folosirea în luptă, echipamente de
instruire, precum şi baze de date
specifice SIML, şi totodată,
pentru achiziţia produselor şi
serviciilor necesare constituirii
unei capacităţi de producţie şi

Iniţiator

Guvern

Guvern,
adoptat
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

16.02.21

Raport de
aprobare
(48/R din
18.02.21)

17.02.21

Raport de
aprobare cu
amendamente
(49/R din
18.02.21)
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realizare a mentenanţei pentru
sisteme din înzestrarea Forţelor
Navale Române, prin cooperare
tehnologică
şi
industrială,
aferentă acestei capabilităţi
VIII. Comisia pentru regulament
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă
BP
204/2021

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Proiect de Hotărâre privind
Modificarea
Regulamentului
modificarea Regulamentului
Camerei Deputaților
Camerei Deputaților

Data
dezbaterii

Observaţii

Grup.
Parlam.
PNL,US
R, PSD

15.02.21

Raport de
aprobare
(34/R din
15.02.21)

Data
dezbaterii

Observaţii

Iniţiator

IX. Comisia pentru știință și tehnologie
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx
74/2021

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Iniţiator

Proiect de Lege privind
instituirea zilei de 10 Ianuarie
–
Ziua
matematicii,
informaticii
şi
ştiinţelor
naturii

Instituirea zilei de 10 ianuarie Ziua matematicii, informaticii si
ştiinţelor
naturii.
Potrivit
expunerii de motive, în ziua de 10
ianuarie
1906
se
năştea
academicianul Grigore Constantin
Moisil, personalitate care şi-a pus
amprenta
asupra
dezvoltării
matematicii româneşti şi care a
fost cel mai important pionier al
informaticii în România şi unul
dintre
cei
mai
importanţi
teoreticieni ai informaticii din
lume.
Sărbătorirea
zilei
matematicii,
informaticii
şi
ştiinţelor
naturii
poate
fi
organizată de către Academia
Română, instituţiile de cercetare,
instituţiile
de
invăţământ,
autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale şi instituţiile
aflate
în
subordinea
sau
coordonarea acestora, de către
societatea civilă şi persoane fizice
şi juridice, prin organizarea şi/sau
participarea la programe şi
manifestări ştiinţifice, culturale,
educative, artistice, cu caracter
social sau ştiinţific, consacrate

1
deputat,
adoptat
de Senat

16.02.21

Raport de
aprobare cu
amendamente
(37/R din
16.02.21)
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matematicii,
informaticii
ştiinţelor naturii

şi

X. Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor,
organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
Nr.
crt.

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx
100/2021

1

PLx
101/2021

PLx
102/2021

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Abrogarea art.49 şi 50 din Legea
nr.96/2006, articole care vizează
acordarea
dreptului
la
indemnizaţia pentru limita de
Propunere legislativă pentru
varstă, drept de care beneficiază
modificarea Legii 96/2006
deputaţii şi senatorii
privind Statutul deputaţilor
şi senatorilor
Abrogarea
dispoziţiilor
capitolului XI din Legea nr.96
Propunere legislativă privind
din 21 aprilie 2006, care vizează
abrogarea
dispoziţiilor
acordarea
dreptului
la
capitolului XI din Legea
indemnizaţia pentru limita de
nr.96 din 21 aprilie 2006
vârstă, drept de care beneficiază
privind statutul deputaţilor şi
deputaţii şi senatorii
al senatorilor
Propunere legislativă pentru
Abrogarea
dispoziţiilor
abrogarea Cap.XI din Legea
capitolului XI din Legea nr.96
nr.96/2006 privind statutul
din 21 aprilie 2006, care vizează
deputaţillor şi al senatorilor
acordarea
dreptului
la
indemnizaţia pentru limita de
vârstă, drept de care beneficiază
deputaţii şi senatorii

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

17.02.21

Raport
comun
de aprobare
(1/RC din
17.02.21)

5 parlam.

2 deputați

80 parlam.
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al Partidului
Social Democrat
 Declarații
De unde mai taie Cîțu?
Stimați colegi,
Așteptăm un buget întârziat nespus de mult, care se dovedește sărăcăcios și neadaptat condițiilor pandemice pe care le
trăim. Un buget sumbru care prevestește dezastrul în toate domniile.
Am aflat că guvernul nu încurajează Horeca și a tăiat voucherele de vacanță.
Am aflat că guvernul nu încurajează Educația și a tăiat călătoriile cu trenul ale studenților, deși cifrele arată catastrofal:
rata de părăsire timpurie a școlii este a treia cea mai ridicată din Europa.
Am aflat ca Guvernul nu încurajează Sănătatea și vine cu un buget de austeritate, alocând Sănătății un buget cu 11% mai
mic, în plină pandemie și în plin proces de vaccinare!
Am aflat ca Guvernul nu încurajează Agricultura și taie subvențiile de secetă, aducându-i pe fermieri în pragul
falimentului și determinându-i să iasă în stradă să-și strige disperarea. Mai mult, taie 40% din bugetul pentru asigurarea
irigațiilor și 50% din fondurile pentru programele de sprijinire a producătorilor agricoli, în condițiile în care produsele din
import ne sufocă și pe noi si pe agricultori.
Am aflat ca Guvernul taie de la pensionari și nu le mai mărește punctul de pensie cu procentul pe care l-au promis în
campania electorală.
Am aflat că Guvernul taie din alocațiile copiilor, pe care iarăși nu le crește conform legii.
Am aflat că Guvernul taie și de la persoanele cu dizabilități, reevaluandu-le dosarele, până la ....dispariția indemniației.
Oare, ce ne așteapă și de unde mai taie Cîțu?
Deputat
Emil Florin Albotă
***
Interesul sau dezinteresul pentru HORECA
Stimate domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Anul 2020 a fost o piatră de încercare pentru noi toți, atât din perspectiva medicală cât și din cea economica. În acest an
care a trecut unii din cei mai încercați din punct de vedere economic au fost, fără îndoială operatorii din HORECA. Cu
activitatea suspendată cea mai mare parte a anului precedent, cei care au reușit să reziste au sperat că începând cu martie –
aprilie 2021 își vor reveni, dar se pare că lucrurile pentru ei se complică și mai mult. Deși se cunosc condițiile speciale în care
au funcționat, cei de la ANAF au început de curând să facă executări silite. Adică le-au blocat conturi și i-au închis. După ce că
în anul precedent li s-au aplicat tot felul de măsuri, amenzi peste amenzi, acum sunt executați silit dacă nu plătesc taxe și
impozite. Blocarea activității, lipsa perspectivelor de îmbunătățire în perioada următoare a declanșat o greva fiscală în mod
spontan deoarece efectiv nu au de unde plăti.
Mai mult decât atât anularea de către actualul executiv a voucherelor de vacanță este încă o lovitură pentru această
ramură, în mod special pentru cei din industria hotelieră pentru care acestea reprezentau o gură de oxigen. Voucherele de
vacanță s-au dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei turismului din România.
Dacă avem în vedere declarația domnului Mahomed Murad - președintele patronatelor din turismul românesc care spune
că prin renunțarea la aceste vouchere putem vorbi de circa 1,5 – 2 miliarde de euro care vor pleca din țară nu putem să nu ne
întrebăm care sunt de fapt interesele?
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Nu numai că falimentăm operatorii din turismul românesc, dar pierdem și o sursă importantă de venituri la bugetul
statului și asta într-un an cu buget de austeritate pe cât se pare.
Deputat
Elena Mirela Adomnicăi
***
Bugetul anului 2021- Bugetul falimentului național!
Dragi colegi, Guvernul de coaliție condus de premierul Cîțu se chinuie, de ceva vreme, să ofere țării un buget. Destul de
târziu. Această întârziere pune în mare dificultate autoritățile administrației publice locale care nu pot aplica, de la începutul
anului, decât schema de finanțare 1/12 din alocările financiare anului 2020.
Punctele de vedere ale liderilor P.N..L sunt șocante atunci când încearcă să scuze această întârziere: “Este un guvern de
coaliție, iar un buget s-ar naște mai greu în acestă formulă“.
La o analiza atentă asupra proiectului de buget obsevăm, cu îngrijorare, faptul că, ideea de baza a acestuia sunt tăierile
în tandem cu creșterea datoriei publice raportate la Produsul Intern Brut. Cu siguranță ne-am întors la vremurile cunoscute în
istoria recentă a României ca “epoca marilor tăieri“, epoca inaugurată de Guvernul BOC-Udrea-Băsescu, în care, purtătorul de
cuvânt “de facto” al Guvernului, anume domnul Emil Boc propunea românilor strângerea curelei fredonând, în cel mai penibil
mod, melodia “ Pușca și Cureaua lata“.
Liberalii ne precizează că premierul Cîțu ar fi un maniac al investițiilor. Dar cu ce preț aceasta manie? Și despre ce
investiții, în concret, ar fi vorba?
Prețul plătit de populația României sunt serviciile sociale, deși țara noastră se află la cotă de peste 30% excluziune
socială pentru populația săracă.
Bugetul 2021 înseamnă plafonarea cheltuielilor cu salariile bugetarilor la nivelul lui decembrie 2020.
Bugetul pentru anul 2021presupune stoparea creșterii pensiilor, ce nu vor fi majorate, la fel ca și în cazul salariilor
bugetarilor, nici măcar cu rata inflației, ceea ce înseamnă scăderea puterii de cumpărare a românilor.
Bugetul pentru anul 2021 înseamnă restructurări la companiile de stat, adică români care își vor pierde locurile de
muncă, eliminarea sporurilor și voucherilor de vacanță la bugetari.
Bugetul pentru anul 2021 înseamnă o reducere a bugetului Ministerului Sănătății cu 11,2% tocmai într-un context
pandemic periculos în care unitățile medicale sunt mistuite de incendii devastatoare, unități în care bolnavii care se agață de
ultima speranță de viață pierd lupta, în realitate, cu un sistem subfinanțat și neputiincios.
Bugetul pentru anul 2021 înseamnă un buget diminuat cu 19,2% pentru Ministerul Dezvoltării deși liderii P.N.L. ne
anunțau, cu surle și trâmbițe, că premierul Cîțu este un maniac al investițiilor.
Bugetul pentru anul 2021 însemnă creșteri modice cu doar 2,5% pentru Justiție deși țara noastră încă nu a convins în
materia instaurării statului de drept, cu doar 3% la Tineret și Sport deși sportul românesc este în comă de peste 10 ani, cu
doar 2,8% la Educație, măsura coroborată cu tăierea majorărilor salariale din învățământ, într-un moment în care școala
românească se pregătește de un colaps generalizat.
Toate aceste măsuri antisociale par a închide cercul deficitului bugetar la 7,16% pentru anul 2021 și la 5,8% pentru anul
2022, un deficit bugetar imens și nejustificat în plină epocă a tăierilor de orice fel.
Ultimul scenariu în ceea ce privește datoria publică raportată la P.I.B. confirmă faptul că, Guvernul Cîțu apropie țara de
un faliment generalizat și premeditat. Astfel, dacă în anul 2019 datoria publică a României raportată la P.I.B. era de doar
35%, aceasta a crescut doar în 2020 la peste 45 % cu o previziune de creștere pentru 2021 la 55%, cu o țintă maximă de 60 %
peste care autoritățile guvernamentale nu ar dori să treacă.
Toate aceste măsuri pregătite în laboratoarele Palatului Victoria nu înseamnă altceva decât umilința socială, sărăcie și
faliment de țară.
Trăim vremuri grele care pot îngropa România definitiv, făcând-o sclavă în fața creditorilor externi!
Deputat
Vasile Cîtea
***
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Proiectul de Lege privind bugetul de stat pe 2021: între indiferență și promisiuni fără acoperire!
Am trecut deja de jumătatea celei de-a doua luni din an și Guvernul întârzie nepermis de mult prezentarea proiectului de
Lege a bugetului de stat pe 2021 spre dezbatere și aprobare Parlamentului!
Fapt cu atât mai surprinzător cu cât în fruntea guvernului se află chiar ministrul de finanțe din precedentul Cabinet,
adică exact persoana care avea obligația legală și constituțională să pregătească, să elaboreze și să prezinte, încă de la finalul
anului trecut, un proiect pertinent și coerent.
Dincolo de aceste bâlbe, aș zice inerente pentru echipa care guvernează astăzi România, ne întrebăm, în mod firesc, ce
surprize neplăcute ne mai pregătește guvernul în acest domeniu, dincolo de ceea ce transpare pe surse, mai mult sau mai puțin
oficiale.
O asemenea interogație este mai mult decât legitimă și ne punem cu toții întrebarea, pentru că tot discutăm despre
bugetul de stat și finanțare, unde sunt zecile de miliarde de euro împrumutate cu o lejeritate și o nonșalanță cel puțin bizare de
fostul ministru de finanțe și actual premier. În ce «găuri negre» au intrat toți acești bani, de vreme ce acum guvernul se
lamentează că nu găsește finanțare? Ce s-a întâmplat cu banii împrumutați în numele țării?
Sper că veți fi de acord cu mine că asemenea întrebări sunt mai mult decât firești, atâta timp cât resurse financiare
pentru alocații sporite pentru copii, precum și pentru indexarea sau majorarea pensiilor, nu s-au găsit - deși legislația în vigoare
impunea acest lucru, iar pentru susținerea firmelor românești banii au ajuns cu maximă zgârcenie la destinație sau nu au ajuns
deloc.
Asistența pe acest palier s-a situat la cel mai scăzut nivel dintre toate statele membre ale blocului comunitar, resurse
financiare pentru sprijinirea fermierilor și agriculturii românești, din nou, nu s-au găsit (deși, peste tot în UE, guvernele au avut
o grijă specială pentru sectorul agricol autohton), bani pentru construirea de spitale și instituțiile dedicate prezervării sănătății
populației nu au fost disponibili și lista poate continua din păcate!
Evident, avem de-a face cu aceeași viziune managerială, în condițiile în care aceeași persoană - atunci ministru de
Finanțe, acum premier - a împrumutat și a distribuit fără ca banii respectivi, pentru care vor plăti multe generații de români de
aici înainte, să se regăsească de facto în economia reală și în societatea românească.
În legătură cu felul în care au fost cheltuiți banii, fostul ministru de finanțe și actual premier a refuzat în repetate rânduri
să vină să dea socoteală în Parlament, așa cum cer legile democrației parlamentare și Constituția României. Iar acum, ne aflăm
în situația în care, sub bagheta magică a aceleiași persoane, guvernul ne pregătește, cu mare întârziere, un proiect de buget de
stat care ar fi trebuit să fie elaborat de cel puțin câteva luni.
La ce ne putem aștepta, de acum încolo, de la acest guvern și de la acest premier, de vreme ce colegii acestuia de
coaliție, de la Sănătate de exemplu, se declară deja nemulțumiti de sumele vehiculate pentru a fi alocate acestui domeniu vital,
în plină criză pandemică și în plină campanie națională de vaccinare anti-covid ?
Situația este similară și la Învățământ, unde se anunță un nou an de restricții și perioade de cursuri online, fără ca
guvernul să dea semne, cât de firave, că înțelege situația critică a învățământului românesc în momentul de față. Nu avem nicio
informație despre posibile alocări de resurse financiare și despre măsurile normale pe care ar trebui să le adopte, inclusiv pe
palierul investițional, pentru acoperirea cu Internet și pentru dotarea cu mijloace IT a cât mai multor localități ale țării, cu
referire expresă și la mult promisele, încă de anul trecut, tablete electronice, în lipsa cărora foarte mulți elevi vor fi privați în
continuare de un drept elementar și constituțional - dreptul la educație.
În ce privește pensiile și salariile, premierul declară că nu vor fi tăieri. În calitate de finanțist, premierul ar fi trebuit să
știe că tăierile de pensii și salarii se pot face nu doar prin amputarea lor administrativă, ci și prin neindexarea acestora cu rata
inflației.
Deci, este o cinică și foarte dureroasă ipocrizie - pentru cei aflați în nevoie, adică pentru un procent considerabil din
populația țării - să afirmi, sus și tare, că guvernul nu taie pensii și salarii, dar tu să excluzi, din start, indexarea salariilor și a
pensiilor, măcar cu rata inflației, în condițiile în care alimentele și multe alte bunuri de larg consum s-au scumpit și se
scumpesc aproape de la o zi la alta.
Situația nu este mai puțin dramatică la nivelul comunităților locale, lipsite în mare măsură de un sprijin concret și
coerent din partea guvernului și cărora nu li s-au decontat decât un procent rizibil din cheltuielile făcute în campania anticovid.
Guvernul este darnic, ca de obicei, doar când vine vorba de promisiuni, dar se face că plouă atunci când trebuie să deconteze
costurile campaniei naționale de vaccinare, cheltuieli care revin acelorași comunități locale.
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În plus, bugetele comunităților locale se află, din nou, în mare suferință, generând consecințe negative privind buna
funcționare și perspectivele lor de dezvoltare, și atunci când vine vorba despre funcționarea normală a serviciilor publice de
primă necesitate, inclusiv a celor de asistență medicală, învățământ și asistență socială.
Aș dori să reliefez pe această cale exigența stabilirii unor criterii clare, obiective, privind alocările de la bugetul de stat
în ceea ce privește resursele financiare necesare unei funcționări corespunzătoare a administrațiilor publice locale.
Atrag totodată atenția asupra necesității stabilirii unor cote cât mai corecte de returnare către bugetele comunităților
locale a veniturilor provenind de la plătitorii de impozite, a căror activitate se desfășoară pe teritoriul respectivelor entități
locale, conform solicitărilor, perfect legitime de altfel, ale Asociației Orașelor din România (AOR).
Menționez, în context, și situația dramatică, semnalată de AOR, a celor peste 200 de oraşe mici şi mijlocii din ţara
noastră pentru care serviciile de administrație publică sunt, literalmente, „sufocate” prin repartizarea discreționară, de la nivel
central, dar fără susținere financiară în cuantum suficient, a unor atribuții și competențe - a se citi obligații - care includ şi
gestionarea unor servicii publice suplimentare, pentru localităţi şi comune învecinate.
Concluzionez, stimați colegi, exprimându-mi speranța că Parlamentul României, indiferent de culoarea politică a
membrilor săi, va reuși să corijeze și să aducă la o formă corespunzătoare proiectul de lege a Bugetului de stat pe anul 2021, în
concordanță cu interesele fundamentale ale națiunii și societății românești.
Vă mulțumesc pentru atenție.
Deputat
Dumitrița Gliga
***
Lipsa de asumare ucide!
Domnule președinte de ședință!
Stimați colegi!
Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu se ascunde în spatele imunității susținute de alianța PNL - USR-PLUS.
Chiar și pentru un singur caz, cel al românului decedat pentru că a fost plimbat 9 zile prin toată România și transportat
în Belgia mult prea târziu, ar trebui ca domnul ministru Voiculescu să-și dea demisia de onoare! Avea o procedură de urgență
care trebuia doar aplicată. Din păcate însă, domnul ministru nu a aplicat procedura pentru ca acel om să fie transportat în
maximum 48 de ore la un spital specializat. Totul a început în Constanța. Ulterior, pacientul a fost transportat la Iași și apoi
trimis la București!
Pompierul de servicu Vlad Voiculescu trimite ACUM Corpul de control la Spitalele care l-au tratat, deși medicul român
din Belgia care s-a ocupat de bărbatul cu arsuri grave a sesizat asta acum două săptămâni ......în 2 februarie 2021. Ministerul
Sănătății nu a reacționat până acum câteva zile când pacientul a murit.
Asteptăm prezentarea rezultatului anchetei în cazul pacientului electrocutat, domnule ministru.
Lipsa de asumare ucide!
Au ars 7 spitale în curtea Dvs si a colegului Tătaru. 4 chiar in mandatul Dvs, domnule ministru! Deci nu mai este o
intamplare! Ati recunoscut public că abia acum ați citit raportul privind tragedia de la Piatra Neamț! Cât de superficial și
incompetent puteți fi?
Ironia este că trebuia să faceți ce i-ați cerut ministrului Tătaru, domnule Voiculescu! Să verificați instalațiile de oxigen.
Astfel, s-ar fi evitat tragedia de la Balș și ați fi salvat 19 vieți, pe când așa aveți 19 oameni pe conștiință. Asta în cazul în care
aveți conștiință...
Domnule ministru, nu este suficient să arătați permanent ce au greșit "ceilalți". Asta o făceați când erați în opoziție!
Sunteți singurul responsabil pentru ceea ce se întâmplă, domnule Voiculescu! Nu mai căutați vinovați în stânga și-n dreapta.
Uitați-vă în propria ogradă!
Se pare că v-ați propus să aveți un registru al morților, al decedaților în mandatul dumneavoastră, pe care pare că nu l-ați
îndeplinit încă!
Opriți-vă, domnule ministru! Continuați pe Facebook acest joc cinic al indiferenței și al nepăsării! Dar în lumea reală,
cea a responsabilității, cea concretă, unde durerea și suferința există cu adevărat, opriți-vă !
Faceți un ultim bine tuturor !
Dați-vă demisia de onoare!
Moțiunea simplă depusă împotriva actualului ministru nu este nici cinică și nici ipocrită, după cum afirmă un coleg din
alianța domnului Voiculescu. PSD a depus o moțiune îndreptățită, împotriva unui om depășit de situație, care nu face altceva
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decât să trimită controale peste controale fără a lua însă și măsuri clare. Nu poți îndrepta lucrurile doar dacă trimiți alți oameni
în locul tău, fără să iei o măsură concretă și dând doar vina pe cei dinaintea ta.
Consider că domnul Vlad Voiculescu a avut suficient timp să analizeze situația sistemului medical, să își asume luarea
unor măsuri pentru a nu mai avea parte de tragedii în unitățile sanitare românești.
Așa că, domnule ministru, dacă mai aveți onoare, trebuie să vă dați demisia!
Vă mulțumesc pentru atenție!
Deputat
Marius-Eugen Ostaficiuc
***
Chinuit și tras de cap s-a născut proiectul de buget
Stimați colegi,
In ordinea priorităților guvernanților a venit și rândul proiectului de buget . Pentru că până acum orice a avut prioritate
înaintea bugetului , iar acesta trebuia gândit să raspundă obligațiilor, promisiunilor de onorat și intereselor politice ale alianței
de la guvernare .
Ordinea priorităților Guvernului a fost dată de interesele de partid: aprobarea ordonanței de urgență care politizează
instituția prefectului, tăierea tuturor programelor pentru sprijinirea agriculturii și a producției de bunuri și produse românești ,
fara a veni cu nimic la schimb, fermierii fiind încă duși cu vorba și nedespagubiți pentru pierderile de anul trecut. Abia în cele
din urmă bugetul.
Ați conturat un buget de austeritate, cu taieri de fonduri de la Sănătate, deși coșmarul pandemic nu a trecut.Se
preconizează un al treilea val de infectări, iar România încă nu testează destul, nu vaccinează cu prioritate profesorii si
persoanele din categoriile expuse, nu este mai pregatită decat anul trecut. Grav e că acest guvern duce o politică antinatională :
România are peste 300 de fabrici care produc echipamente de protecţie inlusiv pentru sectorul medical. În 2020, spitalele au
făcut licitaţii pentru măşti şi echipamente de protecţie iar Guvernul a acordat contracte de peste 180 de milioane de lei unor
firme care importă aceste produse din străinătate. Produsele românesti au fost exportate în alte țări europene.
Proiectul de buget a legiferat măsuri antisociale și de austeritate care nu respectă legea pensiilor și nici drepturile
angajaților. Tăiați vocherele de vacanță pentru că au ramas nefolosite cele din 2020.
Ii amintesc primului ministru că anul 2020 a fost ACEL an al pandemiei, cu munca de acasă , școala online și părinți
deveniți profesori pentru proprii copii. Anul în care unități de cazare și restaurante au avut activitatea suspendată, iar de Paște
populația a stat acasa , fiind stare de urgență. Celor cărora l-au rămas voucherele neutilizate, le-a rămas și concediul
neefectuat, prin urmare domnule Cîțu, dacă ați tăiat voucherele le veți tăia și concediul de anul acesta?
Dacă doriți cu adevărat reformă și economie la buget, de ce ați angajat 9000 de persoane în aparatul bugetar, în doar
două luni,în preajma alegerilor parlamentare, octombrie-noiembrie 2020, conform datelor de la Ministerul de finanțe? Noua
mii de salarii,nu tocmai mici,pentru angajați după criteriul clientelar politic nu au devenit o povara pe buget?!
Construiți bugetul aproximând o creștere a investițiilor față de anul 2020. Preconizați că aproape 60% din investiții vor
fi din fonduri europene, pe care nu le-ați atras și n-aveți nicio garanție că le veți atrage, cât timp România nu a transmis un
Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă ci doar nişte bucăţi din care nu reies reforme foarte clare , iar acele părţi transmise
nu respectă cerinţele Regulamentului.
PSD are soluții așa cum a demonstrat prin bugetul alternativ, prezentat înaintea bugetului național.
Programul propus de PSD "Fabricat în România" cuprinde scheme de ajutor de stat pentru companiile care produc în
țară, scheme de ajutor de stat pentru IMM-uri și programe pentru susținerea fermierilor.
Dar nu vă preocupă repornirea economiei cât v-a preocupat modificarea legii care interzice vânzarea de acţiuni la
firmele de stat în următorii doi ani.În ce scop?
Această formula de guvern ne va împinge spre un deznodământul tragic : vom ajunge o națiune fără țară , pentru că
aceasta este dezmembrată sub ochii noștri și vândută la bucată.
Deputat
Viorica Sandu
***
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Premierul Cîțu a fost în vizită turistică la Bruxelles, după ce a încropit pentru 2021
un Buget de sărăcire a populației, de austeritate în sănătate și de penurie în educație
Stimate colege, stimați colegi,
Prim-ministru Vasile Cîțu, un politician complet necunoscut de liderii europeni, a plecat la plimbare la Bruxelles să
arate românilor cât de important este, dar de fapt s-a întors așa cum s-a dus, doar cu poze de vacanță și fără nici măcar o șapcă
primită din partea oficialilor Uniunii Europene.
Înainte să anunțe triumfător că a făcut ZERO în vizita sa trecută neobservată de presa internațională, fantasticul Cîțu și-a
dus la îndeplinire misiunea de a scoate sănătatea și educația de pe lista de priorități a României. S-a răzbunat pe pensionari
înghețându-le pensiile, i-a pedepsit pe copii tăindu-le alocația, i-a lovit de studenți prin eliminarea gratuităților de transport, i-a
sancționat pe medici, profesori și alte categorii de angajați și i-a lăsat pe fermieri să moară.
Sărăcie la populație, austeritate în sănătate și penurie în educație. Acesta este bugetul propus pe Guvernul „Nu se poate”
al Dreptei Unite.
Guvernul lui Iohannis, neputincios, incompetent și corupt, taie venituri salariale, pensii, alocații, vouchere de vacanță,
tichete de transport gratuit pentru studenți. În schimb, guvernarea liberalo-useristă a îngenuncheat țara sub împrumuturi uriașe,
fără precedent, a umflat numărul bugetarilor cu peste 14.000 de pile și politruci în ultimul an, din care 4000 numai în
decembrie anul trecut și a risipit miliarde de euro pentru a satisface clientela politică.
Peste 7 milioane de români vor fi afectați de măsurile de austeritate. Astfel, se confirmă avertismentele PSD și se
devoalează în întregime minciuna și dezinformarea promovate inclusiv de la Cotroceni și de toți liderii Dreptei, de la Orban și
Cîțu până la Barna și Cioloș.
Spre deosebire de premierul Cîțu, care s-a lăudat în comunicate de presă că a făcut ZERO pentru ca țara noastră să
primească mai multe fonduri structurale prin programele de la Uniunea Europeană, președintele PSD, Marcel Ciolacu s-a
întâlnit cu liderii europeni și a pus pe masă problemele de interes major și imediat pentru toți românii.
Marcel Ciolacu, consecvent angajamentului asumat de deschidere a partidului, de modernizare și de racordare la
actualitatea europeană, a avut discuții aplicate cu lideri europeni de prim-rang, respectiv Serghei Stanișev, președintele Partidul
Socialiștilor Europeni, Elisa Fereira, comisar european pentru coeziune și reforme și Nicholas Schmit comisarul european
pentru locuri de muncă și drepturi sociale.
Președintele PSD a expus modul deficitar în care actualul guvern abordează arbitrar Planul Național de Redresare și
Reziliență și cheltuirea banilor europeni aferenți fără nici un dialog și fără nicio consultare a Parlamentului.
Salariul minim european și susținerea unei agende sociale la nivelul Uniunii Europene au fost temele esențiale ale
discuției cu Nicholas Schmit, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale.
Partidul Social Democrat a făcut chiar o campanie națională împreună cu sindicatele în care a strâns zeci de mii de
semnături pentru a sprijini un astfel de demers.
PSD a rămas singurul partid care apără cu adevărat drepturile tuturor categoriilor sociale, indiferent că sunt angajați la
stat sau la privat, că sunt antreprenori, studenți sau pensionari.
Vă mulțumesc.
Deputat
Daniela Oteșanu
***
Bugetul de Stat 2021- un buget antioameni
Domnule președinte,
Stimați colegi,
Una din modalitățile de evaluare a performanței unei guvernări o reprezintă măsurile luate pentru oameni. Cei pe care,
în calitate de guvernant, esti dator să îi reprezinți cu responsabilitate, corectitudine, echitate, eficiență și empatie. Și spun
empatie pentru că o guvernare nu este și nu trebuie să fie un mecanism robotic și abstract. Ea este creată de oameni pentru
oameni.
În schimb, de aproape doi ani, indiferent de cum s-a numit această formulă de guvernare, România este divizată în două
mari lumi. Lumea reală a cetățenilor români și lumea celor pentru care a guverna nu înseamnă decât un mijloc de folosire a
unei puteri eminamente pentru obținerea de funcții, facilități și privilegii. Scopul exclusiv a ceea ce trebuia să fie pentru
întregul popor român s-a transformatastfel în obținerea și consolidarea câștigului personal și de grup al celor de la guvernare,
iar, pentru aceasta, românii nu reprezintă decât instrumente de atingere a acestui scopul. Oameni depersonalizați, deposedați și

24

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 3 - 2021
Săptămâna 15 - 19 februarie 2021
trecuți la categoria mijloace. Oameni deveniți simple date în calcule meschine, cinice și sinistre ale unei puteri distopice cu
tendințe marcate dictatoriale.
Și mereu au existat scuze pentru asta. Justificări bazate pe neadevăruri flagrante. Dacă până în luna decembrie a anului
trecut, campaniile electorale i-au determinat să joace un teatru în care rolul de victimă alterna cu cel de salvator, acum, când și
ultima mască a fost aruncată, hidoșenia acestei guvernări depășește orice imaginație.
Acum, vedem cu toții adevărata față a celor care ar trebui și trebuie să guverneze pentru români, pentru oameni. Cei
cărora, fără niciun menajament li se spune și li se arată că nu au nici cea mai mică importanță. Cei care au devenit victimele
unor călăi care își justifică abominația prin falsa nevoie de austeritate. O austeritate descoperită brusc imediat după tururile de
alegeri și care se aplică exclusiv cetățenilor de rând. Pentru ei, nu sunt bani. Pentru ei, salariile trebuie înghețațe, trebuie făcute
disponibilizări, pensiile nu cresc, măsurile de sprijin nu există, ba, mai mult, se elimină și cele puține care mai existau.
Pentru ei, cetățenii de rang și cu rang, se creează și se negocieză zeci și sute de funcții și privilegii. Orice cheltuială are
un motiv bine întemeiat. Pentru ei, cei aleși (de ei între ei, pentru că rezultatele alegerilor pe care le nesocotesc arată exact
inversul!), totul este posibil, iar austeritatea nu există.
Am așteptat atât de multă vreme un buget de stat pentru anul 2021. Au fost ocupați să se certe, să își aranjeze funcții și
titluri, au fost ocupați să arunce cu declarații false dintr-o incompetență crasă și o enormă lipsă de scrupule. Nu le-a păsat. Iar
acum, când intrăm practic în finele primul trimestru al anului, au venit cu un buget de stat care îi aruncă pe toți românii în
sărăcie și subdezvoltare, afectându-le iremediabil viața. Un buget care nu doar că nu asigură nevoile de bază ale populației și
ale domeniilor prioritare, dar care, din rațiuni clădite pe minciună, aduce fiecăruia dintre noi prejudicii.
Nicicând, România și românii nu au avut un buget antinațional și antiuman!
Nicicând, justificările măsurilor îndreptate împotriva oamenilor nu au fost mai lamentabile și mai transparente în
neadevărul lor!
De la greaua moștenire până la pandemie, au încercat și folosit toate scuzele și motivele posibile.
Însă ceea ce nu au spus și nici nu vor avea vreodată moralitatea și decența să o facă, constă în adevăratele motive pentru
care toți cetățenii români suferă și vor avea de suferit. Iată, stimați colegi, câteva dintre adevăratele motive pentru care
guvernarea groazei a instaurat austeritatea și politica antiom și antițară:
 incapacitatea totală de a gestiona pandemia de COVID și a crizei provocată de aceasta
 0 cunoștințe minimale despre ce înseamnă guvernarea unui stat
 0 abilități și capabilități de manageriere a oricărui domeniu al statului
 0 interes față de cetățean
 greșeli grave făcute zilnic din incompetență
Deputat
Vasilică Toma
***
Austeritatea, legea de funcționare a guvernului „Nu se poate”
„Viața e complexă și are multe aspecte” - este o replică de senzație dintr-un film celebru. Cam așa se întâmplă și în
politica românească. PSD a câștigat alegerile parlamentare, dar chiriașul de la Cotroceni a decis că vrea „guvernul meu” și
„majoritatea mea parlamentară”, în disprețul voturilor exprimate de români. Acum, Iohannis și „Dreapta unită” au dat startul
la o nouă etapă a tăierilor drepturilor românilor, după cele efectuate anul trecut de guvernele Orban.
Am avertizat în campania electorală de la sfârșitul anului trecut că executivul PNL-USR va readuce pe noi culmi
austeritatea în România. La vremea respectivă, șefii acestor partide nu le-au spus oamenilor că „nu se pot” majora pensiile, că
„nu se pot” acorda vouchere de vacanță sau că „nu se mai poate” acorda gratuitatea pe CFR pentru studenți.
Practic, liderii dreptei i-au mințit pe toți românii, furând astfel voturile tuturor, până și a celor care au avut încredere în
ei. Ajungem astfel în situația în care peste șapte milioane de români vor fi afectați de măsurile de austeritate ale Guvernului
„Nu se poate”, din toate categoriile: salariați, pensionari, tineri, copii, antreprenori, Horeca.
Premierul actual, ministrul Finanțelor de atunci, le promitea în plină campanie pensionarilor că pensiile vor crește cu
8,1% din ianuarie 2021. Mai mult, chiar în programul lor de guvernare au scris minciuna negru pe alb: „Va continua să se
majoreze anual valoarea punctului de pensie pentru a acoperi 100% rata inflației și minim 58,5% din rata de creștere a
salariului mediu brut pe economie”, se arată în Programul de guvernare PNL-USR+PLUS-UDMR, pagina 155!
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Acum, liderii coaliției de la guvernare le spun românilor că majorarea pensiilor nu poate fi făcută din cauza…destinului!
În aceste condiții, ne întrebăm pe bună dreptate de ce mai avem guvern, dacă nu poate face nimic pentru populație, dacă nu
poate sprijini relansarea economiei, dacă nu generează bunăstare cetățenilor.
Nici tăierea voucherelor de vacanță nu a fost anunțată în campanie de niciunul dintre partidele din coaliția de guvernare,
ba dimpotrivă, ei susțineau că vor relansa economia și vor sprijini sectorul Horeca. Eliminarea voucherelor de vacanță, o
excelentă măsură stimulativă de susținere a turismului autohton luată de PSD, ilustrează perfect viziunea economică
dăunătoare a „Guvernului taie tot”, care mizează pe o economie infimă la buget. În realitate, efectul va fi o nouă lovitură sub
centură aplicată turismului și industriei ospitalității, după un an catastrofal.
Ce va obține executivul dreptei: noi falimente, neplata taxelor și impozitelor, lipsa colectărilor bugetare, creșterea
numărului șomerilor. S-a renunțat practic la un stimul care fiscaliza o mare parte din activitatea turistică din România, iar
acum, pe fondul pandemiei și cu spectrul falimentului, ea va reintra în zona gri sau chiar în zona neagră.
În replică, PSD a prezentat în Bugetul său alternativ o viziune diametral opusă față austeritatea din proiectul Legii
bugetului de stat pentru anul 2021, demonstrând că „se poate” susține majorarea pensiilor și a salariilor dacă se stimulează
economia și se creează noi locuri de muncă, fără tăieri de venituri și introducerea de noi taxe.
În aceste condiții, este greu de crezut că PSD va vota acest buget de constrângeri pentru români, deoarece nu vrem să
fim părtași la acțiunile dreptei de a falimenta românii și România.
Deputat
Cristina-Elena Dinu
***
Obiectul declarației politice: Pensionarii și reprezentanții HORECA
au fost cei mai mințiți și umiliți de către Guvernarea Dreptei Unite
Stimate colege și stimați colegi,
În mai puțin de 1 an de zile pensionarii au fost mințiți și înșelați de șase ori de guvernarea Dreptei. Practic toate
promisiunile făcute pensionarilor au fost încălcate de fiecare dată de către Orban, Cîțu, USR-PLUS și UDMR. După această
lungă serie de manipulări, practic nimic din ceea ce mai promit acești guvernanți nu mai poate fi luat în serios. Este practic o
sancționare cinică a pensionarilor că nu au votat aceste partide. PSD a demonstrat cu cifre concrete că în cadrul unui deficit
comparabil cu cel propus de actuala Coaliție se puteau acorda majorările prevăzute de lege pentru pensii.
Prima minciună: în loc de 40% au majorat doar cu 14% punctul de pensie la 1 septembrie 2020. A doua minciună: în loc
de 8,1% de la 1 ianuarie 2020, cât promiteau în campanie cei de la PNL, punctul de pensie a crescut cu 0%. A treia minciună:
majorarea punctului de pensie la 1.875 de lei, prevăzută inițial în Legea pensiilor adoptată de PSD, a fost amânată de la 1
septembrie 2021, la 1 septembrie 2023. A patra minciună: majorarea punctului de pensie cu rata inflației și cu 50% din
creșterea salariului mediu nu se mai aplică în 2021, deși era asumată în programul de guvernare al Coaliției PNL-USR-PLUSUDMR. A cincea minciună: punctul de pensie nu va fi majorat nici măcar la 1 ianuarie 2022, deși președintele Orban a
precizat în mod explicit această dată. A șasea minciună: se desființează legătura dintre majorarea punctului de pensie
concomitent cu creșterea salariului mediu.
Să vă fie rușine pentru v-ați bătut joc și ați înșelat încrederea părinților și bunicilor noștri!
La fel ați procedat și în cazul antreprenorilor români, pe care i-ați închis, i-ați ignorat, i-ați amăgit și i-ați amânat, lună
de lună, cu tot felul de programe nefuncționale și cu fonduri inexistente.
Tăierea voucherelor este ilustrativă pentru viziunea economică nocivă a actualului Guvern de tip contabil. Mizând că
veți face economie la buget, prin tăierea acestor beneficii, în realitate efectul este diametral opus. Turismul din România
primește o lovitură de grație după dezastrul de anul trecut, firmele vor da faliment și nu vor mai plăti taxe la buget. Salariații
acestor firme vor intra în șomaj și nu vor mai plăti nici ei taxe și impozite, dimpotrivă vor crește cheltuielile cu șomajul.
Stimați guvernanți, ați lovit în cele mai vulnerabile categorii, care au suferit cel mai mult în urma pandemiei, pensionarii
și reprezentanții HORECA. Prin Bugetul pe care îl promovați pentru anul 2021, practic îi condamnați la sărăcie și umilire atât
pe pensionari, cât și pe antreprenorii români și indirect pe toți angajații acestora.
Fac un apel de la tribuna Parlamentului României să vă opriți acum, când nu e prea târziu, să aruncați la coș, acest Buget
al neputinței, al umilirii tuturor categoriilor socio-profesionale, al tăierilor, amputărilor și reducerilor de fonduri la toate
capitolele.
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Vă rog să mai citiți o dată Bugetul Alternativ publicat de PSD, care a fost cu adevărat realizat în urma consultărilor cu
organizațiile societății civile, cu sindicatele, cu patronatele, cu reprezentanții fiecărui domeniu de activitate din România și
apoi să-l copiați, să vi-l asumați și să veniți cu el la vot în Parlament. PSD va avea grijă întotdeauna de bunăstarea românilor,
indiferent că sunt angajați la stat sau la privat, că sunt antreprenori, pensionari, elevi sau studenți.
Vă mulțumesc.
Deputat
Marius Constantin Budăi
***
Voiculescu, vinovat pentru situația dezastruoasă din Sănătate
PSD a depus moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, din rațiuni obiective, indiscutabile, în
urma unor acțiuni care au relevat în mod clar că domnia sa nu și-a făcut datoria și nu este capabil să gestioneze situația
deplorabilă în care a ajuns sistemul sanitar. Faptul că au murit 19 oameni după incendiul de la Institutul „Matei Balș” pare a fi
o banalitate pentru Voiculescu, singura sa reacție, și aceea bâlbâită și neconcludentă, fiind că se vor lua măsuri și se vor face
reforme în sănătate.
Îi amintesc ministrului fără diplomă de licență că sănătatea românilor nu este un moft, iar acest sistem nu este propria sa
moșie. Au murit oameni, prea mulți oameni, domnule ministru! Iar după ce au murit, ați catadicsit doar că spuneți „voi face,
voi drege”, ca și cum drama din centrul Capitalei s-ar fi petrecut în prima zi a dumneavoastră de mandat!
Domnule Voiculescu, nu aveți nicio scuză, iar falsul val mediatic de susținere și încredere la adresa dumneavoastră
lansat în spațiul public nu are niciun efect, cât timp dumneavoastră nu realizați că nu sunteți pregătit pentru funcția pe care o
dețineți!
Nu mai sunteți în postura de a da vina pe „greaua moștenire”, cu atât mai mult cu cât nici măcar nu ați ținut cont de
recomandările pe care vi le-a lăsat predecesorul dumneavoastră în funcție, fostul ministru Tătaru.
La toate acestea se adaugă multe alte elemente negative din realitatea cotidiană a sistemului de sănătate, care nu numai
că nu sunt în regulă, dar afectează în mod direct viața oamenilor. Pandemia COVID 19 este în continuare scăpată de sub
control, raportările sunt haotice, strategia de testare este greșită, iar organizarea vaccinării se dovedește profund deficitară.
Ce văd românii este doar indiferență, indolență, aroganță și sfidare din partea celui care ar trebui să aibă drept principală
grijă sănătatea și siguranța cetățenilor!
Pentru toate aceste probleme grave, pentru lipsa de viziune și de soluții, PSD cere demiterea ministrului Sănătății, Vlad
Voiculescu. Acesta trebuie să plece, chiar dacă moțiunea simplă va fi sau nu adoptată. Dacă are onoare!
Deputat
Georgeta-Carmen Holban
***
O scurtă istorie a incompetenței grave în sănătate!
Stimați colegi parlamentari,
Moțiunea contra ministrului Vlad Voiculescu a fost un gest parlamentar obligatoriu în condițiile în care sistemul de
sănătate din România este greu încercat. Însă, cu o moțiune nu se face primăvara. Avem nevoie ca în sănătate lucrurile să se
schimbe. Nu mai avem timp de pierdut.
Este inutil să vă reamintesc faptul că toată planeta trece printr-o criză sanitară, deși pentru unii colegi de la guvernare
poate ar trebui reactualizate aceste informații! Însă, iată, suntem la mai bine de un an de zile de la debutul pandemiei și ne
confruntăm fix cu aceleași probleme: nu e clar cine gestionează sanitar măsurile de prevenție, tot nu știm cine decide
comunicarea „strategică”, datele raportate sunt incomplete, nu se fac suficiente testări.
Să ne aducem aminte, stimați colegi parlamentari, faptul că liberalii și acum, mai nou, și useriștii sunt responsabili de
ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Domnilor, ați avut mai bine de un an de zile să mișcați lucrurile, dar sub
conducerea voastră, România se afundă tot mai tare într-un Ev Mediu sanitar!
Unii dintre dumneavoastră probabil ați uitat că ministrul sănătății Victor Costache era trimis acasă de Ludovic Orban
din cauza dezastrului din spitale. Se întâmpla în martie 2020, iar „profesionistul” Victor Costache încerca să facă afaceri
particulare cu testări chiar de la începutul pandemiei. Poate ați uitat că, în aceeași perioadă, domnii liberali cereau alegeri
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anticipate în timp ce România înregistra primele decese din cauza COVID 19! Acum domnul Costache a fost recuperat de
sistemul clientelar penelist și este consilierul primului ministru Florin Cîțu!
Stimați colegi liberali, l-ați adus mai apoi pe domnul Nelu Tătaru sub mandatul căruia, extrem de „competent”, pacienți
din România mureau arși în spitale. Țineți minte incendiul de la Piatra Neamț? Unde sunt rezultatele anchetei de atunci? Cine
sunt vinovații? Ce măsuri s-au luat în spitalele din toată țara astfel încât acea tragedie să nu se mai repete? Vă spun eu ce ați
făcut: NIMIC!
Drept dovadă, o serie întreagă de incendii au avut loc în spitalele „manageriate competent” de miniștrii liberali ai
sănătății:
- 14 noiembrie 2020: incendiu izbucnit la secţia Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă PiatraNeamţ. Zece oameni au murit.
- 25 decembrie 2020: pavilionul de bărbaţi de la Spitalul de Psihiatrie Socola Iaşi. Un om a murit.
- 2 ianuarie 2021: Secţia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman, judeţul Neamţ. Doi pacienți răniți și două cadre
medicale intoxicate.
- 19 ianuarie 2021: incendiu pavilion spitalul „Matei Balș”. Zece oameni au murit.
Vă întreb din nou: câți oameni trebuie să mai moară pentru ca miniștrii dumneavoastră, stimați guvernanți, să se apuce
de treabă?
Seria continuă de miniștri liberali ai sănătății și, mai nou, un userist este responsabilă de nimicul care se petrece în
sistemul românesc de sănătate. Fiindcă asta ați făcut, domnilor, NIMIC!
Poate că moțiunea este un gest prea mic de responsabilizare a domniilor voastre! Poate ar trebui să răspundeți public
pentru incompetența, ineficiența și inactivitatea miniștrilor sănătății pe care tot îi susțineți ca salvatori ai României!
Sunteți datori, în continuare, să răspundeți la întrebări adresate de o țară întreagă:
- De ce Statul român face atât de puține teste COVID?
- Cine se ocupă de comunicarea „strategică” în timpul pandemiei și de ce nu știm cine sunt acești oameni?
- De ce nu se raportează transparent, pe județe, cazurile noi, persoanele vindecate și decesele?
- De ce nu s-au vaccinat cu prioritate profesorii?
- De ce Statul Român nu mai știe nimic de starea de sănătate a românilor din diaspora?
Domnilor liberali și useriști, este momentul să vă treziți la realitate! Ori sunteți capabili de guvernare, ori plecați acasă!
Vă mulțumesc!
Deputat
Silviu Macovei
***
Declarație politică
Stimati colegi,
Vreau să vă întreb de câte ori ați văzut imagini sau ați citit comentarii acide legate de mâncarea din spitalele românești?
Am văzut cu toții, nu? Și eu, și dumneavoastră, nu putem nega realitatea tristă.
Acele fotografii sau comentarii NU au rezolvat problema. Rezolvarea stă în mâinile nostre, în votul nostru, în puterea cu
care am fost învestiți. Putem îndrepta acest lucru. Noi, aici în Parlament!
Primul pas este deja făcut: săptămâna trecută am depus un proiect de lege, susținut de grupul parlamentar PSD, pentru
modificarea legii 65/2006 pentru creșterea plafonului normei de hrană de la 10 lei. Fac acum apel, la fiecare dintre
dumneavoastră, indifferent de partidul care îl reprezentați, să țineți cont că oamenii bolnavi care ajung în spitale nu au carnet
de partid roșu, galben sau portocaliu.
Hrană de 10 lei pe zi în spitale? 10 lei, pentru trei mese ale unui bolnav? Nu mai putem accepta asta, NU mai putem sta
indiferenți, este un moment în care să facem dreptate celor care ne-au ales, pe mine, pe dumneavoastră. 10 lei pe zi pentru
masa unui bolnav? Atât poate oferi România? Nu cred.
NOI suntem cei care putem schimba lucrurile. Aici, în Parlament, în această sesiune parlamentară! Indiferent de partidul
din care facem parte, această lege este bună pentru toți românii! Vă invit așadar la consens politic pentru o lege care va
schimba viața a milioane de români!
Este foarte trist că astăzi trebuie să vă aduc în discuție o propunere legislativă care trebuia rezolvată demult: mărirea
alocației de hrană în spitalele din România. Nu vreau să fiu ipocrit, nu vreau să dau vina pe alții care ar fi putut sa
reglementeze demult asta, din partidul meu sau al vostru sau oricare partid s-a mai perindat la guvernare.
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Ar fi vorbe inutile, goale, demagogie pură.
Dragi colegi, nu vreau să mai pierdem nicio secundă și astăzi vreau să cădem cu toții de acord că alocația de hrană în
spitalele românești NU mai pot rămâne în limita a 10 lei. 3 lei, în România anului 2021 pentru masa unui bolnav. E ridicol.
Sunt bunicii noștri, părinții noștri, cei care au ridicat această țară, spitalele, au crescut medicii și asistenții care ne îngrijesc
astăzi. Și ce le oferim în schimb? Mâncare de 3 lei. Este ridicol! Este o bătaie de joc. Și nu putem permite să se mai întâmple
asta. Trebuie să rezolvăm, insist, AICI, ACUM, acest aspect. Pentru a nu ne fi rușine mâine să dăm față cu oamenii care ne-au
trimis aici.
Sunt spitale care au fonduri din care pot susține o hrană mai bună, nu asta este problema. Problema este că dacă
depășesc această sumă Curtea de Conturi îi va lua la întrebări și niciun manager nu își permite asta. Și va încerca să se
încadreze cumpărând mâncare proastă, de slabă calitate.
Și nu e acceptabil să hrănim bolnavii cu o mâncare pe care, fiți sinceri, niciunul dintre noi nu am accepta-o. Vă cer să
aprobam o sumă care sa asigure oricărui bolnav un meniu decent. NOI putem schimba asta.
Deputat
Bogdan-Gruia Ivan
***
Educația românească este îngenuncheată de Guvernul „austerității naționale” prin alocarea
celui mai mic buget din ultimii 30 de ani, doar 2,5% din PIB
Stimate colege / stimați colegi,
Guvernul Dreptei Unite promovează penuria în sistemul de educație, în anul în care copiii și profesorii, părinții și
antreprenorii locali așteptau consolidarea învățământului, adaptarea programei școlare la cerințele pieței, creșterea ponderii
aplicațiilor practice împreună cu mediul de afaceri și realizarea de investiții în unitățile școlare.
În forma Bugetului de Stat publicat de Guvernul „NU SE POATE”, ca pondere în PIB, România are cel mai mic buget
al educației din ultimii 30 de ani. Niciodată țara noastră nu a alocat doar 2,5% din PIB pentru acest domeniu extrem de
important pentru viitorul acestei națiuni. În valoare nominală, bugetul educației e comparabil cu cel de anul trecut, cu un plus
de doar 0,86%, dar e mai mic cu 2 miliarde de lei decât ultimul buget al învățământului din guvernarea PSD.
Partidul Social Democrat avea soluții pentru creșterea cu 18% a bugetului Educației. Programul de guvernare în
domeniul învățământului, propus de PSD ca rezultat al consultărilor cu partenerii sociali, cu organizații profesionale, cu
asociații ale elevilor și ale părinților, includea cele mai bune soluții pentru un sistem educațional funcțional, care să ne
pregătească cea mai bună resursă a României, tinerii, pentru a concura și a câștiga în economia globală. Din păcate, nicio
categorie socială nu a scăpat de tăvălugul tăierilor Guvernului „Nu se poate”. Copiii au fost mințiți și ei. Alocațiile nu au
crescut cu 20% cum se lăudau cei de la Guvernare, ci doar cu 16%. La 1 ianuarie au crescut de la 185 de lei la 214 lei și nu
mai cresc de două ori, așa cum promiteau în campanie cei de la PNL, atunci când spuneau că alocațiile se vor dubla în cinci
tranșe. Una din tranșe deja a dispărut!
Studenții trebuie să-i creadă pe cuvânt pe guvernanți, că vor schimba în Parlament decizia anunțată deja de tăiere a
gratuității pentru transportul cu trenul. Medicilor, profesorilor și celorlalți bugetari li s-au înghețat salariile, li s-au tăiat
sporurile și li s-au anulat voucherele de vacanță care încurajau turismul în România și puteau salva industria de ospitalitate
care a fost puternic lovită de pandemie. Salariaților din mediul privat le-a crescut în bătaie de joc salariul minim față de cât era
promis anterior, doar cu 2 lei pe zi. În concluzie, Guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR a dus, în doar două luni de guvernare,
la sărăcirea populației.
Klaus Iohannis, promotorul și girantul acestei guvernări de austeritate națională, reia promisiunile mincinoase privind
investițiile în educație. Tot ce promite președintele se bazează pe un Plan Național de Redresare și Reziliență respins de
Comisia Europeană pentru că era făcut după ureche, de oameni care habar nu au despre nevoile reale ale românilor, cu ZERO
reforme și programe asumate.
Iohannis deja împarte banii europeni pe baza unor proiecte fictive privind dezvoltarea învățământului, care în acest
moment nu există. Totul este o himeră. Toate promisiunile lui Iohannis privind educația, inclusiv proiectul de țară ,,România
Educată”, s-au dovedit a fi doar minciuni electorale. După un an și patru luni cu guvernele lui Iohannis, timp în care mii de
copii nu au avut acces la cursuri, România are cel mai mic buget pentru Educație din istorie. Acesta este adevărul crud.
Vă mulțumesc!
Deputat
Dan Constantin Șlincu
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Profesorii au fost lăsați la urmă în campania de vaccinare
Decizia de redeschidere a școlilor a fost luată rapid, în ciuda faptului că numărul cadrelor didactice vaccinate este foarte
mic. Suntem la două săptămâni de când școlile au fost redeschise și, iată, deja avem multe cazuri de profesori și de elevi
infectați cu noul coronavirus.
Deși nu îmi doresc asta, nu mă pot aștepta decât ca lucrurile să evolueze din rău în mai rău, iar vinovați pentru asta sunt
toți cei care iau decizii fără pregătire și fără măsuri care să limiteze riscurile.
Din noiembrie, când școlile au fost iar închise din cauza epidemiei, nu s-a realizat nimic pentru o mai bună pregătire a
reluării cursurilor. La fel ca anul trecut, și acum – voi cei din Guvern - ați ignorat ostentiv să faceți ceea ce trebuie pentru a
reduce riscurile pentru profesori și elevi.
La mijlocul lunii ianuarie, Ministerul Educației a trimis către Inspectoratele Școlare Județene o notă în care solicită
înscrierea cu prioritate a angajaţilor din învăţământul preşcolar şi a celor din unităţile de învăţământ preuniversitar în platforma
de vaccinare. Ce s-a ales de aplicarea acestui ordin? Nimic.
Nici ministrul Educației, nici cel al Sănătății nu au fost interesați cu adevărat să vadă ce se întâmplă mai departe.
Guvernul trebuia să verifice în teritoriu care este situația și să se asigure că profesorii care doresc să se vaccineze chiar pot face
asta. A făcut așa ceva Guvernul Cîțu? Evident, nu.
Acum, nu mai sunt locuri pentru ca profesorii să se programeze la vaccinare, estimările privind ritmul campaniei au fost
prea optimiste, iar ministerul Educației și coordonatorii campaniei de vaccinare nu se înțeleg pentru a găsi o soluție la această
problemă.
Veniţi şi vorbiţi despre echipe mobile pentru vaccinarea profesorilor, căutând scuze de fapt pentru tot ce nu s-a
făcut pânâ acum. Soluţiile trebuiau căutate înainte – adică în ultimele trei luni, când aţi stat degeaba, blocaţi în
campania electorală şi, ulterior, în negocieri pentru împărţirea funcţiilor, negocieri cu care vă pierdeţi timpul şi astăzi.
Nimeni nu ceruse vaccinarea profesorilor ”peste rând” - căci aici nu se pune problema de așa ceva, oamenii aceștia au
acum dreptul să se vaccineze – sau tratament preferențial pentru cadrele didactice. Era nevoie să li se acorde acestor oameni
minim de respect și să li se ofere o minimă siguranță în condițiile în care au fost trimiși să se expună fără a avea un cuvânt de
spus.
Din păcate, nu avem un ministru al Sănătății sau al Educației care, la preluarea mandatelor, să fi pus piciorul în prag
pentru a se asigura că profesorii nu vor fi lăsați la ”urma rândului”. Acești miniștri au preferat să se certe între ei sporind
impresia că decizia privind redeschiderea școlilor este marcată de habarnism.
Nu puteți da toată ziua mesaje pozitive despre cum decurge campania de vaccinare făcând abstracție la nesfârșit de
situația din teren. Când există foarte multe persoane din categoriile de risc sau din cele cu adevărat esențiale care nu sunt încă
vaccinate, nu ne putem minți că toate lucrurile merg bine.
Profesorilor nu li s-a acordat atenția cuvenită în procesul de implementare a strategiei privind vaccinarea. Acesta este
adevărul. Guvernul penelisto-userist stă foarte prost la capitolul execuție. Consecința? Suntem iar în fața riscului de a suspenda
cursurile, pentru a nu pierde total de sub control situația sanitară și nimeni nu își asumă vreo responsabilitate.
Deputat
Laura Vicol
***
Cum a distrus guvernul pnl-usr turismul românesc
În timp ce priveam la televizor cum patronii de restaurante și hoteluri din toată țara au ieșit, la aceeași oră, în fața
localurilor și au protestat împreună cu angajații, față de lipsa măsurilor de sprijin pentru această industrie, mi-am amintit
cuvintele unui angajat al Agenței Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aflat în prag de pensionare, în perioada când eram
director general al acestei instituții. În timpul unei vizite de lucru, pe care am făcut-o în teritoriu, la stația unde lucra, bărbatul a
venit și mi-a mulțumit pentru voucherele de vacanță, numai fusese într-un concediu de ani buni, dar, după ce a primit prima
dată voucherele, și-a dus soția ”la băi”. Își făcuse planul ca, în următorul an, să se ducă la mare, să vadă, poate pentru ultima
oară Marea Neagră și să retraiască anii tinereții.
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În urmă cu trei-patru ani, și angajații care primeau vouchere de vacanță și patronii de restaurante, hoteluri și pensiuni
erau mulțumiți și chiar fericiți pentru că, această măsură a fost, așa cum au declarat reprezentanții HORECA ”o gură de oxigen
de care aveau nevoie”.
Acum, din cauza pandemiei, au avut pierderi de 70%, și-au concediat angajații, unii au dat faliment, firmele sunt
cumpărate pe nimic de ”șmecherii crizei”, iar Guvernul PNL-USR le-a întors spatele. și a redus la 200 milioane de euro, suma
de 500 milioane de euro, alocată ca schemă de ajutor de stat pentru a acoperi 20% din pierderile suferite.
În 2020, 25% din locațiile de turism s-au închis. În România, nu se mai poate vorbi de turism de afaceri, iar turismul de
relaxare a mai primit o lovitură, după ce premierul Florin Cîțu a anunțat tăierea voucherelor de vacanță.
În 2018, aproximativ 1,2 milioane de români din sistemul public au putut deconta aceste vouchere exclusiv în unităţi de
cazare situate pe teritoriul României, numărul cererilor pentru clasificarea unităților de cazare a crescut cu 60%, față de anul
2017, iar în primul semestru din 2019, cu 35% față de 2018. În timp ce Guvernul PSD a redus cota TVA pentru sectorul
turistic la 5%, Guvernul PNL-USR pregătește o nouă măsură de austeritate - majorarea cotei TVA.
Reprezentații HORECA amenință că vor da în judecată Guvernul PNL-USR care a distrus Turismul și, dacă mai este
nevoie de încă o dovadă că nu le pasă, Ministerul Turismului a fost desființat.
Ne întoarcem, în urmă cu cinci-zece ani, când stațiunile de pe litoralul românesc sau cele de la munte erau pustii,
hotelurile în paragină, personalul specializat lucra în străinătate, iar românii noștri, cei care erau mai înstăriți, luau drumul
Bulgariei, Greciei, Turciei sau Croației, iar ceilalți, ca angajatul stației de irigații, stăteau, în concediu, acasă.
Pentru că, întotdeauna este vorba despre oameni și fiecare măsură bună sau rea, pe care un guvern o ia, îi afectează. În
cazul de față, distruge o industrie și milioane de visuri și planuri de vacanță ale românilor!
Deputat
Florin Barbu
***
Bugetul coaliției de centru-noaptea
Stimaţi colegi,
A fost publicat bugetul pe anul 2021 al Guvernului austerității, format în jurul coaliției de centru-noaptea.
Bugetul pare să se axeze pe trei piloni principali: 1. sărăcie la populație; 2. austeritate în Sănătate; 3. penurie în
Educație.
Este evident că Guvernul se răzbună pe toate categoriile sociale, de la pensionari la bugetari și de la studenți la angajații
din mediul privat, dar astăzi mă voi axa pe o singură temă, cea a înghețării salariilor în sănătate.
În fapt, acest guvern iresponsabil a tăiat cu aproximativ 11% bugetul de la Ministerul Sănătății, un lucru inadmisibil în
condițiile în care încă avem o criză sanitară, iar spitalele noastre iau foc din cauza suprasolicitării.
Mai e un aspect important de menționat, prin Legea salarizării promovată de PSD medicii și asistentele au primit
prioritate la salarizare, pentru a menține personalul calificat din sănătate în țară.
Totuși, în sistemul medical nu lucrează doar medici și asistente, ci și personal de suport, așa-numitul personal TESA.
Acesta trebuia să cunoască, conform legii, creșteri salariale succesive până în 2022.
Actualul Guvern a decis înghețarea tuturor creșterilor și, drept urmare, personalul TESA din sistemul medical rămâne la
un nivel salarial inadecvat.
Nu putem avea un stat coerent dacă păstrăm inechitățile de salarizare din sistemul bugetar. Unitățile medicale nu pot
funcționa fără personalul de suport, care trebuie să aibă salarii în conformitate cu legea în vigoare.
Angajații TESA din unitățile medicale nu cer altceva decât să se respecte legea în vigoare, nimic mai mult.
Cum este posibil să crești bugetul Serviciului de Protecție și Pază cu 50%, în condițiile în care nu ai niciun eveniment
major în anul 2021, cum au fost, de exemplu, Președinția României la Consiliul UE sau vizita Papei în România, și să tai de la
Sănătate?
Chiar sunteți atât de cinici? Chiar nu înțelegeți că un stat nu e o firmă, iar voi nu sunteți simpli contabili?
Vom lupta în Parlament pentru a corecta aceste anomalii, dar cred că e momentul să plecați acasă, dacă nu vă pricepeți
la guvernare sau dacă o faceți cu rea-credință.
Vă mulţumesc,
Deputat
Mirela Furtună
***
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PSD va respinge categoric bugetul austerității promovat de coaliția Dreptei Unite
care pune în pericol sănătatea și viața botoșănenilor!
Stimate colege / stimați colegi,
La finalul anului trecut când, alături de colegii mei de la PSD, avertizam că Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR va
aduce austeritatea în România, liderii acestor partide spuneau că este doar o propagandă mincinoasă. Niciunul dintre ei nu leau spus alegătorilor că vor tăia banii pentru sănătatea botoșănenilor sau că „Nu se pot” majora pensiile părinților și bunicilor,
că „Nu se pot” acorda vouchere de vacanță angajaților, astfel încât să se sprijine turismul local sau că „Nu se poate” acorda
gratuitatea transportului cu trenul pentru studenți. Au mințit cu toții și au furat votul celor care și-au pus speranța în ei.
Cea mai cinică decizie este de departe tăierea bugetului Sănătății cu circa 11%. Astfel, actualul Guvern taie fonduri atât
de la Ministerul Sănătății, cât și de la Casa de Asigurări de Sănătate. În total rezultă un minus de 2,6 miliarde de lei, bani care
ar fi ajuns pentru a imuniza de două ori toată populația României cu vaccinurile disponibile la prețurile din prezent.
În opinia mea, decizia de a tăia bugetul Sănătății este criminală pentru că vine după șapte incendii în spitale, în care au
murit arși de vii peste 30 de pacienți, începând de la tragedia de la Piatra Neamț, până în prezent. Rapoartele întocmite după
acel incendiu arată că sunt foarte multe spitale în România care sunt vulnerabile la incendii și ar fi avut nevoie de bani în plus,
nu în minus, pentru a-și remedia problemele.
Pentru PSD, sănătatea a fost întotdeauna o prioritate absolută. Vă reamintesc că în guvernările social-democrate au fost
realizate investiții în sistemul de sănătate botoșănean în valoare de 18,5 milioane de euro pentru construirea unui spital nou,
reabilitarea și amenajarea a 13 dispensare medicale, achiziția a 27 de ambulanțe și echipamente avansate pentru investigații
medicale pentru Spitalul Județean Botoșani, respectiv Computer Tomograf și RMN. În același timp s-a început dotarea și
modernizarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Botoșani, a Secției Obstetrică-Ginecologie și Ambulatoriului
Secției de Pediatrie. Cu siguranță că mai este nevoie încă de multe investiții în sistemul sanitar din Botoșani și din toate
județele țării, dar în loc să se continue majorarea alocărilor pentru sănătate, Guvernul Dreptei Unite instaurează austeritatea și
în acest domeniu vital.
În timp ce toate statele Uniunii Europene majorează bugetele pentru sănătate, Guvernul României e pe contrasens și
reduce fondurile pentru serviciile medicale dedicate pacienților, pentru dotarea spitalelor și asigurarea materialelor sanitare
medicilor, pentru medicamente, în esență pentru tot sistemul sanitar.
Spre deosebire de partidele din coaliția de guvernare, colegii mei de la nivelul conducerii centrale a PSD au lansat un
amplu dialog cu organizațiile profesionale, sindicale și asociațiile pacienților pentru diagnosticarea cât mai exactă a sistemului
național de sănătate și găsirea soluțiilor celor mai eficiente la marile probleme actuale și anume: pandemia, testarea,
vaccinarea, asigurarea accesului la serviciile medicale, siguranța pacienților. Dar, cu toate acestea au fost complet ignorați de
actuala Putere, care din păcate are alte priorități: interesele de partid.
Atrag atenția că sunt grave sincopele repetate, bâlbele și măsurile confuze și contradictorii ale guvernării în privința
vaccinării, a testării, a deschiderii școlilor. Nu se mai pot tolera restricțiile care încalcă dreptul pacienților de a avea acces la
tratamentele necesare ori lipsa unor medicamente esențiale. Finanțarea spitalelor, suprasolicitarea corpului medical, salarizarea
echitabilă, reprezintă alte urgențe, mai ales în perspectiva dezbaterii bugetului de stat și al asigurărilor sociale.
Austeritatea Guvernului Cîțu nu se oprește la sănătate, ci afectează inclusiv dreptul la educație și bunăstare al familiilor
și copiilor, cărora le ia din buzunare 1,5 miliarde de lei, care reprezenta a doua jumătate din creșterea promisă pentru alocații.
La fel se întâmplă și în cazul profesorilor, care sunt privați de 700 de milioane de lei, care înseamnă ultima tranșă de creștere
salarială cuvenită pentru a ajunge la grila anului 2022.
PSD a prezentat în Bugetul său alternativ, o viziune diametral opusă față de bugetul de austeritate pregătit de Guvernul
Dreptei Unite și a arătat că stimulând economia și locurile de muncă „SE POATE” susține majorarea bugetului pentru
sănătate, se pot dubla alocațiile și în același timp se pot face investiții în dezvoltarea comunităților locale. Alternativa propusă
de PSD nu prevede nici tăieri de venituri, nici creșteri sau introduceri de taxe.
Revenind la sănătate, vă reamintesc că dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de statul român prin Constituție.
Așadar, este obligatoriu să fie asigurată asistența medicală în cele mai bune condiții pentru fiecare cetățean.
Vă mulțumesc.
Cu stimă,
Deputat
Alexandra Huțu
***
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Moțiunea pe Sănătate, fără efect juridic, dar cu recurs la moralitate pentru normalitate
Vă mulțumesc, domnule președinte,
Dragi colegi,
Dreapta ne-a obișnuit, încă de anul trecut, de când se chinuia tot în mod ilegitim să mimeze că guvernează în interesul
tuturor românilor, și nu strict al clientelei sale, să nu se supună rigorilor și urmărilor pe care o moțiune simplă le impune. Și
atunci, dar și acum, coaliția de guvernare nu vrea să ia în seamă protestul poporului materializat prin moțiuni simple față de
activitatea defectuoasă a unui membru al guvernului. Nu, reprezentanții dreptei nu vor să audă vocea românilor pe care noi o
facem auzită în Parlament, ci ei consideră că, dacă opoziția face uz de aceste mijloace democratice de taxare a gravelor
probleme cu care noi, toți ceilalți, ne confruntăm, de fapt le atacăm miniștrii și îi jignim. O astfel de logică sfidează nu doar
raționalul, ci și parlamentarismul democratic. Dar pentru PNL-USR-PLUS și UDMR nu ar fi vreo premieră.
Mă văd obligat să vă reamintesc că, în plină pandemie, vara trecută, spre finalul legislaturii anterioare, PSD a trecut,
prin Parlament, mai multe moțiuni simple, adresate împotriva unor miniștri ai fostului Cabinet Orban, printre care Violeta
Alexandru, la acea vreme la Muncă, Monica Anisie, fosta șefă a Educației, Marcel Vela, fostul titular de la Interne, Adrian
Oros, fostul și actualul șef al Agriculturii, sau Florin Cîţu, pe vremea aceea responsabilul cu Finanțele, în special cu
împrumuturile istorice, ca să fiu și mai concret. Deși noi, cei de la PSD, la fel ca și majoritatea românilor ne așteptam la gesturi
de normalitate și de demnitate din partea acestor miniștri de la acea vreme, concretizate prin depunerea mandatelor, așteptările
noastre justificate au fost mai întâi ironizate de liberali și de partenerii lor de guvernare, apoi trecute sub tăcere.
Însă, de departe cea mai dureroasă mostră de nepăsare față de suferințele românilor și de lupta lor cu pandemia ne-a fost
servită de dreapta în momentul demiterii, tot printr-o moțiune simplă, a fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, în iunie
2020. Deși se murea pe capete, iar pandemia scăpase total de sub control, rata infectării plasându-ne în topul țărilor europene
cu grave probleme, domnul Tătaru a considerat să le transmită românilor, pe un ton sec, că ”nu ar fi corect față de populație să
demisioneze în acele momente”. Nimic despre proasta gestionare a pandemiei, despre insuficiența testărilor, despre problemele
din spitale sau despre ceilalți bolnavi cronici, văduviți de accesul la tratamentele mai mult sau mai puțin vitale!
Despre omenie, empatie, onoare, normalitate și moralitate se mai poate pune problema, după refuzurile cu repetiție
venite din partea actualilor guvernanți de a-și depune mandatele sau de a-și retrage miniștrii?!
Dragi colegi, vă rog să nu luați drept un proces de conștiință observațiile mele, ci pur și simplu să înțelegeți că o
moţiune este cea mai legitimă şi mai dură formă de protest împotriva modului în care acţionează un ministru, cu acceptul
cabinetului din care face parte, dar și faptul că ceea ce se întâmplă în continuare în domeniul sănătății ne pune pe toți în mare
pericol. Pandemia nu poate fi sfidată precum o moțiune simplă, și nici cele 20 de victime carbonizate sau decedate din cauza
inhalării de fum în incendiul de la Institutul Matei Balș.
Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că românii nu mai au încredere în sistemul de sănătate pentru că nu le oferă
perspective bune din cauză că este prost gestionat! Pur și simplu se târâie din inerție! L-ați administrat deloc performant anul
trecut, iar acum i l-ați plasat unui ministru care a mai făcut dovada nepriceperii sale într-ale sănătății și în urmă cu șase ani!
Dumneavoastră trebuie să admiteți că un simplu gestionar al sistemului nu este suficient pentru stoparea pandemiei și pentru
rezolvarea tuturor celorlalte probleme mari din Sănătate! Nu mai este loc de amatorism când oamenii ard în spitale, li se refuză
accesul la diverse tratamente, iar vaccinarea a preluat din valențele Fetei Morgana.
Demersul nostru pentru îndepărtarea din funcție a lui Vlad Voiculescu, la fel ca și viitoarele moțiuni simple sau de
cenzură nu sunt făcute, citez- ”ca să ne aflăm în treabă”, după cum încearcă să păcălească opinia publică unii dintre liderii
dreptei, ci pentru că avem dreptul și nevoia de profesioniști care să poată gestiona cu adevărat haosul decizional de la nivel
guvernamental în care ați aruncat România, începând din noiembrie 2019, când ați acces la guvernare!
Nu putem sta cu mâinile în sân și vă garantăm că nu o vom face niciodată în fața dublului limbaj pe care îl folosiți
pentru Bruxelles, apoi pentru București. Una le spuneți acolo oficialilor europenei și alta faceți aici! La Bruxelles, ați prezentat
un buget cu tăieri semnificative pe zona de sănătate şi educaţie, iar aici, ne spuneți exact contrariu deşi bugetul certifică
tăierile.
Trebuie să vă opriți! Iar prin moțiunile pe care le vom depune împotriva dumneavoastră, a dreptei, ne dorim să faceți
reformă cu adevărat pentru bunăstarea și sănătatea tuturor românilor, și nu strict pentru numeroasa dumneavoastră clientelă
politică dacă tot ați confiscat guvernarea la finalul lui 2020!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ștefan Mușoiu
***
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Respect pentru dascăli
Stimați colegi, urmează adoptarea bugetului pentru anul 2021, o nouă șansă pentru a acorda educației ceea ce merită.
Bugetul pregătit pentru educație în acest an se remarcă prin a fi cel mai mic buget din ultimii 30 de ani, ca pondere în PIB și,
dacă a investi în educaţie înseamnă a investi în viitor, înțelegem că actualul guvern apreciază că viitorul României merită o
investiție infimă. Investiția în educație trebuie să înceapă prin investiția în resursele umane, întrucât dascălul are
responsabilitatea și rolul hotãrâtor în transformarea profundã a personalitãţii, în dezvoltarea substanţei intelectuale, fizice şi
socio-morale a individului.
Guvernul PSD a căutat ca prin măsurile implementate să readucă educația acolo unde merită, în vârful ierarhiei
priorităților de guvernare stabilind un calendar de eșalonare a măririlor drepturilor salariale până în septembrie 2020, astfel
încât în învățământ să se beneficieze de o grilă de salarizare anticipată, corespunzătoare celei de la 1 ianuarie 2022. În acest
sens, Guvernul PSD și-a respectat promisiunea față de dascăli și a acordat majorările salariale conform eșalonării stabilite.
Deși în noiembrie 2019 Florin Câțu, pe atunci ministrul de finanțe, spunea că are incluși în bugetul anului 2020 banii pentru
creșterile salariale pentru profesori, Guvernul liberal a amânăt creșterea salariilor mai întâi pentru 1 septembrie 2021, pentru ca
acum să aflăm că în anul 2021 vor fi înghețate toate salariile bugetarilor, deci și ale profesorilor.
Toate acestea se întâmplă în condiţiile în care, de la începutul acestei pandemii, personalul din învățământ a fost aruncat
în necunoscut, fără pregătire şi fără cele necesare pentru a-şi continua activitatea în regim on-line. Ce au primit angajaţii din
sistemul educaţional? Nimic! A trebuit să se descurce prin mijloace proprii, să investească din fondurile personale pentru a-şi
continua activitatea, să învețe singuri după tutoriale de pe net cum să intre în contact cu elevii, iar pentru toate acestea
profesorii trebuie apreciați și nu umiliți. Ei și-au continuat activitatea, deși nu au beneficiat de majorarea salarială din
septembrie 2020 și nu beneficiază actualmente de sporuri pentru condiții de muncă, similare altor domenii, deoarece nici până
acum nu s-a pus efectiv în aplicare regulamentul de sporuri pentru familia ocupațională ”Învățământ”.
Într-o Românie educată, nivelul salariilor trebuie să reflecte importanța muncii prestate pentru beneficiarii acesteia. De
Educație depinde viitorul și dezvoltarea economică a unei țări.
Totuși, România are cel mai mic indice de salarizare din UE a profesioniștilor educației, și printre cele mai mici din
Europa, peste Serbia și Albania dar sub Macedonia sau Bulgaria.
Potrivit unei analize realizate de Rețeaua europeană de informare a supra sistemelor și a politicilor de educație
(Eurydice) și preluată de mass-media, făcută pe baza datelor Eurostat și a celui mai recent raport despre salarizarea
profesorilor în Uniunea Europeană, cadrele didactice din România câștigă cu până la o treime mai puțin, în medie, față de
angajații cu studii superioare din mediul privat. În aceeași analiză, se notează că România a avut cea mai mare creștere a
salariului de pornire, ajustat la inflație, între 2014-2015 și 2018-2019, ani de guvernare PSD, și anume: 181% pentru nivel
preșcolar și primar, 164% pentru profesorii din învățământul secundar (prin asumarea plății contribuțiilor sociale).
O Românie educată respectă și apreciază pe cei care contribuie la viitorul ei prin munca făcută cu devotament și cu
onoare, indiferent de condiții!
Domnilor guvernanți, mă alătur colegilor mei din educație și vă cer să reconsiderați rolul și statutul dascălului în
societatea românească, să-l respectați și să-l apreciați. Iar acest respect trebuie să capete substanță prin cuprinderea în bugetul
anului 2021 a măririlor salariale pe deplin meritate de către cei cărora le datorăm, cu toții, ceea ce suntem azi.
Deputat
Florin Piper-Savu
***
Județul Suceava, sărit din schema de finanțare pentru 2021 de Guvernul Cîțu
Bugetul de stat dovedește minciunile liberale
Bugetul care dovedește minciunile liberale este acum public și asumat. Foarte degajat, primul-ministru Cîțu a
recunoscut fără pic de jenă că a mințit românii, că promisiunile din campanie nu doar că nu se potrivesc cu programul de
guvernare, ci chiar că au fost doar vorbe în vânt.
Mărirea punctului de pensie, a salariilor, a alocațiilor, gratuități, tichete de vacanță?
După cum a declarat Cîțu, toate au fost valabile în campania electorală, dar că între timp, după ce s-au văzut la
guvernare, aceste oferte au expirat.
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Unul dintre județele sărite din schema de finanțare este chiar județul Suceava, poate cel mai grav afectat de pandemia
Sars-CoV-2. Noi, parlamentarii PSD Suceava, am depus amendamente la bugetul de stat pentru 2021, pentru că județul nostru
are nevoie de bani pentru infrastructura de transport, pentru sănătate, educație și utilități.
Împreună cu colegii mei, parlamentarii PSD de Suceava, cerem Guvernului să construiască centurile ocolitoare pentru
orașele Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Fălticeni.
De asemenea, vom cere alocarea fondurilor necesare pentru darea în funcțiune a Spitalului Municipal Fălticeni, pentru
reparații capitale la școlile și grădinițele din județ, dar și pentru ca elevii din județ să participe la cursurile remediale prin
programul Şcoala după Şcoală.
Prezentarea bugetului Cîțu este momentul adevărului pentru români. Din păcate, este o nouă țeapă.
Guvernele de dreapta, încropite de fiecare dată prin artificii care nu au ținut cont de votul electoratului, au sacrificat
întotdeauna românii.
Dar un guvern încropit pe minciuni și prin furtul votului, nu poate rezista.
Domnule Cîțu, acesta cu siguranță nu este un guvern de cursă lungă, cum sperați.
Cu acest buget, tocmai v-ați luat bilet de retur spre casă.
Sper că mai aveți voucherele de vacanță de anul trecut, le puteți folosi când vă vor trimite românii la plimbare.
Asta dacă vă place România. Sau dacă vreți cu adevărat să o descoperiți. Vă recomand un traseu cu mașina din
București până în Moldova și Bucovina. Sau poate vreți cu trenul. Oricare ar fi alegerea, vă asigur că ați fi dorit să dați bani la
transporturi pentru autostrăzi.
Deputat
Gheorghe Șoldan
***
Voi fi apărătorul celor mulți și al românilor de pretutindeni
În calitate de deputat al Partidului Social Democrat in Parlamentul României voi apăra, înainte de toate, drepturile și
interesele locuitorilor din circumscripția mea electorală, județul Ilfov, în care va funcționa biroul meu parlamentar. Ca
parlamentar social-democrat, vreau să apar îndeosebi drepturile și interesele celor mulți și mai puțin favorizați de soartă, care
nu sunt in vizorul partidelor neoliberale, populare sau progresiste, care slujesc marea finanță și marile corporații transnaționale.
Vreau să apar drepturile și interesele muncitorilor din firmele multinaționale, care sunt plătiți la limita salariului minim pe
economie și cărora le sunt impuse tot felul de restricții, inclusiv de a nu nu se asocia in organizații sindicale. Vreau sa apăr
drepturile și interesele agricultorilor, inclusiv ale marilor fermieri români, care au fost neglijați de guvernarea PNL, actualul
ministru al Agriculturii fiind cel mai slab și habarnist ministru de resort din istoria postdecembrista a României. Nu mai
trebuie sa permitem ca agricultorii români, îndeosebi producătorii de legume, fructe, cereale și alimente ecologice, să fie
batjocoriți de lanțurile de supermarketuri.
Voi apăra drepturile și interesele consumatorilor, îndeosebi în fața furnizorilor de utilități, având în vedere practicile de
escrocare la care se pretează, în mod permanent și la nivel de masă, unele companii distribuitoare de energie electrică și de gaz
metan. O țară în care un distribuitor de energie și-a permis să-l taxeze inclusiv pe actualul ministru al Energiei cu o factura in
valoare de 900 lei, pe luna ianuarie, pentru un apartament nelocuit este o țara a nimănui. Practicile de escrocare prin așa-zisele
facturi estimative trebuie desființate și pedepsite prin lege. Voi apăra drepturile și interesele românilor în fața băncilor lacome
și arogante care au fost lăsate să-ți facă de cap în România.
Voi apăra drepturile și interesele pensionarilor români, cărora actuala guvernare le-a refuzat și le refuză majorarile
câștigate prin lege. Voi apăra drepturile și interesele copiilor, elevilor și studenților, cărora va trebui să le asigurăm alocații de
stat, burse scolare și burse studențești mai decente. Voi apăra drepturile și interesele persoanelor cu handicap, precum și ale
copiilor orfani institutionalizați și a persoanelor din azilele pentru vârstnici. Voi fi un apărărator consecvent al drepturilor
omului în fața abuzurilor justiției, poliției și administrației. Voi fi un aparator consecvent al mediului și un avertizor permanent
împotriva defrișării padurilor României, fenomen cu efecte climatice tot mai nefaste. Voi fi un apărător consecvent al culturii
și oamenilor de cultură (scriitori, pictori, sculptori, actori, muzicieni ș.a.), care au fost foarte afectați de pandemia de
coronavirus. Nu în ultimul rând, voi fi un apărator consecvent al sportului și sportivilor din România, militand pentru investiții
masive în sport, pentru creșterea numărului de ore de educație fizică în școli și în universități și pentru revenirea la competiții
sportive de masă.
Pe de alta parte, voi apăra drepturile și interesele romanilor dinafara granitelor României. Voi acorda prioritate maximă
drepturilor și intereselor românilor din jurul granițelor actuale ale tării noastre, începand cu românii din Republica Moldova,
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inclusiv din Transnistria, și continuând cu românii din regiunile Cernăuți, Odessa și Transcarpatia din Ucraina, cu românii de
pe Valea Timocului din Serbia, cu românii din estul Ungariei și cu aromânii din Bulgaria, Grecia, Albania și Macedonia. Voi
apăra drepturile și interesele românilor plecați la muncă de-a lungul și de-a latul Europei, urmând să stabilesc contacte
permanente cu comunitățile românești din Italia, Spania, Franța, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Austria, Belgia,
Olanda, Irlanda ș.a. De asemenea, voi cauta sa stabilesc contacte cu comunitățile românesti din Statele Unite ale Americii,
Canada, Australia, Noua Zeelanda ș.a. Nu în ultimul rând, având în vedere că în actuala legislatură nu au niciun reprezentant
de etnie româna în Parlament, voi apăra drepturile și interesele românilor din județul Harghita, cu care voi cauta să intru în
contact cat mai curand.
Dumnezeu să ocrotească România și pe români oriunde s-ar afla!
Deputat
Daniel-Florin Ghiță
***
Educația și sănătatea nu sunt o prioritate pentru guvern
Am trecut de mijlocul lunii februarie, iar Proiectul Legii bugetului de stat tot nu a ajuns în Parlamentul României. Anul
acesta, pe fondul celei mai mari crize sanitare din ultimii 100 de ani, aprobarea timpurie a bugetului nu mai era doar o
necesitate administrativă, ci una sanitară, de care depinde viața multor oameni.
În campanie, toate partidele de la guvernare – coaliția învinșilor, au promis lapte și miere. Când s-au văzut, însă, la
Palatul Victoria, situația a fost alta. Au tăiat și au înghețat, s-au luptat pe funcții ca hienele pe mâncare, lăsând nevoile
societății pe plan secund. Așadar, vă întreb: Asta este „revoluția bunei guvernări”, stimați USR-iști? Așa „dezvoltați
România”, stimați liberali?
Săptămâna trecută, premierul României a fost întrebat despre creșterea pensiilor, unul dintre obiectivele propuse de PNL
înainte de alegeri. Răspunsul a fost unul simplu: nu am promis creșteri în programul de guvernare, ci în programul electoral.
Aceasta este cea mai mare dovadă că liberalii nu vor respecta promisiunile făcute românilor.
Tot actualul premier, domnul Cîțu, spunea în urmă cu câțiva ani că sănătatea și educația nu trebuie să fie o prioritate.
Acum, și-a pus crezul în aplicare. Cheltuielile cu sănătatea se mențin în 2021 sub 5% din Produsul Intern Brut, departe de ținta
de 6% propusă în programul de guvernare și departe de procentele alocate în majoritatea țărilor europene.
Bugetul educației, de asemenea, lasă de dorit. Am parcurs probabil cel mai greu an al învățământului românesc, cu
impact negativ asupra dezvoltării elevilor noștri. Cu toate acestea, guvernanții ignoră în continuare nevoile din sistem, alocând
doar 2,55% din PIB pentru educație. Aceasta este cea mai mică alocare din 1995, de când există date privind cheltuiala
guvernamentală de la Eurostat sau Ministerul Finanțelor. În 2019, fișa de buget a Ministerului Educației și Cercetării arăta o
alocare de 30.9 miliarde lei pentru domeniul educației. În 2020, același minister avea 30,5 miliarde lei alocați la capitolul
învățământului. Anul acesta, Ministerul Educației a primit doar 28,5 miliarde lei. Așadar, cifrele spun totul.
Acum că au trecut toate scrutinele electorale, coaliția de la guvernare crede că poate face ce vrea. Cu siguranță, sunt
greu de oprit, având și majoritate parlamentară, dar asta nu înseamnă că PSD nu va acționa constant pentru corectarea
derapajelor administrative și politice ale guvernului. Ele există, iar noi le vom sublinia de fiecare dată. Totodată, dacă cineva
crede că românii nu vor ține minte, în viitor, toate minciunile din campaniile PNL și USR, se înșeală amarnic.
Deputat
Natalia-Elena Intotero
***
Fără vorbe multe, incriminări și sclifoseli ministeriale
Cu pensiile lucrurile merg rău în România, nu numai pentru că ele nu se măresc conform legii.
Dacă ați avut curiozitatea sau v-au dus pașii în jurul clădirilor unde se procesează documentele pentru pensionare, ați
văzut cu ochii dumneavoastră lungi cozi de așteptare, în care oamenii stau în frig, așteptând să fie invitați înăuntru, în încăperi
mici, sufocate de arhive împrăștiate peste tot.
Ca deputat al județului Vâlcea, m-am interesat recent să văd ce se întâmplă, de ce oamenii aflați la vârsta pensionării
sunt obligați să îndure situații dificile și de ce angajații Casei de pensii par depășiți de situație. Am aflat că, în general, în toată
țara, sediul județean al acestei instituții se găsește în clădiri de dimensiuni mici, cu spații improprii pentru relații cu publicul și
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insuficiente pentru organizarea muncii și a arhivelor de documente. In acelasi timp toate administrațiile publice locale,
județene și naționale au în proprietate spații libere, care pot fi închiriate pentru o mai bună funcționare a caselor de pensii.
Am făcut și o minimă documentare cu privire la resursele de oameni cu care funcționează aceste instituții. Trebuie să
știți si dumneavoastra că din anul 2001 și până acum, numărul de posturi la nivel național a scăzut cu peste 37%, adică de la
5950 la 3733!
În Europa, 15-20 de oameni se ocupă de procesarea documentelor pentru 10 mii de pensionari. În România, erau 9 în
2001 și sunt sub 7 în acest moment. Numărul de pensionari a crescut, desigur.
Sistemele informatice, calculatoarele și periferice cu care lucrează personalul, sunt complet învechite. Cât despre
programele informatice, ele sunt antichități de-a dreptul, sistemele de operare și softurile blocându-se frecvent pentru că sunt
versiuni vechi, fără licență!
Revenind la personalul aflat la lucru, mai trebuie spus că cele 3733 de posturi aprobate sunt ocupate de doar 3024 de
oameni și acest lucru se întâmplă în al doilea an în care forța de muncă din România merge în șomaj din cauza pandemiei. Sau
partidele de la guvernare nu au mai găsit câteva sute de lipitori de afișe să-i binecuvânteze cu un post la buget? Poate munca
uriașă pe care o fac în condiții atât de grele de lucru cei de la casele de pensii este mai puțin atractivă pentru pilele de partid, de
familie și de stat care se îndreaptă, cum ați văzut, către ape și alte domenii mai simplu curgătoare. Știu că imaginea aceasta nu
vă este străină.
Există însă cineva în România, un singur om, care se comportă ca și cum nici n-a văzut, nici n-a auzit și nici nu are
disponibilitatea să creadă. Acel om sunteți dumneavoastră, ministrul care ar putea să schimbe această situație folosindu-și
funcția și spiritul organizatoric pe care spuneți că-l aveți. În schimbul banilor primiți lunar, vă rog, doamnă ministru, folosițivă acest spirit organizatoric și pentru a rezolva aceste probleme.
Sunteți unul dintre cei 27 de miniștri care se ocupă în Uniunea Europeană de funcționarea instituțiilor care
administrează banii și documentele pensionarilor. N-am văzut cozi de oameni în frig, la intrarea în aceste instituții, nicăieri pe
continent. Nu cred că pot fi văzute în alte țări nici grămezile rugbistice din incinta acestor clădiri, nici calculatoare mai bătrâne
decât pensionarii și funcționând cu programe de pe vremea bunicii, piratate de pe internet.
Cauza principală a tuturor acestor complicații este menținerea de către Guvernul României a acestei situații și lipsa de
preocupare a ministeriabililor în rezolvarea problemelor angajaților copleșiți de volumul de muncă, a pensionarilor umiliți pe
la ușile acestei instituții.
Noi, parlamentarii, suntem aici să identificăm nevoile populației și să inițiem legi și modificări ale acestora pentru a
îmbunătăți viața oamenilor care ne-au trimis în Parlamentul României și să veghem ca Guvernul României să le aplice cu
respect față de oameni. Am făcut, iată, acest lucru, imediat ce am fost sesizat de cetățeni.
De la dumneavoastră, Guvernul României, se așteaptă de asemenea să aplicați aceste legi și să folosiți funcția și
priceperea organizatorică, într-un mod care să le îmbunătățească viața.
Vă solicit, doamnă ministru, să recunoașteți imediat această situație inacceptabilă și să prezentați public un program de
schimbare completă a situației prin mutarea caselor de pensii în sedii spațioase, prin completarea personalului la nivelul de
funcționare cunoscut în Europa și prin modernizarea și legalizarea completă și urgentă a sistemelor informatice.
Totodată, vă rog să îmi comunicați modul cum dumneavoastră întelegeți să rezolvați principalele probleme întâmpinate
de angajații sistemului public de pensii și de pensionari în același timp, care este calendarul acțiunilor și care sunt termenele de
rezolvare.
Deputat
Eugen Neață
***
Guvernul ”Nu se poate”
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Românii au fost îngenuncheați de Guvernul ”Nu se poate”. Bugetul propus de cei de la guvernare aduce doar sărăcie
populației, austeritate în domeniile cele mai vulnerabile, și mă refer aici la Sănătate și Educație. Nicio categorie socială nu a
scăpat de tăvălugul tăierilor Guvernului Foarfecă: pensiile au fost înghețate, alocațiile copiilor au fost tăiate, studenții nu mai
au gratuitate la transport, bugetarilor le-au fost înghețate salariile și li s-au anulat voucherele de vacanța care au ajutat industria
turismului să reziste în plină pandemie. Nici salariații din mediul privat nu sunt mai norocoși. Salariul minim a crescut doar cu
2 lei pe zi.
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Agricultura românească este în colaps, iar fermierii loviți de seceta de anul trecut sunt lăsați să moară, pentru că
Guvernul a tăiat în totalitate ajutoarele pentru secetă.
În plină pandemie, cu incendii pe bandă rulantă în spitalele de stat și cu mulți pacienți morți în ele, avem parte de cinism
la cote de neimaginat din partea actualei guvernări. Cum să tai bugetul Sănătății cu circa 11%? Este strigător la cer! Se taie și
de la Ministerul Sănătății și de la Casa de Asigurări de Sănătate. În total 2,6 miliarde lei, bani care ar fi ajuns pentru a imuniza
de două ori toată populația României cu vaccinurile disponibile la prețurile din prezent.
Educația, un alt domeniu pus la grea încercare în ultimul an, este o adevărată ”Cenușăreasă” pentru actuala guvernare.
Cum este posibil ca învățământul să primească cel mai mic buget din ultimii 30 de ani? Niciodată România nu a alocat doar
2,5% din PIB pentru acest domeniu! Guvernul nu dă doi bani pe viitorul țării și nu investește nici într-un act educațional de
calitate, nici în tânăra generație.
Românii nu au parte decât de cinism și de minciuni și sunt atrași într-un adevărat cerc al austerității!
Vă mulţumesc!
Deputat
Marian-Iulian Rasaliu
***
Fenomenul de violență asupra persoanelor vulnerabile trebuie eradicat prin educație și prevenție
Domnule președinte, stimați colegi,
Violența, orice formă ar îmbrăca ea este un fenomen tot mai prezent în viața cotidiană. Mai nou, modelele din societatea
romanescă sunt tot mai puțin promovate și prezentate pentru ca noi să vedem și exemple pozitive, să avem și motive de
mândrie.
Cazurile de violență, accidentele rutiere, scandalurile, agitatorii sunt subiecte de Breaking News și au o viteză de
propagare fantastică în mass-media și pe internet.
- Da, veți spune că sunt de impact, se vând bine, fac audiență. Dar, se întreabă cineva dacă ne fac bine imaginii ca țară
sau a calculat cineva răul pe care îl produc tuturor? Cine își asumă faptul că actele de violență sunt un exemplu pentru alții care
le imită, considerându-le modele de inspirație? Ține cineva cont de suferința membrilor familiilor celor care produc acte de
violență?
În cazul agresiunii copiilor de la Hunedoara, când într-un parc din oraș, un adult (care este și tată) a trântit fără milă un
copil și a lovit un altul, se cere pedeapsa cu închisoarea pe viață. Cerem toți pedepse aspre, dar ar trebui să ne preocupe, în
primul rând, educația în scopul prevenției.
Da, pedepsele trebuie înăsprite, dar doar ca o măsură complementară! Educația și prevenția sunt singurele care, pe
termen lung, pot da rezultate.
Să punem accent pe educație! Să începem educația cu cei care sunt victime, fără nicio formă de apărare: copiii. Să îi
învățăm să identifice gesturile de agresiune, cum să prevină orice formă de agresiune și cum să se apere, și să înțeleagă ce
impact are în viața tuturor fiecare faptă de agresiune.
Stimați colegi, mi-aș dori să colaborăm pentru a stopa fenomenul violenței, astfel încât copiii, mamele și persoanele
vulnerabile să se simtă în siguranță; protejați de statul Român, de autorități.
Rana fizică a victimelor, poate, se vindecă în totalitate, dar trauma din suflet niciodată. Consider că nu este suficient să
constatăm fenomenul violenței, să ne revoltăm, ca mai apoi să închidem ochii și să iertăm.
- NU se pot anticipa momentele de agresiune. Agresorii sunt imprevizibili…. Majoritatea autorităților locale au montat
camere de supraveghere în orașe. Dar, este dovedit că nu sunt suficiente și este clar că trebuie acționat prioritar și pe
prevenție.
Cer miniștrilor de resort să suplimenteze patrulele de poliție în toate zonele cu risc ridicat de comitere de fapte ilegale.
Să intervină mai prompt în cazurile de agresiune, să ia măsuri rapide în funcție de situație.
Nu puteți doar vâna oameni pe motiv că nu poartă masca și folosi mereu scuza că este pandemie. Nu masca este
problema reală. Cât timp se scrie o amendă pentru ne purtarea măștii, un copil, o femeie sau un bătrân este victima unei
agresiuni.
Ca om, vreau o înăsprire a pedepselor pentru cei care se impun cu forța pumnului… Și, le sugerez tuturor factorilor
decidenți, din coaliția de guvernare, să se axeze pe problemele reale ale societății în care trăim.
Cazul de violență asupra copiilor de la Hunedoara nu este unic! Protejați oamenii, să nu devină victime ale agresiunilor
de orice fel.
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Lăsați vânătoarea de măști. Avem nevoie să puneți accent pe educație și prevenție - pentru a combate orice formă de
agresiune!
Deputat
Ilie Toma
***
În fiecare zi, cu guvernarea de dreapta dezastrul se amplifică!
Datoria guvernamentală crește văzând cu ochii, inflația crește, șomajul crește, veniturile scad, iar speranțele oamenilor
pentru un trai mai bun se spulberă.
Premierul Cîțu recunoaștere fara nicio tresărire că în campania electorală au mințit! I-au mințit pe toți românii, i-au
mințit pe pensionari, pe tineri, pe copii, pe antreprenori.
Iar acum Guvernarea de dreapta vine cu un buget al austerității care îi condamnă pe români la sărăcie.
Guvernul taie de la educație, de la sănătate, de la agricultură, taie de la pensionari, de la copii, studenți, antreprenori, taie
sporuri, vouchere, dar în același timp România a împrumutat 15,66 miliarde de euro în 2020, conform datelor oficiale ale
Băncii Naționale.
Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă 1,305 miliarde euro/ lună; 43,5 milioane euro/ zi; 1,812 milioane euro/ oră. Da, ați
auzit bine, Guvernul PNL s-a împrumutat în acest ritm, de 1,8 milioane de euro în fiecare oră.
Domnule Cîțu, unde-s banii?
În 2020, Guvernul României s-a împrumutat cu 500 euro/secundă.
În 2021, România plătește dobânzi de 2,35 miliarde lei în plus față de 2020,
astfel: 6.438.000 lei/zi; 268.264 lei/ oră; 74 lei = 15 euro/ secundă.
Totuși, unde sunt banii?
Nu-i vina lui Cîțu că-i prim-ministru…
Deputat
Daniel Florea
***
România nu e de vânzare!
Stimate colege, stimaţi colegi,
Astăzi vreau să vă supun atenției o problemă despre care se discută intens în spațiul public în ultima perioadă. Este
vorba despre intenția Guvernului PNL – USR – UDMR de a vinde din activele pe care statul le deține în companiile naționale.
Încă de anul trecut, PSD a atras atenția că nu este în interesul României ca în perioada crizei sanitare, care a produs și o criză
economică, statul să își vândă activele deținute în unele dintre cele mai profitabile companii naționale.
Guvernele altor țări europene, precum Germania, Franța, Italia, Polonia, Cehia sau Ungaria, fac tot ce depinde de ele
pentru a-și proteja companiile strategice. Doar la noi Guvernul condus de Florin Cîțu atentează la siguranța economică a
României, pregătind vânzarea pe nimic a tot ce mai deține România, ca participații ale statului la companii aeroportuare,
petroliere, de energie, feroviare, de poștă și curierat, din telecomunicații, precum și pe cele de la bănci sau din institutele de
cercetare.
Ni s-a aruncat în față că se vând participații pentru investiții. Apoi, au spus că există o serie de active în companii care
produc pierderi și ar trebui restructurate. Există o mare ipocrizie referitoare la abrogarea legii privind interdicția de înstrăinare
a acțiunilor la companiile de stat. Au dat OUG 166/2020 și au interzis doar înstrăinarea acțiunilor, lăsând la liber vânzarea
activelor. Două aspecte demonstrează incompetența, ipocrizia, dar mai ales atitudinea anti-românească a guvernanților:
1. Din octombrie și până acum, în cinci luni, nu s-a vândut niciun activ, nicio cărămidă, dar nici nu s-a făcut vreun plan
de restructurare prin vânzare de active la vreo companie de stat.Ce ne spune asta? Că nu există nicio urgență, dar se pare că
nici nu cad companiile în cap din cauza acelor active.
2. Guvernul Cîțu, iar înaintea sa Guvernul Orban, au dat OUG de INTERZICERE a vânzării de acțiuni. Acum tot ei,
aceleași persoane, alte funcții, vin și cer abrogarea legii care le interzice înstrăinarea acțiunilor. Ce să înțelegem de aici? Că a
intervenit vreo înțelegere, vreo șmecherie?
Acum revenind la acel proiect de lege. Discuția este mutată în spațiul public la un mod total superficial și pe principii
sterile, prezentându-se adevăruri pe jumătate. Însă, tot ce ni se spune nu are legătură cu vreo necesitate iminentă de a capitaliza
vreo companie. Cele vizate sunt pe profit, iar dacă s-ar dori capitalizarea lor, există metode mult mai eficiente.
Cea mai ieftină și profitabilă capitalizare pentru o companie nu este vânzarea de pachete de acțiuni. Cea mai bună
metodă pentru a avea bani de investiții, dezvoltare și retehnologizare este aceea de emitere de obligațiuni. Această metodă
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asigură o corelație perfectă între prețul solicitat și costul investiției/ dezvoltării/ retehnologizării avute în vedere. Valorificarea
acțiunilor pe piața de capital are riscuri conexe care țin de conjunctura pieței și de elemente speculative conjuncturale. În
schimb, la obligațiuni, investitorul știe exact pentru ce cumpără, în ce investește și care este randamentul pe care îl va primi.
Emiterea de obligațiuni nu a fost niciodată interzisă. În consecință, se naște întrebarea dacă cei care se află în Guvern știau de
această metodă și dacă da, de ce nu au promovat-o?
Sunt multe întrebări cu privire la intenția actualilor guvernanți de a vinde avuția României. Ne aducem cu toții aminte
privatizările pe care tot o guvernare de dreapta le-a făcut în perioada 1996 – 2000. S-au vând companii românești pe doi bani,
doar pentru a servi unor interese.
Stimați colegi, abrogarea legii PSD prin care interziceam vânzarea companiilor românești în plină criză este cea mai
mare crimă economică! Ne vom opune în Parlament acestei aberații și vom fi alături de toți românii care se opun devalizării
celor mai valoroase active ale statului.
Nu veți vinde, dle Cîțu, puținele companii de stat profitabile pentru că, în incompetența de care dați dovadă, nu reușiți să
găsiți soluțiile necesare ieșirii din această criză. După ce ați îngropat țara în datorii, acum vă gândiți să o vindeți bucată cu
bucată! Nu vă lăsăm!
Vă mulțumesc!
Deputat
Oana Bulai
***
Ce înseamnă “nenorociri” pentru Coaliția de guvernare și pentru premierul Cîțu?
Domnule Președinte al Camerei Deputaților,
Doamnelor și domnilor deputați,
Este regretabil că prim-ministrul țării se referă la politicile sociale și economice destinate protecției românilor ca la,
“nenorocirile adoptate de PSD între 2017 și 2019”. Creșterea pensiilor, a alocațiilor de stat pentru copii, a salariilor pentru
personalul medical și pentru cadrele didactice sunt, pentru premierul României, “nenorociri”?
Să respectăm cadrul oficial în care ne exprimăm opiniile, să ne respectăm funcția pe care vremelnic o deținem, să ne
respectăm unii pe ceilalți, colegi de partid sau nu!
În intervenția de la finalul săptămânii trecute, premierul a cerut “un program de reformă pentru companiile de stat”, pe
care nu l-a primit. Program de reformă care înseamnă, de fapt, o listă de disponibilizări de personal... Cine conduce acum
aceste companii? Nu cumva specialiștii dumneavoastră, de la PNL și, mai nou, de la USR-Plus sau de la UDMR?
Sunt vinovați salariații din sistemul feroviar, de exemplu, pentru lipsa de reacție a conducerii acestor companii de stat?
De ce refuzați să aplicați prevederile Statutului personalului feroviar?
Ieri, 16 februarie, conform Statutului personalului feroviar, ar fi fost zi de sărbătoare legală pentru toți angajații din
sistemul Căilor Ferate. Le-ați luat acest drept. Le veți lua în continuare și celelalte drepturi, doar pentru că nu doriți să
implementați prevederile acestui Statut?
Sau, așa cum a precizat premierul, într-una dintre intervențiile sale recente în legătură cu creșterea pensiilor, “nu se află
în programul de guvernare, ci a fost doar în programul electoral al PNL”?
Cunoașteți, domnilor din Coaliția de Guvernare, că amânarea aplicării Statutului personalului feroviar înseamnă o lipsă
acută de profesioniști în acest domeniu, pentru că nimeni nu este interesat de un loc de muncă nesigur? Vorbiți despre
restructurări la companiile feroviare? Mai întâi aplicați legile votate de Parlamentul României și promulgate de președintele
statului, domnul Klaus Iohannis!
De ce nu ați precizat în programul electoral al PNL că veți veni doar cu măsuri de austeritate, după un an în care ați
angajat cheltuieli aberante în numele pandemiei de coronavirus?
Nu ați avut niciun cuvânt în programul electoral despre modificarea sau neaplicarea unor legi adoptate de Parlamentul
României. Nu, nu ați suflat o vorbă în campaniile electorale de anul trecut despre amânarea creșterii punctului de pensie, nici
despre înghețarea salariilor, dar nici despre disponibilizările pe care le aveați deja la sertar!
Nu mai veniți cu acuzații, nu mai jigniți, ci găsiți soluții pentru români, domnilor guvernanți! Aceasta ar trebui să fie
prioritatea dumneavoastră!
Deputat
Rodica Paraschiv
***
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 Întrebări
Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei
Cum intenționați să îmbunătățiți accesarea granturilor pentru investiții, acordate IMM-urilor?
Având în vedere apelul lansat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu privire la Măsura 3 –
Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor, unde sumele alocate au fost epuizate ca urmare a încheierii apelurilor de
primiri proiecte, unde exista posibilitatea finanțării a unui număr de 2.750 proiecte, iar în cadrul apelului a fost depus un
număr de 27.736 proiecte, aveți în vedere suplimentarea fondurilor alocate pentru această măsură astfel încât să poată accesa
finanțarea nerambursabilă mult mai mulți beneficiari? Suplimentarea fondurilor alocate va stimula gradul de încredere a
antreprenorilor Români, în fondurile nerambursabile, mai ales în condițiile în care doar aproximativ 13 % din aceștia au intrat
la finanțare, conform paginii web a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, procentul proiectelor intrate la
finanțare conform RUE (Registrul Unic Electronic) în fiecare regiune sunt după cum urmează:
1.
Regiunea București Ilfov: 16,90%
2.
Regiunea Centru: 10,67%
3.
Regiunea Nord Est: 14,65%
4.
Regiunea Nord Vest: 8,39%
5.
Regiunea Sud Est: 13,96%
6.
Regiunea Sud: 13,11%
7.
Regiunea Sud Vest: 14,43%
8.
Regiunea Vest: 14,90%
De asemenea având în vedere cele expuse mai sus, nu apreciați. ca pentru următoarea perioadă de programare respectiv
2021-2027, ar fi necesar să fie lansate apeluri cu depunere continuă, pe întreaga alocare financiara pentru fiecare măsură/axă
în parte și cu evaluare continuă și centralizarea proiectelor depuse la fiecare 6 luni.?Astfel va crește gradul de absorbție a
fondurilor europene și flexibilizarea depunerii proiectelor. Această măsură va contribui direct la eficientizarea Autorităților de
Management și a Organismelor Intermediare, astfel încât se va ajunge la o diferențiere clară a activităților de implementare de
cele de monitorizare.
De asemenea in vederea pregatirii viitoarelor strategii aveți în vedere actualizarea Atlasului Zonelor Urbane
Marginalizate din Romania (maparea comunitatilor marginalizate la nivel national in acord cu situatia actuala, versiunea
anterioara fiind un proiect al Bancii Mondiale din 2014), astfel încât să putem eficientiza actualitatea zonelor ZUM din
România și să grăbim accesarea fondurilor europene specifice pentru combaterea excluziunii sociale? Totodată, intenționați sa
simplificati documentatiile tehnice in cadrul FEDR, mai ales privind obiectivele de patrimoniu, având în vedere problemele
întâmpinate de beneficiari?
Deputat
Mirela Adomnicăi
***
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Emitere Ordin de începere pentru execuția proiectului „Variantă ocolitoare Târgu-Jiu”.
Prioritizarea lucrărilor la secțiunile aflate în stadiu avansat.
Motivarea: Informarea periodică, transparentă și reală a cetățenilor cu privire la stadiul proiectului „Variantă ocolitoare
Târgu-Jiu”. Soluții de eficientizare a lucrărilor.
Nu mă aflu la prima întrebare a Guvernului cu privire la evoluția acestui proiect fiindcă realizarea Centurii ocolitoare a
Municipiului Târgu Jiu constituie un obiectiv de o importanță vitală pentru dezvoltarea socio-economică a județului Gorj,
precum și pentru interconectarea cu celelalte județe din regiune.
Materializarea acestui obiectiv este CONDIȚIONATĂ de un interes și o supraveghere constante ale Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii.
Chiar dacă pe unele sectoare mai sunt probleme a căror rezolvare ține de autoritățile locale sau de CNAIR, este foarte
important ca lucrurile să nu stagneze în sectoarele unde lucrările sunt într-un stadiu avansat. Având în vedere stadiul avansat în
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care se află partea de vest a centurii, parte ce face legătura între E79 și DN67D, există posibilitatea ca acest sector să fie
finalizat cu prioritate și să fie dat în folosință. În acest context este oportună o analiză și stabilirea sectoarelor prioritate, de
comun acord cu firma câștigătoare, pentru a nu mai întârzia acest proiect mult așteptat de gorjeni.
Potrivit datelor CNAIR (http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-depresa/interes-general/s-semnat-contractulav%C3%A2nd-ca-obiect%E2%80%9Econstruc%C8%9Bia#/0 ) , în data de 22.09.2020 a fost semnat contractul ” Construcția Variantei de
Ocolire Târgu-Jiu- Finalizare lucrări”, urmând a fi demarate, ulterior, lucrările prevăzute pentru finalizarea acestui obiectiv
indispensabil pentru gorjeni și nu numai.
Este foarte important să dispuneți cu celeritate măsuri de eficientizare a lucrărilor la acest obiectiv, problema
infrastructurii fiind o prioritate pentru România și implicit pentru județul Gorj.
Vă solicit, deci, să ne răspundeți, în scris dacă au fost stabilite prioritățile de realizare a lucrărilor între autoritatea
contractantă și firma desemnată să realizeze lucrările și care este, în acest caz, strategia dvs. (termene, etape, soluții)? Vă rog
să comunicați de asemenea și dacă s-a stabilit data de începere a lucrărilor la acest obiectiv.
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Mihai Weber
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Încadrarea in legislatie a tuturor fermierilor înscriși în sistemul APIA
pentru acordarea subvenției ”sprijin cuplat”, ajustând criteriul de suprafață
Stimate domnule ministru,
Vă aduc în atenție faptul că în recomandările Comisiei Europene transmise României se precizează că PAC 20212027 trebuie dedicată în primul rând susținerii fermierilor mici și mijlocii, atât cu plăți directe cât și cu fonduri din proiecte.
Comisia vrea tineri fermieri mai mulți ,vrea noi fermieri și sugerează ca PNS să prevadă sume consistente pentru acest proiect.
Tinerii fermieri activi gălățeni mi-au semnalat faptul că pentru a beneficia de sprijinul cuplat prevăzut în ORDONANȚA DE
URGENȚĂ nr. 3 din 18 martie 2015pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură la art. 1 alin. (2)
lit. e, una dintre condițiile de eligibilitate este cea prevazută la Art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordinul nr. 619/2015 pentru
aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute
la art.1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, și anume : să exploateze un teren agricol cu o
suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor,
livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin
0,1 ha [...] Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin.
(2) lit. e), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;
Acești fermieri activi aflați la început de drum, lucru care reiese și din suprafețele mai mici exploatate , trebuiesc
sprijiniți așa cum recomandă și Comisia Europeana. Indiferent de suprafața agricolă deținută, fără existența limitelor la teren
agricol (suprafața de cel puțin 1 ha, la parcela agricolă suprafaţa de cel puţin 0,3 ha), iar în cadrul spațiilor protejate parcela
agricolă să fie eligibilă la plată indiferent de suprafață.
Vă rog să îmi comunicați de ce MADR nu a luat în calcul pentru
accesarea schemelor de plăți și această categorie de fermieri, lucru care ar fi dus la sprijinirea reală în dezvoltarea fermelor
mici și la susținerea și încurajarea tinerilor fermieri, pentru că trebuie să fructificăm fiecare metru de pământ cultivat și trebuie
susținută și incurajată fiecare inițiativă în agricultură.
Solicit atât MADR cât și dumneavoastră domnule ministru încadrarea în legislație a tuturor fermierilor înscriși în
sistemul APIA pentru acordarea subvenției ”sprijin cuplat” chiar dacă nu întrunesc criteriul de suprafață, ajustând acest
criteriu.
Agricultura trebuie încurajată pentru că se prefigurează a fi componenta cea mai puternică a economiei românești.
Menționez că doresc răspunsul în scris în termenul prevăzut de lege. Vă mulțumesc!
Deputat
Viorica Sandu
***
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Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Modificarea Ordinului nr.24/2021 pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor
de exploatații de suine pe teritoriul României distruge gospodăria țărănească
Conform prevederilor ordinului sus menționat gospodăriile țărănești au voie să crească maximum 5 porci pentru
îngrășare și consum familial, fără a specifica dacă este permisă creșterea scroafelor pentru reproducție.
De asemenea, ordinul sus menționat face inaplicabile prevederile Legii nr.118/2020 privind Programul de susținere a
crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție, lege în care sistemul de creștere
semideschis este clar definit și recunoscut.
Față de cele relatate, vă pun domnule Ministru, următoarele întrebări:
- În numărul de 5 porci la îngrășare din gospodăriile țărănești sunt cuprinse și scroafele?
- Reproducția este permisă în gospodăriile țărănești noncomerciale?
- Care este filiera legală de achiziție a purceilor pentru populație în aceste condiții?
- Cum veți debloca aplicarea prevederilor Legii nr.118/2020?
- Care sunt măsurile luate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea limitării comercializării porcilor
din gospodăriile populației în afara cadrului de asigurare a trasabilității și mișcării efectivelor de suine?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Adrian-Ionuț Chesnoiu
***
Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice
De ce ați propus un Buget pentru 2021, care sărăcește toate categoriile socio-profesionale?
Stimate domnule ministru,
Având în vedere că peste 7 milioane de români vor fi afectați de măsurile de austeritate ale Guvernului pe care îl
reprezentați, în urma Bugetului pe care îl propuneți pentru 2021, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:
De ce ați luat decizia de a tăia venituri de la toate categoriile socio-profesionale direct sau indirect: salariați, pensionari,
tineri, copii, antreprenori HORECA?
De ce nu ați respectat nici măcar programul electoral asumat de guvernul pe care îl reprezentați pentru mărirea pensiilor
cu 8%?
De ce nu ați făcut public Bugetul înainte de alegerile parlamentare din 6 decembrie, așa cum vă obliga Legea privind
Finanțele Publice și ați ascuns cu premeditare intențiile de reduceri, tăieri, eliminări de venituri pentru fiecare domeniu de
activitate?
De ce i-ați mințit repetat pe pensionari că veți respecta legea și va crește punctul de pensie, pe profesori că le veți acorda
majorările de salarii prevăzute de lege și pe copii în privința creșterii alocației?
De ce ați tăiat 300 de milioane de euro din cele 500 de milioane angajate prin OUG nr. 224/2020 privind sprijinul pentru
HORECA?
Domnule ministru vă rog să-mi spuneți ce fel de bunăstare se poate asigura prin tăiere și minciună?
Vă anunț că PSD va respinge categoric acest buget al austerității care aruncă țara și populația într-o spirala vicioasă a
sărăciei. Soluțiile corecte sunt cele prezentate în bugetul alternativ propus de PSD, care cu aproximativ același deficit și cu
același PIB asigura relansarea, alimenta motoarele economiei și pe acest temei genera venituri care să permită respectarea legii
și creșterile de pensii, alocații, salarii cuvenite oamenilor și sprijin pentru antreprenorii români.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Daniela Oteșanu
***
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Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Convocarea lunară sau ori de câte ori este necesară a Centrului Național de Combaterea a Bolilor
Hotărârea Guvernului nr.1189/2009 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile
Centrului Național de Combaterea a Bolilor și ale structurilor din componența acestuia prevede la art.3 că acesta se
întrunește în ședințe lunare sau ori de câte ori este necesar în vederea stabilirii strategiei de control și combatere a bolilor,
coordonarea activităților de colaborare dintre autorități și instituții și emiterea deciziilor și instrucțiunilor în condițiile legii.
Față de cele relatate, vă pun domnule Ministru, următoarele întrebări:
În câte ședințe lunare s-a întrunit centrul sus menționat pentru analiza strategiei de control și combatere a pestei porcine
africane, începând cu 6 noiembrie 2019 - prezent?
Cine a reprezentat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la lucrările Centrului Național de Combaterea a Bolilor?
Ce măsuri s-au luat pentru împiedicarea răspândirii pestei porcine africane?
Începând cu 6 noiembrie 2019 până în prezent, care este efectivul de suine sacrificate pe motivul apariției focarelor de
pestă porcină africană în exploatații?
Care este valoarea cuprinsă în dosarele de despăgubiri pentru crescătorii de suine, începând cu 6 noiembrie 2019 și până
în prezent?
Cât din această suma a fost achitată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe beneficiari, începând cu 6
noiembrie 2019 - prezent, pe luni?
Deputat
Adrian Chesnoiu
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
De ce tărăgănați sine die acordarea despăgubirilor pentru agricultorii afectați de seceta
din primăvara lui 2020
Domnule ministru,
Majoritatea fermierilor sunt supărați că amânați sine die plata sub formă de ajutor de stat pentru culturile afectate de
seceta pedologică din primăvara anului trecut, invocând faptul că nu puteți face plățile până când Comisia Europeană nu vă dă
acceptul. Agricultorii sunt convinși că pur și simplu îi duceți cu vorba, iar suspiciunile lor s-ar putea susține nu doar pe lipsa de
bunăvoință a cabinetului din care faceți parte, dar și pe incerta sa bonitate în această speță, având în vedere că aceste
despăgubiri nu sunt precizate clar în proiectul de buget pe 2021.
De asemenea, amânarea plății despăgubirilor pentru cele 1,2 milioane de hectare de culturi de primăvară, compromise
anul trecut, duce la „imposibilitatea fermierilor de ași achita furnizorii de inputuri, salariații și taxele către bugetul de stat. Mai
mult, acordarea finanțării abia în luna aprilie a acestui an a condus deja la imposibilitatea cultivării producției din această
primăvară.
Vă rog să-mi precizați ce garanții reale le oferiți fermierilor în privința acordării sprijinului financiar de la bugetul de
stat și dacă, pe viitor, veți mai recurge la astfel de strategii de amânare a plăților care pur și simplu s-au dovedit nu doar
nocive, ci distructive pentru micile cooperative agricole. Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Ștefan Mușoiu
***
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii
Constructorul care lucrează la Pasajul Domneşti şi la tronsonul de autostradă Câmpia Turzii- Cheţani
Stimate domnule ministru,
Dumneavoastră afirmați că sunteți exponentul unui partid pro-european, că sprijiniți măsurile de integritate și pe cele ale
societății civile... În acest context, pentru că eu și ar trebui ca și dumneavoastră să avem același interes, adică dezvoltarea

44

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 3 - 2021
Săptămâna 15 - 19 februarie 2021
infrastructurii de transport din România, vă rog să îmi răspundeți ÎN SCRIS la următoarele întrebări, MOTIVAT și cu exemple
clare ale măsurilor luate pentru corectarea acestor deficienţe:
La Pasajul Domnești, ca și la tronsonul de autostradă Câmpia Turzii - Chețani, lucrează, conform declarațiilor,
propriului dumneavoastră ONG, în care ați activat - Pro Infrastructura, “un constructor INCOMPETENT,
A/PSD/91/16.02.2021 IMPOTENT, CINIC ȘI LIPSIT DE ONESTITATE, căruia i s-au făcut prea multe concesii din partea
CNAIR"!
În contextul acestor afirmații FĂRĂ DUBIU, reale, de ce acceptați protejarea acestui constructor de către CNAIR, mai
ales că, în presă și pe rețelele de socializare, au fost criticate protecția de care se bucură acesta din partea actualului consilier
personal al doamnei Mariana Ioniță, fostul director general Ovidiu Barbier, membru PNL, la cererea unor foști miniștri din
fostul PDL, actuali membri cu influență la nivelul PNL și al fostului ministru al Transporturilor, Lucian Bode?!
Veți mai tolera mult, din motive politicianiste, un asemenea comportament, doar pentru a vă proteja colegii de coaliție,
în condițiile în care, la pasajul de la Domnești, peste 100 de mii de bucureșteni au de suferit ZILNIC din cauza incompetenței
CNAIR?!
Deputat
Marian Mina
***
Adresată:
domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministrul României,
doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Taxe zero pe salariul minim
Stimate domnule prim-ministru,
Stimată doamnă ministru,
În timpul campaniei electorale unul dintre partidele care face parte din coaliția majoritară și din Guvern a promis că va
implementa taxe zero pe salariul minim.
O asemenea măsură ar crește substanțial puterea de cumpărare a unui număr de peste 1,4 milioane de angajați. Practic
acești angajați ar câștiga net 2300 de lei, față de aproximativ 1400 de lei în acest moment.
Totuși, o asemenea măsură, ridică câteva întrebări legitime pentru care este nevoie de un răspuns adecvat.
În acest sens, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:
- Cum s-ar diferența angajații cu salarii între 2400 și 4000 de lei brut, față de cei cu 2300 de lei? În lipsa taxelor pe
salariul minim s-ar crea o situație bizară, în care salariul minim ar fi preferabil, deoarece un salariu brut de 3500 de lei ar
însemna un venit net mai mic decât 2300 de lei, respectiv 2052 lei.
- Dacă va fi aplicată o măsură similară cu cea de la pensii, în care toate veniturile până la 2300 de lei vor fi scutite de
taxe și doar diferența între salariul minim și salariul brut va fi taxată, de unde va fi acoperit deficitul bugetar?
- Care ar fi impactul bugetar al unei asemenea măsuri?
- Cum se va calcula contribuția la pensie pentru cei care nu vor mai plăti taxe și cum vor fi asigurați în sistemul de
sănătate? Pensia fiind calculată pe bază de contributivitate, în condițiile în care ei nu vor contribui rezultă că nu vor avea
pensie.
- Impozitul pe venit rămâne în bugetul administrației locale conform prevederilor legale. Totuși, implicit, dacă nu ai
taxe, nu se percepe impozit, astfel încât vor scădea veniturile administrației publice locale. În consecință, cum vor fi
compensate aceste pierderi de venituri? Această problemă va apărea mai ales în mediul rural și în urbanul mic, unde
majoritatea angajaților au salariul minim.
- Dacă se dorește creșterea puterii de cumpărare a celor care au salariul minim, de ce nu se crește salariul minim și, în
același timp, să se scadă taxele, pentru a proteja atât angajații, cât și angajatorii? O soluție similară cu cea implementată de
PSD pentru salariile din construcții.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mirela Furtună
***
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale
De ce ați mințit pensionarii că respectați legea pensiilor în vigoare și le promiteți o nouă lege
și o nouă recalculare, fără niciun termen real de implementare?
Stimată doamnă ministru,
1. Având în vedere că pensionarilor le scade nivelul de trai, pentru că le-ați înghețat pensiile, iar prețurile la utilități
publice, alimente, medicamente și produse de bază sunt mai mari, ceea ce înseamnă o mai mică putere de cumpărare, vă rog
să-mi precizați care este termenul la care veți majora punctul de pensie, conform legislației în vigoare?
2. Ca urmare a faptului că Guvernul Cîțu pe care îl reprezentați i-a mințit repetat pe pensionari că va respecta legea și va
crește punctul de pensie, vă solicit să-mi spuneți data exactă la care veți promova în consultare publică o nouă lege a pensiilor,
așa cum ați afirmat și care vor fi indicatorii pentru calcularea punctului de pensie?
3. Ce le transmiteți celor peste 96.000 de pensionari botoșăneni, al căror județ îl reprezint în Parlamentul României, ca
urmare a faptului că predecesoarea dumneavoastră la Ministerul Muncii a promis că va finaliza procedura de recalculare a
pensiilor începută de guvernarea PSD, iar dumneavoastră ați anunțat că o luați de la capăt?
4. Ce înseamnă o evaluare a pensiilor din România, activitate pe care ați anunțat public că o începeți, dar au trecut mai
multe săptămâni și nici un pensionar din România nu știe ce se va întâmpla cu pensia pentru care a contribuit zeci de ani de
muncă?
5. Cum explicați faptul că în proiectul Ordonanței de Urgență privind bugetul scrie negru pe alb că: „în anul 2022,
valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% din creșterea reală a
salariului mediu brut”. Deci, poate fi chiar și în decembrie 2022, iar majorarea să se încaseze în ianuarie 2023?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Dan Constantin Șlincu
***
Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
De ce ați secretizat elemente cheie ale sistemelor informatice și de raportare ale aplicațiilor
de identificare a tăierilor ilegale de păduri?
Stimate domnule ministru, După ce PSD a inițiat și votat în Parlament, anul trecut, interzicerea exportului de buștean și
lemn rotund, pentru protejarea pădurilor, în acest moment organizațiile internaționale de protecție a mediului, Greenpeace,
World Wildlife Fund, Agent Green, Declic acuză Guvernul român că ”amputează și secretizează abuziv” elemente cheie ale
sistemelor informatice și de raportare, cum sunt Inspectorul Pădurilor și Programul SUMAL 2, ceea ce face imposibilă
transparența și trasabilitatea tăierilor și transportului de lemn.
Astfel, prin „grija” guvernării actuale, oricine poate jefui în voie pădurile, poate transporta ilegal lemnul tăiat pentru că
nu se mai vede. Sistemele respective sunt orbite, opinia publică nu mai are acces la informațiile necesare. De ce ați fost de
acord cu aceste decizii?
În calitate de membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, alături de colegii mei de
la PSD condamn această complicitate a guvernării actuale cu mafiile pădurilor care au golit munții României în ultimii ani.
Domnule ministru, este șocant modul în care Guvernul din care faceți parte înțelege să nu doar să tolereze ci și să
favorizeze defrișările și furturile masive de lemn. În fapt nu e decât o continuare mult mai gravă a jafului extins încă de anul
trecut când la adăpostul pandemiei coloane de mașini transportau ilegal cantități masive din pădurile defrișate abuziv.
Vă rog să-mi comunicați data la care veți reveni asupra deciziei actuale și veți reda accesul public asupra programelor
și aplicațiilor de monitorizare și sesizare a tăierilor și transporturilor ilegale de lemn.
Vă reamintesc că prin legea promovată de PSD, se interzice orice export extracomunitar de bușteni, timp de 10 ani,
indiferent că e cu coajă ori fără sau lemn rotund, interdicție care se aplică deja de la 1 ianuarie 2021. Dar, cu toate acestea, în
lipsa unei transparențe totale și a funcționării mecanismelor de urmărire a tăierilor ilegale de păduri și a trasabilității lemnului,
totul va fi în van. Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Alexandra Huțu
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***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va ține promisiunea de a emite Ordonanța de Urgență
pentru acordarea ajutorului de la bugetul de stat care să acopere parțial pagubele producătorilor agricoli
care au înființat culturi în primăvara anului 2020, afectate de seceta pedologică?
Un vechi proverb românesc spune: “Promisiunea dată – datorie curată”. Din relatările fermierilor nemultumiți rezultă că
autoritățile nu consideră importantă onorarea datoriei și pentru anul 2020 cu condiții climatice precare.
Anul trecut, în plină campanie electorală a fost emisă Ordonanța de urgență nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.
Promisiunile au fost numai pentru situația de moment. Pentru anul 2020 prevederile proiectului de buget nu conțin nicio
speranță pentru fermierii care au nevoie în timp util de lichidități financiare absolut necesare pentru continuarea ciclului de
producție. În acest context vă adresez întrebarea formulată mai sus.
Vă rog respectuos să-mi comunicați în scris soluțiile avute în vedere.
Deputat
Constantin Bîrcă
***
 Interpelări
Adresată: domnului Florian Vasile Cîţu, prim-ministrul României
De la: Marian-Iulian Rasaliu, deputat
Obiectul interpelării: Posturi şi indemnizaţii din cadrul prefecturilor
În timp ce prim-ministrul Florin Cîţu „mimează” grija faţă de banii de la buget, realitatea este alta.
Conform OUG 4/27.01.2021, la nivelul fiecărei prefecturi se înființează postul de secretar general. Mai mult decât atât,
în ianuarie 2020, s-a modificat organigrama tuturor celor 42 de prefecturi adăugandu-se încă un subprefect, astfel prefectul
este ajutat de 2 subprefecți, în condițiile în care 1 subprefect este de ajuns să coordoneze toată activitatea instituției. Și asta nu
e tot: în unele prefecturi mai există și 2 manageri publici pe lângă prefect și subprefecți.
Domnule prim-ministru, ştiți că indemnizatia salarială a unui secretar general și a unui subprefect sunt, în total, cât
sporurile angajaților dintr-o prefectură? Ce aveţi de gând să faceţi în această privinţă?
Solicit răspuns oral şi în scris.
Cu consideraţie,
***
Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Justiției Sociale
De la: Eugen Neață, deputat
Obiectul interpelării: Rezolvarea principalelor probleme întâmpinate de sistemul public de pensii și asigurarea unui serviciu
public decent pensionarilor
Doamnă ministru,
Cu pensiile lucrurile merg rău în România, nu numai pentru că ele nu se măresc conform legii.
Dacă ați avut curiozitatea sau v-au dus pașii în jurul clădirilor unde se procesează documentele pentru pensionare, ați
văzut cu ochii dumneavoastră lungi cozi de așteptare, în care oamenii stau în frig, așteptând să fie invitați înăuntru, în încăperi
mici, sufocate de arhive împrăștiate peste tot.
Ca deputat al județului Vâlcea, m-am interesat recent să văd ce se întâmplă, de ce oamenii aflați la vârsta pensionării
sunt obligați să îndure situații dificile și de ce angajații Casei de pensii par depășiți de situație. Am aflat că, în general, în toată
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țara, sediul județean al acestei instituții se găsește în clădiri de dimensiuni mici, cu spații improprii pentru relații cu publicul și
insuficiente pentru organizarea muncii și a arhivelor de documente. In acelasi timp toate administrațiile publice locale,
județene și naționale au în proprietate spații libere, care pot fi închiriate pentru o mai bună funcționare a caselor de pensii.
Am făcut și o minimă documentare cu privire la resursele de oameni cu care funcționează aceste instituții. Trebuie să
știți si dumneavoastra că din anul 2001 și până acum, numărul de posturi la nivel național a scăzut cu peste 37%, adică de la
5950 la 3733!
În Europa, 15-20 de oameni se ocupă de procesarea documentelor pentru
10 mii de pensionari. În România, erau 9 în 2001 și sunt sub 7 în acest moment.
Numărul de pensionari a crescut, desigur.
Sistemele informatice, calculatoarele și periferice cu care lucrează personalul, sunt complet învechite. Cât despre
programele informatice, ele sunt antichități de-a dreptul, sistemele de operare și softurile blocându-se frecvent pentru că sunt
versiuni vechi, fără licență!
Revenind la personalul aflat la lucru, mai trebuie spus că cele 3733 de posturi aprobate sunt ocupate de doar 3024 de
oameni și acest lucru se întâmplă în al doilea an în care forța de muncă din România merge în șomaj din cauza pandemiei. Sau
partidele de la guvernare nu au mai găsit câteva sute de lipitori de afișe să-i binecuvânteze cu un post la buget? Poate munca
uriașă pe care o fac în condiții atât de grele de lucru cei de la casele de pensii este mai puțin atractivă pentru pilele de partid, de
familie și de stat care se îndreaptă, cum ați văzut, către ape și alte domenii mai simplu curgătoare. Știu că imaginea aceasta nu
vă este străină.
Există însă cineva în România, un singur om, care se comportă ca și cum nici n-a văzut, nici n-a auzit și nici nu are
disponibilitatea să creadă. Acel om sunteți dumneavoastră, ministrul care ar putea să schimbe această situație folosindu-și
funcția și spiritul organizatoric pe care spuneți că-l aveți. În schimbul banilor primiți lunar, vă rog, doamnă ministru, folosițivă acest spirit organizatoric și pentru a rezolva aceste probleme.
Sunteți unul dintre cei 27 de miniștri care se ocupă în Uniunea Europeană de funcționarea instituțiilor care
administrează banii și documentele pensionarilor. Nam văzut cozi de oameni în frig, la intrarea în aceste instituții, nicăieri pe
continent. Nu cred că pot fi văzute în alte țări nici grămezile rugbistice din incinta acestor clădiri, nici calculatoare mai bătrâne
decât pensionarii și funcționând cu programe de pe vremea bunicii, piratate de pe internet.
Cauza principală a tuturor acestor complicații este menținerea de către Guvernul României a acestei situații și lipsa de
preocupare a ministeriabililor în rezolvarea problemelor angajaților copleșiți de volumul de muncă, a pensionarilor umiliți pe
la ușile acestei instituții.
Noi, parlamentarii, suntem aici să identificăm nevoile populației și să inițiem legi și modificări ale acestora pentru a
îmbunătăți viața oamenilor care ne-au trimis în Parlamentul României și să veghem ca Guvernul României să le aplice cu
respect față de oameni. Am făcut, iată, acest lucru, imediat ce am fost sesizat de cetățeni.
De la dumneavoastră, Guvernul României, se așteaptă de asemenea să aplicați aceste legi și să folosiți funcția și
priceperea organizatorică, într-un mod care să le îmbunătățească viața.
Vă solicit, doamnă ministru, să recunoașteți imediat această situație inacceptabilă și să prezentați public un program de
schimbare completă a situației prin mutarea caselor de pensii în sedii spațioase, prin completarea personalului la nivelul de
funcționare cunoscut în Europa și prin modernizarea și legalizarea completă și urgentă a sistemelor informatice.
Totodată, vă rog să îmi comunicați modul cum dumneavoastră întelegeți să rezolvați principalele probleme întâmpinate
de angajații sistemului public de pensii și de pensionari în același timp, care este calendarul acțiunilor și care sunt termenele de
rezolvare.
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.
Cu deosebită considerație,
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații
Ne ținem de cuvânt: în bugetul pentru anul 2021 avem cel mai mare procent din PIB
alocat dezvoltării în ultimul deceniu!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Veniturile bugetului general consolidat făcut public zilele trecute - de către Ministerul Finanţelor Publice - sunt de 364,9
miliarde de lei (32,67% din PIB), iar cheltuielile de 444,9 miliarde de lei (39,84% din PIB), rezultând astfel un deficit bugetar
de 80 de miliarde de lei, respectiv 7,16% din PIB.
Însă, cel mai important lucru care trebuie menționat referitor la structura bugetară pentru anul în curs îl
reprezintă cheltuielile pentru investiţii, care vor fi de 61,43 miliarde de lei, adică echivalentul a 5,5% din PIB, în
creştere faţă de 2020, când acestea au însumat 53 de miliarde de lei.
Mai trebuie spus faptul că acest buget este fundamentat pe o prognoză de creştere de 4,3% din PIB. Veniturile bugetului
de stat au fost stabilite în sumă de 174 de miliarde de lei, iar cheltuielile de 318,4 miliarde de lei credite de angajament și 261,4
miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit de 87,3 miliarde de lei.
Pentru a ne putea încadra în ținta de deficit stabilită și convenită împreună cu Comisia Europeană pentru anul 2021,
cheltuielile de personal au fost plafonate la 9,8% din PIB, pentru anul 2022 la 9,1% din PIB, iar plafonul propus pentru datoria
guvernamentală, conform metodologiei UE, este de 55% din produsul intern brut.
Doamnelor și domnilor deputați,
Bugetul pe anul trecut a avut alocate cele mai mari procente din PIB pentru investiții, din ultimii 10 ani. Bugetul de anul
acesta a alocat cu aproximativ 6 miliarde de lei mai mult pentru investiții decât anul trecut, ceea ce demonstrează
determinarea acestei administrații de a moderniza țara într-un timp cât mai scurt și de a reduce decalajele dintre noi și statele
dezvoltate din vestul Europei.
Fără investiții consistente NU vom putea moderniza NICIODATĂ România! Fără investiții consistente în
sănătate, NU vom putea evita problemele cu care ne-am confruntat până acum! Fără investiții consistente în educație,
NU vom putea avea NICIODATĂ școala românească digitalizată!
Cu alte cuvinte, astăzi Partidul Național Liberal și Coaliția aflată la guvernare se țin de cuvânt în privința
promisiunilor făcute în campania electorală, deoarece avem cel mai mare procent din PIB alocat dezvoltării în ultimul
deceniu! Aceste sume fără precedent alocate pentru investiții majore în România, vor însemna spitale moderne, școli
moderne și infrastructură de transport cu adevărat europeană!
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Hușucă
***
Indemnizațiile pentru limita de vârstă ale deputaților și senatorilor trebuie abrogate acum!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Asupra subiectului pensiilor speciale s-a vorbit prea mult și s-a făcut prea puțin. Ne-am săturat cu toții de blocaje! Avem
nevoie de un simplu vot, pentru a arăta românilor că nu am făcut doar propagandă electorală! Constituția României garantează,
prin dispozițiile sale, dreptul la pensie, iar legea privind sistemul public de pensii afirmă că dreptul la pensie ia naștere și se
aplică având ca fundament, printre altele, principiul contributivității și pe cel al solidarității. Orice alt derivat legislativ, precum
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indemnizațiile pentru limită de vârstă, reprezintă o negare a celor doi piloni, contributivitate și solidaritate, ce asigură
stabilitatea dreptului la pensie.
Faptul că deputații și senatorii beneficiază de pensie specială, privilegiu dat de guvernul PSD condus de Victor Ponta,
constituie o nedreptate față de cetățeanul român contribuabil, iar acest aspect trebuie să se schimbe. De asemenea, pe lângă
componenta echității, mai este și cea financiară.
Coaliția actuală de guvernământ și-a asumat, prin Programul comun de guvernare, aplicarea generală a principiului
contributivității în stabilirea dreptului la pensie. Prin inițiativa legislativă pe care am înaintat-o se urmărește degrevarea
bugetului de cheltuieli, încărcat în mod excesiv și căruia nu i se permite efectuarea de investiții urgente și absolut necesare.
A fi demnitar al statului român este o alegere liberă și asumată. A servi poporul român trebuie să fie întâia rațiune a
celor care ocupă scaunul de senator sau deputat, nu obținerea și beneficierea de pe urma unor privilegii, precum sunt pensiile
speciale. Liberalismul s-a născut ca reacție la sistemul de privilegii al clasei conducătoare a regimului aristocratic și a propus
tratarea în mod egal a tuturor cetățenilor, diferențele urmând să fie făcute de talentul, inteligența și munca fiecăruia.
Ca partid liberal suntem obligați să continuăm pe acest făgaș. Fac apel la toți colegii din Parlament, indiferent de
culoarea politică, să voteze inițiativa de eliminare a capitolului XI din legea 96/2006, privind statutul deputaților și al
senatorilor, și astfel să demonstreze că motivul pentru care ocupă scaunul de parlamentar este pentru a fi la dispoziția și în
serviciul cetățeanului român și nu pentru a trage foloase de pe urma unor privilegii nemeritate!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Cuvintele care descriu bugetul anului 2021 sunt ”investiții” și ”dezvoltare”
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
În campania electorală, am promis dezvoltare, investiții și modernizare. Astăzi, ne ținem de cuvânt. Începem anul cu
propunerea unui buget care are în vedere deschiderea marilor șantiere, investiții în sistemele mari publice și injectare de bani în
economia României. Anul acesta, obiectivul coaliției de guvernare este să pună bazele unei creșteri economice solide, astfel
încât să recuperăm daunele cauzate de pandemia de COVID-19 și de guvernele nesăbuite ale PSD.
Aș sublinia un fapt extrem de important privind anul 2020, anume că 46% din investiții au fost făcute cu fonduri
europene, o sumă uriașă. Anul acesta, vom avea un precedent istoric, căci obiectivul este ca investițiile din fonduri europene să
ajungă la aproape de 60% din totalul investițiilor publice.
Sub presiunea crizei sanitare și economice, în anul 2020, guvernul liberal a reușit să transfere, către investiții, cu 10
miliarde de lei mai mult față de guvernul PSD în 2019, an care a fost catalogat drept un an al creșterii economice globale.
În anul 2020, România s-a confruntat cu o situație excepțională, aceea a crizei sanitare, căreia guvernul liberal a reușit
să-i facă față, în ciuda populismului manifestat de către PSD și alte forțe politice.
Doamnelor și domnilor deputați,
Anul acesta, bugetul propus de coaliția de guvernare schimbă perspectiva de abordare și are în vedere dezvoltarea rapidă
a României, pentru că dezvoltarea înseamnă bunăstare, viață mai bună și respect pentru banul contribuabililor.
În construcția bugetară pentru anul 2021, pe partea de transport a județului Constanța, sunt cuprinse și proiecte majore care au
în vedere dezvoltarea județului Constanța, printre care amintesc: studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru Alternativa Techirghiol
și pentru Drum Expres Constanța – Tulcea; electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Constanța-Mangalia; Reabilitarea
Podului de la Cernavoda; Modernizare si extindere capacitate de operare în portul Medgidia, precum și continuarea
investițiilor în infrastructura din Portul Constanța.
Bugetul unei țări este viziunea unui guvern, privind dezvoltarea, iar anul acesta avem un guvern care propune o
perspectivă nouă , care are la bază investiții și reașezarea României pe calea dezvoltării.
Vă mulțumesc!
Deputat
Marian Crușoveanu
***
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Digitalizarea continuă este modul prin care vom optimiza interacțiunea
între cetățeni și instituțiile statului și între instituții
Digitalizarea a devenit tot mai prezent în perioada stării de urgență în România. Contextul actual ne-a demonstrat
necesitatea și utilitatea tehnologiei în activitatea serviciilor publice, iar agenda strategică a României prioritizează deja
extinderea acestor practici. Un fapt dovedit în mod evident este eficiența sporită în cazul tuturor palierelor de comunicare a
cetățenilor cu instituțiile publice, dar și în ceea ce privește interacțiunea intrainstituțională. Aceste progrese au ajuns să
reprezinte noua normă și astfel, plata online a taxelor și impozitelor, depunerea de documente în format electronic către
administrația publică locală, dar și utilizarea platformelor online pentru completarea de formulare sunt doar câteva exemple ale
modului în care dorim să vedem dezvoltarea digitală în România, chiar și în situația post-pandemică.
Digitalizarea, introdusă deja în majoritatea domeniilor de activitate va fi accelerată de inițiative precum platforma
aici.gov.ro, implementată cu succes la începutul lunii aprilie 2020 de Guvernul României și colaborări însemnate cu companii
partenere ca fiind instrumentul intermediar pentru înregistrarea documentelor adresate instituțiilor publice care nu au un sistem
propriu de registratură online. Următoarea mișcare logică este îndrumarea instituțiilor la nivel național să dispună de politici ce
pun forma digitală pe primul loc în activitate a lor, iar instituțiile publice din România să facă parte dintr-un sistem digital,
coordonate spre a răspunde solicitărilor cetățenilor în format electronic, într-un timp cât mai scurt. De asemenea, creșterea
utilizării extinse a semnăturii electronice reprezintă modalitatea esențială pentru eficientizarea relațiilor de muncă. Astfel, în
2020 s-au deschis apeluri pentru contractarea de granturi ce sprijină inițiativele de digitalizare cu un buget de 330 milioane de
euro. Importanța digitalizării se remarcă și în procesul educațional prin utilizarea tehnologiilor IT atât în procesul de predareînvățare, cât și în managementul educațional prin interconectarea bazelor de date. Bineînțeles, și sistemul judiciar este vizat
prin crearea unei noi arhitecturi digitale bazată pe digitalizarea structurii Ministerului Justiţiei, cât şi digitalizarea întregii
activităţi a instanţelor de judecată.
Sunt optimist în acest sens și, alături de colegii mei parlamentari, voi susține stimularea de investiții în scopul
digitalizării, întrucât cred în puterea conferită de acest domeniu în direcția schimbării.
Deputat
Radu-Marin Moisin
***
PNL a promis dezvoltare și investiții și a reușit să susțină economia
într-un an cu o dublă criză: sanitară și economică!
Cifrele vorbesc de la sine. Doar dacă ne raportăm la lucrările de construcții din ultimul an, putem observa că acestea au
crescut în 2020 cu 15,9 % față de 2019. Este cea mai mare creștere înregistrată la lucrările de reparații capitale (+46,0%),
lucrările de întreținere și reparații curente (+24,4%) și la construcțiile noi (+9,3%).
În calitate de secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, am susținut proiectele de
investiții în infrastructură prin toate pârghiile oferite de lege și de instituțiile din subordine. Au fost finanțate proiecte
importante pentru comunități, precum construcții de drumuri, școli, spitale, cămine culturale, proiecte de apă-canal etc. Doar
anul trecut, la construcțiile inginerești/ drumuri, căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane etc., creșterea a fost de 18,5%, la
clădirile rezidențiale (+17,8%) și la clădirile nerezidențiale (+10,9%). Aceasta este guvernarea de dreapta - cea care generează
creștere economică, prin construcții de durată și care pot aduce noi investiții în țară, pentru a ușura viața românilor. În 2020,
guvernul PNL a realizat cele mai mari investiții în economia românească din ultimul deceniu: 53,2 miliarde de lei, cu 9,5
miliarde lei mai mult față de 2019, având o pondere de 5,1% din PIB.
Am promis un buget axat pe investiții și pe modernizare și ne-am respectat angajamentul față de români: avem cel mai
mare procent din PIB alocat dezvoltării, în ultimul deceniu. Cheltuielile de investiții sunt preconizate la 61,429 miliarde de lei,
reprezentând aproximativ 5,5% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde de lei față de anul 2020.
Drumul dezvoltării României este ireversibil, iar coaliția de guvernare a pus în prim-plan investiții masive în marile
sisteme publice, mai ales că am promis acest lucru în campanie, așa că ne ținem de cuvânt. Țin să adaug că, dacă în 2020, 46%
din investiții au fost făcute din fonduri europene, anul acesta vrem să ajungem la 60%.
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Toate aceste investiții pun în prim-plan dezvoltarea României, dezvoltare care înseamnă viață mai bună și un trai mai
bun pentru fiecare român. Cu fiecare leu alocat pentru dezvoltare, reclădim România, cu respect pentru banii românilor, cu
chibzuință și treabă bine făcută.
Deputat
Vetuța Stănescu
***
Declarație politică
Județul Bacău, la fel ca și întreaga zonă a Moldovei, a fost total ignorat de Guvernele PSD.
Singurele momente în care își aduceau aminte de acest județ erau perioadele de campanie electorală. Doar atunci îi mai
păcăleau pe băcăuani cu câteva proiecte minore de infrastructură, făcute superficial.
Din păcate, am fost prea mulți ani prinși în logica PSD de aplicare a unor măsuri populiste, care doar creșteau veniturile
pe moment și iroseau șansele reale de dezvoltare a României.
Țara noastră, așa cum este astăzi, are nevoie de investiții, de o dezvoltare predictibilă și constantă.
Bugetul publicat în consultare de Guvernul Cîțu este un buget al responsabilității și al investițiilor care vor dezvolta cu
adevărat zona Moldovei. Prin acest buget se vor respecta banii românilor, bani care vor merge către spitale, educație,
infrastructură și vor crește nivelul de trai al oamenilor.
Nu vom crește nicio taxă în acest an, chiar dacă traversăm o perioadă de criză economică globală. Din contră, ne vom
strădui să facem reforme, să modernizăm și să eficientizăm aparatul public.
Băcăuanii merită drumuri mai bune și rezistente pentru a circula în siguranță, dar și pentru că o infrastructură modernă
va atrage investitorii și va crea locuri de muncă.
Guvernul Cîțu arată grijă pentru zona noastră, în bugetul pentru 2021 fiind alocate peste 84 de milioane de lei pentru
continuarea modernizării Variantei Ocolitoare a Municipiului.
De asemenea, sunt incluse în buget fonduri pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru drumurile de mare viteză
Focșani-Bacău (peste 12 milioane lei), Bacău-Pașcani (peste 9,1 mil lei), pentru Autostrada Brașov-Bacău (peste 4,2 mil lei),
dar și pentru drumul expres Bacău - Piatra Neamț (5,7 mil lei).
Aceste sume arată că ne respectăm promisiunile din campania electorală: investiții, dezvoltare, modernizare.
Pe lângă acestea, vom implementa proiecte importante, menite să îmbunătățească viața băcăuanilor, într-un mod real, nu
doar pe hârtie, așa cum procedau guvernările socialiste.
Deputat
Mircea Fechet
***
Declaratie politică
Stimați colegi,
În declarația mea de astăzi doresc să aduc în discuție subiectul părăsirii timpurie a școlii.
În România, părăsirea timpurie a școlii (tinerii între 18–24 de ani care au părăsit şcoala înainte de finalizarea
învăţământul obligatoriu și care nu au urmat niciun alt program de formare profesională sau calificare), este de 15,3%, față de
10,3% la nivelul Uniunii Europene.
Peste 277.600 de tineri cu vârstele între 18 și 24 de ani au abandonat școala și nu s-au mai dus niciodată la liceu sau la
școlile profesionale, plecând din timpul sau imediat după gimnaziu. Rata de părăsire timpurie a școlii este a treia cea mai
ridicată din Europa, potrivit Eurostat.
Într-un raport întocmit de Banca Mondială, reiese că acei copii care se nasc azi în România au aceeași șansă de
(sub)dezvoltare ca cei din Afganistan, Ecuador și Thailanda. De ce? Din cauza acestui procent ridicat de tineri care nu termină
decât maximum 8 clase. Generația care se naște astăzi va avea o productivitate în forța de muncă de 60% din ceea ce ar putea
fi dacă ar fi beneficiat de o educație completă și de o sănătate bună.
Pe scurt, procentul ridicat de tineri care părăsesc timpuriu școala ne costă 40% din veniturile pe termen lung, potrivit
calulelor făcute de reprezentanții Băncii Mondiale.
Mai mult, toate studiile arată că părăsirea timpurie a școlii conduce la excluziunea socială ulterioară în viață. Tinerii
care părăsesc prematur școala sunt mai predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a câștiga mai puțin odată ce găsesc
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un loc de muncă. Estimările legate de competențe necesare în Europa sugerează că, pe viitor, doar 1 din 10 locuri de muncă va
putea fi accesat de o persoană care a părăsit timpuriu școala.
Întrebarea este ce putem face pentru a da o șansă la un viitor mai bun pentru peşte cei aproximativ 280.000 de elevi care
părăsesc școala prematur?
Vă indic câteva măsuri pentru care noi, Partidul Național Liberal, le-am demarat încă de anul trecut: generalizarea
Programului "Masă la şcoală" şi "Şcoală după şcoală", programe menţinute în stadiul de pilotare de fosta guvernare PSD, dar
vitale pentru reducerea abandonului şcolar. Cu ajutorul accesării fondurilor europene, Guvernul PNL va generaliza aceste
programe.
Pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, care reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă, fiind
expuşi abandonului şcolar şi rezultatelor academice scăzute, am lansat Programul-pilot de stimulare a participării la educaţie.
Astfel, pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, școlile, furnizorii de servicii de orientare sau
consiliere școlară, parteneri sociali din învățământul preuniversitar, instituțiile de cult și asociații religioase, instituțiile
guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, dar și ONG-uri au avut la dispoziție un buget de 30 de milioane de
euro pentru proiecte care să vizeze acest grup țintă.
Având în vedere că în România sunt peste 91.000 de copii în această situaţie, dorim să ne asigurăm că rămân la şcoală şi
au un sprijin pentru a-şi finaliza parcursul educaţional.
Pandemia COVID-19 care a obligat Guvernul să ia decizia de a închide şcolile şi grădiniţele din întreaga ţară, pentru a
încetini răspândirea acestei boli, nu a însemnat oprirea procesului educațional.
În 2020, pentru a veni în ajutorul copiilor predispuși la abandonarea școlii, Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului
Educaţiei cu suma de 150 de milioane de lei pentru achiziţia de tablete conectate la internet. Ne-am asigurat, astfel, că nu
creşte decalajul dintre copiii din medii defavorizate şi ceilalţi elevi. Un ordin al ministrului stabileşte criteriile pentru
repartizarea tabletelor către cei aproximativ 250.000 de elevi care au nevoie de ele, conform estimării Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.
Dar sunt mulți pași de făcut, iar Coaliția de Guvernare, prin programul pe care și l-a asumat în fața Parlamentului și
românilor, are soluțiile pentru că numărul copiilor care renunță la studii prematur, după absolvirea a maximum 8 clase, să
scadă de la an la an.
Deputat
Alexandru Muraru
***
Reducerea birocraţiei pentru investiţii este prioritară pentru relansarea economiei
Anul 2021 este marcat de dificultăţile economice şi sociale cauzate de pandemie. În acelaşi timp, România beneficiază,
în calitate de stat membru al UE, de fonduri destinate investiţiilor care pot fi baza relansării economice solide, dar şi punctul de
plecare pentru realizarea unor reforme necesare.
Fondurile europene sunt o şansă pentru modernizarea infrastructurii, a sistemului medical şi a sistemului de educaţie, ca
să amintesc câteva obiective strategice. Aceste investiţii pot crea premisele modernizării infrastructurii şi a resurselor umane.
În acelaşi timp, fondurile accesate pot fi investiţii care să creeze locuri de muncă, să ofere un aport de capital care va ajuta
economia să crească. Condiţia este să îmbunătăţim cadrul instituţional care să ne ajute să trecem de la bune intenţii şi teorie la
investiţii încheiate cu succes.
Experienţa în administraţia locală, ca vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, îmi oferă o perspectivă asupra
problemelor birocratice cu care se lovesc practic instituţiile care derulează investiţii. Un exemplu edificator este investiţia întrun drum judeţean din judeţul Arad, Arad – Şiria – Pâncota: între accesarea finanţării din fonduri europene şi pornirea propriuzisă a investiţiei au trecut aproximativ 3 ani. În tot acest interval, s-a lucrat la documentaţii şi soluţionarea unor contestaţii. Din
păcate, nu este o excepţie ci un caz cu putere de exemplu care poate fi echivalat probabil cu altele similare în toate judeţele
României. Ani de zile, semnalele disperate lansate de cei care se lovesc frecvent de aceste probleme au fost ignorate iar
rezultatele se văd.
Consider că reducerea birocraţiei, simplificarea birocraţiei pentru investiţii trebuie stabilită ca prioritate pentru
Guvern şi pentru Parlament. Rezultatul trebuie să fie derularea mai eficientă, mai rapidă a tuturor investiţiilor, indiferent
dacă se realizează din fonduri europene, guvernamentale sau locale.
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Transparenţa care trebuie să garanteze corectitudinea utilizării fondurilor publice nu trebuie confundată cu birocraţia,
încetineala şi blocajele instituţionale. Putem să construim un sistem eficient şi transparent, în care bugetele pentru investiţii să
fie utilizate repede şi bine.
Investiţiile publice şi atragerea investiţiilor private sunt căile corecte care ne vor ajuta să depăşim criza economică, să
generăm creştere economică în baza căreia putem vorbi despre creşterea nivelului de trai în România. Primul pas pe care
trebuie să îl facem în această privinţă este să reducem birocraţia sufocantă care paralizează investiţiile, să gândim un sistem
mai eficient şi mai rapid de accesare şi utilizare a fondurilor.
Deputat
Sergiu Ovidiu Bîlcea
***
Celebrăm numărul european de urgenţă 112
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
În fiecare an, ziua de 11 februarie este dedicată în toate ţările membre ale Uniunii Europene, unui singur şi unitar număr
de urgenţă : 112.
Nu aş vrea ca anul acesta, poate cel mai greu din ultimii ani pentru România şi nu numai, să uităm să le mulţumim
tuturor celor care lucrează în cadrul tuturor serviciilor de urgenţă, care în fiecare zi, 24 de ore din 24, au un rol vital în
salvarea de vieţi omeneşti.
Numărul european de urgenţă 112 a fost lansat în 1991 pentru a oferi un serviciu unic pentru apelurile de urgenţă
disponibil în toate statele membre ale UE. În aprilie 2005, Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) 112 a
devenit operaţional în toată România. Sistemul asigură cooperarea între agenţiile specializate de intervenţie ale Poliţiei,
Pompierilor, Ambulanţei, SMURD şi Jandarmeriei, care au obligaţia de a asigura intervenţia la urgenţe.
112 este numărul prin care se salvează vieţi. Cetăţenii aflaţi în situaţii de urgenţă (asigurarea asistenţei imediate în
situaţii în care este periclitată viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori
mediul) pot suna la 112 - 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - pentru a solicita asistenţa serviciilor specializate de intervenţie
(ambulanţă, SMURD, poliţie, pompieri, jandarmi).
Anul 2020 a fost un an extrem de dificil pentru întreg sistemul medical şi pentru toate serviciile medicale, iar lupta
continuă şi anul acesta.
De aceea, este cu atât mai important să atragem atenţia asupra nevoilor oamenilor care fac ca acest sistem să funcţioneze
şi să îi sprijinim prim măsuri concrete şi optime astfel încât să îşi poată îndeplini importanta misiune pe care o au, aceea de a
salva vieţi.
Vă mulţumesc!
Deputat
Liviu-Ioan Balint
***
Bolnavii nimănui
Stimaţi colegi,
De ani de zile țara noastră se află în topul mondial în ceea ce privește consumul de alcool. Cu toate acestea, suntem
singura țară din Uniunea Europeană care nu are un centru public de dezalcoolizare. O greșeală enormă, care duce la costuri
enorme pentru tratarea bolilor provocate de consumul de alcool și la nesfârșite drame în familiile acestor bolnavi, multe
încheiate tragic.
Statisticile cu privire la consumul excesiv de alcool sunt înfiorătoare: peste 2 milioane de români consumă alcool peste
măsură, iar un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății a relevat faptul că 70% din cazurile de violență domestică și aproape
o jumătate din totalul omorurilor sunt cauzate de consumul de alcool.
Din punct de vedere financiar, România pierde anual două milioane de euro din cauza problemelor cauzate de
dependența de alcool. Datele din 2018 relevau faptul că aproape 40% din paturile de spital erau ocupate de bolnavi tratați de
afecțiuni cauzate de băutură – probleme hepatice, neurologice, diabet, ciroze, etc.
Și, cu toate acestea, țara noastră este singura din Uniunea Europeană care nu are o clinică de dezalcoolizare. Nici măcar
la nivel privat. Practic, nici dacă vor, cei peste 2 milioane de alcoolici nu au efectiv unde să se trateze. Există câteva centre
private, deschise de niște ONG-uri, însă capacitatea lor este mult prea mică în raport cu numărul de cereri. Se fac liste de
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așteptare, iar pacienții care nu au de unde să plătească taxa lunară de câteva sute de euro pe lună se trezesc în incapacitatea de
a se trata voluntar.
În cazul în care un alcoolic sau familia acestuia solicită ajutor medical, pacientul este tratat în secțiile de urgență și apoi
eventual internat în secțiile de psihiatrie ale spitalelor publice, unde este cazat în saloane în care sunt pacienți cu diferite
afecțiuni mentale. Un lucru total greșit, care pune în pericol siguranța și viața tuturor pacienților. Nu există personal pregătit
special pentru tratarea alcoolismului, nu există protocoale clare de tratament, iar medicii dau neputincioși din umeri. Odată pus
pe picioare din punct de vedere fizic, pacientul alcoolic este trimis acasă, fără ca cineva să îl mai monitorizeze sau să îi ofere
terapia psihologică atât de necesară. Rezultatul este lesne de anticipat: pacientul are o recădere și ajunge din nou în secția de
psihiatrie a spitalului public din care a plecat. Un cerc vicios în care toată lumea pierde, iar nota de plată îi revine statului
român. Iar tragedia este și mai mare dacă ne gândim la faptul că, potrivit studiilor, fiecare alcoolic afectează, prin
comportamentul său, un număr de 7 persoane – partener de viață, copii, părinți, rude, prieteni, colegi.
Așadar, este nevoie urgentă să ne aplecăm asupra acestei probleme spinoase. Da, alcoolicii sunt priviți ca paria
societății, dar ca să își poată reveni au nevoie de sprijin. Și primul lucru pe care statul îi poate face pentru ei este să le ofere
măcar un spital în care să își poată trata această cruntă dependență. Voi milita cu toate forțele mele pentru ca acest demers să
devină realitate.
Vă mulţumesc!
Deputat
Rodica-Luminița Barcari
***
NU se pune problema scăderii salariilor sau a pensiilor în acest an!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Cred că într-o astfel de situație de criză mondială majoră trebuie să le spunem românilor doar adevărul, și anume că NU
mai lăsăm ca minciuna, populismul exacerbat și demagogia zilnică - practicate de către PSD în mod uzual - să le creeze
oamenilor iluzii deșarte!
În acest context, încă destul de dificil pentru toate economiile europene și nu numai, bugetul țării noastre pentru anul
acesta se va închide cu un deficit de aproximativ 7% din PIB, ceea ce în condiții normale nu ar fi posibil! Însă, acest deficit
mărit este acceptat ASTĂZI de către Comisia Europeană pentru toate țările membre ale UE, cu condiția ca acesta să fie redus
treptat, astfel încât, și în cazul României, să se poată reveni la un deficit mai mic de 3% din PIB, până în anul 2024.
În condițiile date, bugetul de stat pentru anul 2021 este construit de către actuala Coaliție aflată la guvernare pe o
creștere economică de aproximativ 4,3% și o estimare a unui PIB nominal intern brut de aproximativ 1.116 miliarde lei.
Trebuie menționat faptul că, după un an atât de complicat cum a fost 2020, din punct de vedere sanitar, cu urmări foarte grele
asupra economiei, PIB-ul pentru anul în curs este TOTUȘI cu 7 miliarde de lei mai mare decât cel din 2020 și aproximativ
egal cu cel din 2019, când economia NU avea de suferit din cauza unei pandemii.
Tocmai de aceea, pentru a ne putea încadra într-un deficit de aproximativ 7%, anul acesta suntem obligați să reducem
cheltuielile, acolo unde este posibil, fără să afectăm în niciun fel veniturile vreunei categorii sociale. NU, NU se pune
problema scăderii salariilor sau a pensiilor! Și NU, NU vom crește în acest an nicio taxă și niciun impozit! Așa cum neam angajat în fața Comisiei Europene, vom scădea treptat deficitul, dar în niciun caz prin măriri de taxe sau scăderi de salarii și
pensii, ci prin investiții majore și prin măsuri de susținere a mediului privat, care să conducă la o creștere economică
sustenabilă.
Doamnelor și domnilor deputați,
Într-un an atât de dificil din toate punctele de vedere, cum a fost anul 2020, Guvernul PNL a reușit să impună un ritm al
investițiilor fără precedent în România ultimilor ani! Mai mult decât atât, în 2020, 46% din investiții au fost făcute cu fonduri
europene. Pentru anul 2021, obiectivul nostru este ca investițiile din fonduri europene să ajungă aproape de 60% din
totalul investițiilor publice.
De ce ne dorim și mai multe investiții în România și depunem toate eforturile necesare pentru a aloca sume din ce în ce
mai consistente în acest sens? Deoarece românii se așteaptă ca în schimbul banilor pe care îi virează statului, să primească,
după 30 de ani de așteptări inutile, și FAPTE! Cu alte cuvinte ei așteaptă: spitalele moderne mult promise prin campanii de
către PSD, așteaptă încă acel sistem de educație performant, care ar reprezenta cea mai sigură investiție în viitor, și, desigur,
așteaptă o infrastructură de transport la standarde europene și în propria lor țară!
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În campania electorală am promis un buget axat pe investiții și pe modernizare, iar astăzi ne ținem de cuvânt: avem cel
mai mare procent din PIB alocat dezvoltării în ultimul deceniu. De aceea, investițiile vor crește până la 60,8 miliarde de lei, cu
peste 7 miliarde de lei mai mult decât în 2020, în condițiile în care procentul și suma finală alocate investițiilor anul trecut au
fost oricum cel mai mare din ultimii 10 ani!
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Bola
***
Prosperitatea va veni din investiții - exportăm materii prime și importăm produse finite!
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
România are un potențial agricol deosebit, lucru reflectat în ultimii ani de producțiile tot mai mari înregistrate de
harnicii fermieri români. Aceștia s-au străduit să-și cumpere tractoare, să aducă apa de irigații la capătul tarlalei, să își
construiască depozite și silozuri, să cumpere semințe mai bune, în mare parte din buzunarul lor sau din câștigurile obținute prin
munca familiilor lor. Cu toate acestea, ei nu prosperă, ci abia subzistă de la un an la altul.
Dacă ne uităm mai atent în economie, nu avem cum să nu observăm că deficitul comercial al țării noastre crește în
fiecare an, contribuția cea mai puternică la dezechilibrul dintre exporturi și importuri având-o chiar produsele agro-alimentare.
O țară cu un asemenea potențial care a ajuns să importe mâncare pentru cetățenii săi este rezultatul examenului pe care l-au
picat toate guvernele din ultimele 3 decenii. Cu toții au știut că la originea acestui fenomen nedorit se află lipsa capacităților de
procesare a producțiilor agricole și incapacitatea micilor fermieri de a putea să pună singuri pe picioare asemenea capacități.
Altfel spus, fermierul român vinde ieftin grâul, pentru că nu are de ales, când ar putea să vândă paste făinoase, biscuiți sau alte
produse cu valoare adăugată mare. Pe de altă parte, producția noastră merge la export, unde este procesată și ni se întoarce în
marile magazine, la prețuri consistente, asigurând câștiguri mari pentru procesatorii străini. Pentru această situație nedorită,
vinovate sunt guvernele noastre din ultimii 30 de ani, care nu au sprijinit producătorii români din agricultură, astfel încât să-și
cumpere echipamente, să creeze locuri de muncă pentru tineri, să deschidă mici fabrici în mediul rural și să poată exporta
dulceață, nu fructe, pastă de tomate, nu roșii, mezeluri de calitate și nu carcase de animale.
Pentru mediul rural, pentru oamenii care lucrează în agricultură statul român a promis mult și a făcut destul de puțin. În
satele românești șomajul e mare, chiar în condițiile în care tinerii sunt tot mai puțini și populația tot mai îmbătrânită. Toate
statele europene au traversat o asemenea provocare, însă au găsit soluții sustenabile de modernizare și de dezvoltare a mediului
rural.
Stimați colegi,
Pentru România urmează o perioadă financiară deosebit de favorabilă, în condițiile în care Guvernul PNL și
Președintele României au reușit să obțină fonduri de peste 80 de miliarde de euro pentru dezvoltarea țării. Aceste fonduri
nerambursabile vor veni în România numai dacă vom fi capabili să propunem Comisiei Europene proiecte și programe mature,
care să conducă la modernizarea țării și la relansarea și consolidarea activităților economice.
Voi milita în Parlamentul României pentru ca aceste fonduri să meargă prioritar către zonele mai puțin dezvoltate ale
țării și către mediul rural. Românii sunt în toate colțurile țării, nu doar în zonele în care astăzi dezvoltarea este ridicată, chiar
comparabilă cu cea europeană. Dacă fermierii moldoveni ar putea să proceseze legumele, fructele, produsele de origine
animală și să le vândă în țară și la export, la prețuri bune, atunci, cu siguranță, vom putea vorbi și la noi despre prosperitate.
Dacă în mediul rural moldovenesc vom găsi mici făbricuțe de conserve de fructe și legume, unități de panificație și producție
de paste făinoase, de brânzeturi sau de produse ale industriei ușoare, am convingerea că tinerii noștri nu se vor mai lupta să
meargă la mii de km distanță ca să-și caute un loc de muncă bine plătit prin statele europene. Dacă Moldova va avea o
infrastructură solidă de transporturi, atunci distanțele ar fi mai mici, efortul mai mic și standardul de viață al oamenilor mai
ridicat.
Vă mulțumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
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România nu se va dezvolta atâta vreme cât fondurile publice vor continua
să finanțeze investiții de mântuială!
Domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor,
Nemulțumirea românilor față de modul în care sunt cheltuite resursele publice este pe deplin justificată, în condițiile în
care nu ne-am îndepărtat aproape deloc de acele timpuri și obiceiuri în care achizițiile publice sunt sinonime cu jaful la adresa
banului public. Zilnic continuă să aflăm din mass-media că un banal cui cumpărat de o autoritate a statului român costă de zece
ori mai mult decât în orice magazin și, mai mult decât atât, atunci când îl cumpără statul, cuiul este și îndoit și ruginit. În
decursul timpului s-au elaborat și adoptat legi noi, s-au creat instituții, autorități și consilii, toate cu scopul de a stopa risipa
banilor publici. Rezultatul acestor eforturi a întârziat să apară. Nu trebuie să fii auditor financiar să îți dai seama că la fiecare
leu cheltuit în interes public, mulți alți lei intră în buzunare private. Mărturie stau rapoartele anuale ale Curții de conturi a
României, care spun și cum și cât se risipește din bugetul nostru național. Nu mai puțin de 10 miliarde de lei anual sunt
cheltuite necorespunzător sau ilegal. Apoi, acestea sunt numai constatările punctuale ale Curții de conturi, care nu reflectă
situația generală și adevărata dimensiune a prăpădului. Ea este mult mai mare.
Stimați colegi,
Pe lângă aceste aspecte, tolerate în ultimii ani de clasa politică și guvernele socialiste, un alt aspect mi se pare la fel de
grav. Când spun acest lucru am în vedere calitatea deosebit de precară a lucrărilor publice efectuate în țara noastră, de firme
mari sau firme mici, că sunt ele străine sau românești. Lipsa unor controale riguroase cu privire la calitatea lucrărilor, a
materialelor și a garanțiilor asociate fiecărei lucrări, ne duce în situația nedorită în care asfaltul de pe drumurile proaspăt
reabilitate se macină la prima ploaie, tencuiala de pe școli sau spitale cade peste elevi sau pacienți, apa potabilă adusă pe
rețelele noi de utilități este colorată, miroase și abundă de amenințări la adresa sănătății oamenilor. Numai în România întâlnim
situația în care autostrăzile au luat-o la vale în numai câteva zile de la inaugurare, spitale abia renovate au fost scena unor
tragedii naționale, iar școlile noi sunt mai pline de pericole decât cele vechi. Din păcate, numărăm pe degete acele investiții
realizate cu deplin respect și față de banii publici și față de calitatea lucrărilor.
Stimați colegi,
În următorii 6-7 ani, România urmează să beneficieze de fonduri europene nerambursabile de peste 80 de miliarde de
euro. Cu aceste resurse europene, la care vom adăuga și fonduri naționale, am putea să reconstruim România de la zero și să o
ducem cât mai aproape de standardul de dezvoltare din Vestul continentului. Dacă, însă, nu vom scăpa de metehnele jafului
generalizat din fonduri publice, de licitațiile trucate sau aranjate pentru firme obscure, de calitatea îndoielnică a materialelor și
a lucrărilor, atunci nu avem nici cea mai mică șansă să intrăm în rândul statelor dezvoltate.
Vă mulțumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Declarație politică
Centrul European de Excelența pentru Combaterea Amenințărilor Hibride a fost înființat la Hesinki, la Inițiativa
Finlandei. Scopul asumat al Centrului este de a sprijini eforturile statelor membre în combaterea amenințărilor hibride prin
consolidarea capabilităților civile și militare, îmbunătățirea rezilienței statelor și instituțiilor statale, aprofundarea cooperării
NATO-UE în combaterea amenințărilor hibride, punerea în comun a expertizei practicienilor, reprezentanților mediului
academic și mediului de afaceri cu statele membre și instituțiile acestora.
În ultimii ani, de la aderarea României la acest centru, guvernele PSD nu au avut bunăvoința necesară, ca și în cazul
multor altor organizații la care România a luat parte, să plăteasca cotizația modica de 60.000 de euro/an.
Guvernul PNL, a decis să repare rapid imaginea României pe plan internațional plătind aceasta cotizație cât și alte
cotizații aferente organizațiilor din care statul român face parte.
Este extrem de important ca în general, statul român să își onoreze obligațiile financiare către toate organizațiile la care
aderă pentru a nu suferi prejudicii de imagine pe plan internațional.
Mai mult, în cazul acestui centru, unde fiecare stat membru poate cotiza voluntar peste suma anuală obligatorie, ținând
cont de expertiza noastră pe acest domeniu în plan internațional, România ar putea sprijini centrul într-un mod mult mai activ
decât o face acum.
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Lumea este într-o continuă schimbare și existența acestui centru este extrem de importantă. România are șansa de a se
poziționa excelent în cadrul sau printr-o strategie bine pusă la punct. Dar înainte de toate, să ne plătim obligațiile pentru a nu
suferi prejudicii de imagine.
Deputat
Pavel Popescu
***
Avem o singură şansă să atingem ţintele de reciclare – implicarea tuturor!
Situaţia deficitară în care ne aflăm în prezent, în ceea ce priveşte deşeurile colectate şi reciclate, este rezultatul cumulat
al unor politici incoerente, care au dus la amânări al termenelor de conformare ani la rând. În plus, ne-am confruntat cu o lipsă
de implicare a factorilor angajaţi în circuitul economic al deşeurilor, precum şi cu absenţa responsabilizării populaţiei.
2021 este un an în care nu mai putem nega realitatea. Sintagma „reformă profundă” în gestionarea deşeurilor trebuie să
devină obligatoriu stare de fapt, nu numai din cauza penalităţilor iminente pe infringement, ci şi pentru că, efectiv, nu mai
putem trăi aşa – râurile sunt sufocate de peturi, depozite ilegale de deşeuri acoperă terenuri întregi, suferim frecvent din cauza
poluării aerului, generată de arderile de deşeuri.
La Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor s-au demarat primele etape pentru punerea în funcţiune a sistemului de
garanţie-returnare la ambalaje, având ca termen 1 ianuarie 2022 şi este preconizată extinderea la nivel naţional a colectării
selective şi a sistemului „plăteşti pentru cât arunci”. Este îmbucurător faptul că au loc dezbateri pe aceste subiecte şi pe
modalităţile concrete de implementare a obiectivelor expuse, însă ceea ce mă îngrijorează este reticenţa, pe care o manifestă
încă o parte a entităţilor implicate. Este nevoie de angajament din partea tuturor – autorităţi publice locale, producători,
comercianţi, colectori, reciclatori şi nu în ultimul rând, cetăţeni – pentru ca acest sistem naţional de garanţie-returnare să
devină operaţional şi eficient.
În viitorul apropiat, avem avantajul unor resurse financiare puse la dispoziţia României şi pentru domeniul deşeurilor
prin Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare, fondurile disponibile în perioada de programare 2021 – 2027, Administraţia
Fondului pentru Mediu şi bugetul de stat. Nu mai putem folosi deci scuza că nu există bani. Infrastructura adecvată, circuite şi
responsabilităţi clare, ghiduri şi norme explicite, campanii de informare şi conştientizare a populaţiei şi, de ce nu, amenzi în
caz de neconformare, trebuie să se regăsească pe lista de priorităţi imediate în zona de gestionare a deşeurilor, astfel încât să
reuşim să ajungem la standardele europene şi să ne bucurăm de beneficiile unui mediu curat.
Deputat
Glad Varga
***
Mecanismul European de Redresare și Reziliență - o dovadă că PNL își respectă promisiunile
Dragi colegi,
Votul din plenul Parlamentului European din data de 09.02.2021, care a dat undă verde Mecanismului de Redresare și
Reziliență și al cărui coraportor este europarlamentarul Sigfried Mureșan, confirmă o victorie pentru guvernarea liberală și
pentru țara noastră. Vorbim de o sumă în valoare de 672.5 miliarde de euro acordați în următorii trei ani, ce are ca scop
finanțarea planurilor naționale de redresare și reziliență.
În România, vor ajunge din suma totală aproximativ 30.5 miliarde de euro, ce pot fi utilizați pentru digitalizare,
ecologizare, creșterea competitivității și coeziunii economice, investiții în proiecte pentru tineret, modernizarea instituțiilor
publice și, în special, a spitalelor care au suferit considerabil în urma presiunii adăugate de pandemia de COVID-19 asupra
sistemului de sănătate. Pe scurt, vorbim despre toate obiectivele pe care PNL le-a setat și s-a angajat să le materializeze când a
preluat guvernarea. Vorbim despre modernizarea României în spirit european.
Raportul legislativ include un avans de 13% din alocarea totală prevăzută prin mecanism statelor membre UE. Raportul
mai include și o garanție pentru prevenirea punerii în pericol a securității cibernetice europene.
Acest mecanism oferă posibilitatea finanțării tuturor tipurilor de investiții care au fost propuse în Planul Național de
Redresare și Reziliență. Ne apropiem, astfel, de un scenariu în care viețile de zi cu zi ale românilor vor fi îmbunătățite, un
scenariu pentru care PNL s-a angajat să depună eforturi neîntrerupte, fiind conștienți că doar prin perseverență, corectitudine și
transparență vom ajunge la performanța dorită.
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În continuare, vom munci pentru atingerea acestor scopuri, pentru a repara viciile lăsate în urmă de guvernarea
precedentă și pentru a avea cât mai multe victorii în acest sens!
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Avem de făcut o alegere pentru România: populism sau dezvoltare?
În 2020, mai exact pe 21 iulie, Europa și-a învins demonii dezbinării și ai populismului, a înțeles că problemele comune
au nevoie de soluții comune și a ales calea solidarității. Pentru România, a fost ziua care ne-a dat cea mai mare șansă la
dezvoltare din ultimele trei decenii. Mai exact: 84 de miliarde de euro bani europeni, o oportunitate cu care nu ne-am întâlnit
până acum și, probabil, nu ne vom mai întâlni prea curând. Astfel, în 2021 și în anii ce urmează suntem condamnați la o
singură cale: investiții, investiții, investiții.
Până în 2020, am pierdut ani prețioși în cursa pentru dezvoltare. În timp ce în SUA se pregăteau 200 de miliarde de
dolari pentru revitalizarea infrastructurii (2016), miniștrii PSD ai transporturilor spuneau public că nu doresc autostrăzi pentru
că ar însemna că salariile vor crește și investitorii vor pleca în alte părți (iunie 2018). În timp ce Polonia construia cel mai mare
aeroport din Europa și Turcia cel mai mare din lume, PSD inaugura cu surle și trâmbițe cioturi de autostradă, apoi surpate,
blocate sau pur și simplu ignorate (de ex., drumul expres Pitești-Craiova, autostrada Sibiu-Orăștie și multe altele -- din fericire,
deblocate/soluționate de guvernul liberal în 2020).
Așa se face că în România anului 2020 unul din doi români avea toaleta în fundul curții, cinci români mureau zilnic pe
șoselele patriei (dublul mediei UE), iar cel mai mare producător din România a pierdut 68 de euro pentru fiecare mașină din
cauza lipsei autostrăzii Pitești-Sibiu.
Din fericire, am primit (din nou) o mână salvatoare de la Europa. Banii pe care UE îi va acorda României în următorul
exercițiu financiar reprezintă șansa unei transformări profunde a modelului economic românesc. Practic, suntem obligați să
apăsăm pedala dezvoltării prin finanțarea proiectelor majore în infrastructură, în educație, sănătate, agricultură, energie, mediu.
Exact acele domenii care generează salturi în dezvoltare și creștere economică sustenabilă, ceea ce ne va permite să recuperăm
într-o generație distanța față de Vest.
Cum impulsionăm dezvoltarea României? Pe de o parte, avem modelul instituțiilor puternice, descris în celebra carte
„De ce eșuează națiunile”, care vorbește despre societatea democratică, cu o largă participare a cetăţeanului la procesul
decizional şi o alocare echitabilă a resurselor. Teza autorilor este că dezvoltarea economică și prosperitatea sunt caracteristice
instituțiilor economice și politice incluzive. România trebuie să-și consolideze democrația și să-și întărească statul de drept
pentru a genera și susține creștere economică pe termen lung.
Pe de altă parte, avem modelul unui mare economist, Indermit Gill, care arată clar că facilitarea accesului oamenilor la
oportunități este condiția esențială pentru dezvoltare economică. Teoria lui, din raportul Băncii Mondiale World Development
Report 2009, descrie trei factori cheie: densitatea economică (producția economică pe unitate de spațiu), distanța (mobilitatea
oamenilor, bunurilor, capitalului și a ideilor) și diviziunea (ușurința fluxurilor transfrontaliere de persoane, bunuri, capital și
idei). Concluzia specialiștilor Băncii Mondiale, după studierea mai multor economii dezvoltate pornind de la teoria lui Gill,
este că dezvoltarea economică necesită politici care sprijină urbanizarea, dezvoltarea teritorială și integrarea regională. Toate
cele trei dimensiuni sunt strâns legate de sprijinirea infrastructurii prin investiții masive.
Nu este deloc întâmplător că toate aceste teorii sau modele de bune practici se întorc la infrastructură. Așa cum nu este
deloc întâmplător că marile proiecte de infrastructură vor fi finanțate cu banii programați de UE pentru restartarea economiilor
post-pandemie.
Premisele le avem și sunt bune: în bugetul pe 2021 sunt alocate sume record pentru investiții - 61,4 miliarde de lei,
5,5% în PIB. Guvernul condus de PNL va investi astfel cu peste 9 miliarde de lei mai mult decât în 2020, un an greu pentru
economie, în care oricum investițiile au fost mai mari cu 20% (9,5 miliarde lei) față de bugetul PSD din 2019. Altfel spus, în
cel mai dificil moment economic, paradigma liberală de construcție bugetară a asigurat țării cel mai mare nivel de investiții din
ultimul deceniu. Iar anul acesta sumele pentru investiții cresc și mai mult, ținta fiind ca fiecare leu din fonduri de la buget să
fie susținut de încă cel puțin un leu din fonduri europene.
De acum, avem nevoie de maturitate în abordarea proiectelor și viziune pentru viitor. Dincolo de partizanate politice,
pentru că ne apropiem de momentul dezbaterilor pe seama bugetului pe 2021, fac un apel către toți colegii de arenă publică: e
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timpul să alegem dezvoltarea și să uităm populismul. Pentru că țara are nevoie mai mult ca oricând de lideri care se gândesc la
următoarele generații, nu de politicieni care se gândesc la următoarele alegeri.
Deputat
Sebastian Burduja
***
 Întrebări
Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății
Tratamentul alcoolicilor în România
Domnule ministru,
Chiar dacă ocupă locul 5 în lume la consumul de alcool, România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are
nici măcar un centru de tratament al dependenței de alcool finanțat din bani publici. În lipsa acestor centre de dezalcoolizare, sa ajuns la situația în care alcoolicii sunt tratați, atunci când situația cere intervenția medicilor, în secțiile de urgență și apoi în
spitalele de psihiatrie publice. Iar statisticile spun că țara noastră cheltuie mai mulți bani pe tratarea bolilor cauzate de alcool
decât ar fi cheltuiți pentru tratarea bolii în sine.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. De ce nu există în România nici o clinică de dezalcoolizare?
2. Câte spitale de psihiatrie din țara noastră au secții / subsecții destinate exclusiv tratării alcoolismului?
3. Are Ministerul Sănătății o strategie pentru combaterea consumului de alcool și pentru tratamentul acestei boli grave,
care zi de zi distruge vieți și duce la adevărate tragedii?
Solicit răspuns în scris. Vă mulţumesc!
Cu consideraţie,
Deputat
Rodica-Luminița Barcari
***
Adresată domnului Vlad Voiculescu, Ministrul Sănătății
Detalii referitoare la Subprogramul Național de Fertilizare in vitro și embriotransfer 2021
Domnule ministru,
Rata infertilității a atins, în ultimii ani, cote alarmante și în țara noastră. Cunosc faptul că există Subprogramul Național
de Fertilizare in vitro și embriotransfer, care s-a dovedit a fi un real ajutor pentru cuplurile infertile. Multe cupluri care ar putea
beneficia de acest sprijin financiar de 10.000 de lei sunt însă puse în dificultate de faptul că trebuie să acopere din fonduri
proprii diferența de până la peste 3.000 de euro, cost aproximativ al unei fertilizări in vitro.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Luați în considerare mărirea sumei acordate în acest subprogram așa încât să poată fi acoperită
complet o procedură FIV?
2. Care este suma totală bugetată pentru acest program pentru anul 2021 și câte cupluri vor putea
beneficia de acest sprijin?
3. Câte cupluri au beneficiat până acum de acest subprogram, defalcat pe ani, și care au fost
rezultatele finale (copii născuți vii)?
Solicit răspuns în scris. Vă mulţumesc!
Cu consideraţie,
Deputat
Rodica-Luminița Barcari
***
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Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene
Finanțarea energiei verzi
Domnule ministru,
Am citit declarația dumneavoastră cu privire la faptul că nu va fi finanțată infrastructura de gaze din cele 30 de miliarde
pe care țara noastră le va primi de la Uniunea Europeană. Cred cu tărie că țara noastră are nevoie de creșterea producției de
energie din resurse regenerabile precum biomasă, biogaz, geotrernal, în prezent insuficient exploatate.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Va fi prelungit “Programul Operațional Infrastructura mare 2014-2020, axa prioritară 6:
Promovarea energiei curate și a eficienței energetice”?
2. Ce fonduri sunt disponibile pentru finanțarea infrastructurii de energie curată, care sunt axele
finanțate și criteriile de eligibilitate?
Solicit răspuns în scris. Vă mulţumesc!
Cu consideraţie,
Deputat
Rodica-Luminița Barcari
***
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Precizări referitoare la abrogarea legii 173/2020, cu privire la Portul Constanța
(C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța)
Stimate domnule ministru,
La începutul lunii februarie au apărut mai multe știri referitoare la vânzarea de acțiuni ale companiilor de stat și listarea
unor pachete minoritare de acțiuni pe bursă, ca efect al abrogării prevederilor Legii 173/2020.
În plan public, au fost vehiculate mai multe nume de companii la care statul român are acțiuni, printre care și Portul
Constanța (C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța). Pentru județul Constanța, acesta este un subiect important,
mai ales că Portul reprezintă cea mai mare ”uzină”, unde mii de oameni muncesc, iar astfel de știri au un impact direct asupra
acestora.
Vă rog să ne clarificați dacă Portul Constanța, prin abrogarea prevederilor Legii 173/2020, se află pe lista Guvernului
României în ceea ce privește vânzarea de acțiuni și listarea pe bursă.
Atât din perspectivă economică, cât și din perspectivă militară, Portul Constanța are un rol strategic pentru România, de
aceea o informare concretă ar fi mai mult decât binevenită pentru opinia publică.
Vă solicit un răspuns în scris. Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Marian Crușoveanu
***
Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Econimiei, Antreprenoriatului și Turismului
Combinatul de Oțeluri Speciale Târgoviște
Stimate domnule ministru,
Pentru platforma industrială a întregului județ Dâmbovița, fostul Combinat de Oțeluri Speciale din Târgoviște a jucat un
rol extrem de important în plan economic și, mai ales, social.
O privatizare defectuoasă a răpit dreptul acestei valoroase societăți comerciale la o dezvoltare și modernizare firească în
contextul necesităților de materiale finite (ex. fier beton) de care România are atâta nevoie în prezent, din dorința de a reduce
semnificativ importurile.
Spre finalul anului 2020, în existența Combinatului de Oţeluri Speciale din Târgovişte a apărut o rază de speranță
datorită preocupărilor conducerii Ministerului Economiei în frunte cu dl. Ministru Virgil Popescu și a doamnei Secretar de
Stat, Daniela Nicolescu, în sensul în care s-a luat decizia preluării unor active viabile la Ministerul Economiei, în contul
creanței către bugetul de stat.
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S-a deschis un larg dialog pe această temă cu liderii de sindicat din cadrul societăţii amintite şi s-a convenit că toată
lumea ar avea de câștigat din valorificarea creanţei. Pe de o parte, muncitorii și specialiștii care își văd salvate locurile de
muncă, autoritatea locală prin încasarea de taxe și impozite și nu în ultimul rând, Statul roman care-și vede rezolvată o mare
problemă în perspectiva investițiilor în infrastructură.
Domnule ministru, vorbim, în concluzie, despre o capacitate viabilă de producție în spațiul Oțelăriei Electrice nr. 2
(OE2) capabilă să realizeze 20.000 tone/lună de fier beton care ar avea în România piață de desfacere garantată.
Având în vedere situația de fapt, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați :
Care este în prezent stadiul procesului de preluare la Ministerul Economiei a activului viabil identificat în spațiul
fostului Combinat de Oțeluri Speciale Târgoviște - procedură demarată în cursul anului 2020 ?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu stimă,
Deputat
Gabriel Plăiașu
***
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Sesizare Garda Forestieră
Stimate domnule ministru,
Un grup important de cetățeni domiciliați pe raza localității Ciocănești, județul Dâmbovița, mi-au sesizat o situație care
durează de foarte mulți ani și care își poate găsi rezolvarea cu maximă repeziciune prin implicarea urgentă a Gărzii Forestiere,
instituție aflată în subordinea dumneavoastră.
Pe raza pădurii Cercheze din localitatea Ciocănești și-a instalat de mai mulți ani o stână numitul Păun Marin care este
proprietar al unei suprafețe de 0,5 ha pădure. Animalele acestuia se plimbă liber prin arealul acestei păduri, afectând grav
proprietățele cetățenilor. Cuprinși de disperare și indignare, aceștia au făcut mai multe sesizări care, până astăzi, nu au dus la
nici un rezultat.
Având în vedere situația de fapt, vă rog, domnule ministru să îmi comunicați următoarele :
Care au fost măsurile întreprinse de Garda Forestieră până în prezent pe marginea acestei situații și, mai ales, ce
intenționați să faceți în viitor pentru intrarea în legalitate?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu stimă,
Deputat
Gabriel Plăiașu
***
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Acțiuni pentru stoparea deșertificării județului Constanța
Stimate domnule ministru,
Anul 2020 s-a caracterizat, pentru Dobrogea, prin seceta pedologică puternică și extremă, care a făcut ravagii mediului
înconjurător dar și culturilor fermierilor noștri. Chiar și în perioada decembrie 2020 - ianuarie 2021, un raport al Agenției
Naționale de Meteorologie arată că umiditatea din sol a prezentat valori scăzute şi deosebit de scăzute în Dobrogea, seceta
pedologică fiind una moderată şi puternică.
Defrişarea/supraexploatarea pădurilor şi distrugerea perdelelor forestiere din Dobrogea, pe parcursul mai multor ani,
combinate cu schimbările climatice tot mai accentuate, au avut ca efect crearea unor condiţii dificile de refacere, regenerare
sau replantare în solul regiunii noastre. Iar efectele (care vor duce treptat, dar sigur, la deșertificarea Dobrogei) nu au întârziat
să apară:
- Intensificarea vitezei vântului şi a evapotranspiraţiei
- Reducerea acumulării zăpezii în timpul iernii
- Intensificarea scurgerii de suprafaţă şi reducerea cantităţii de apă înmagazinată în sol
- Reducerea gradientului termic în atmosferă şi deci scăderea probabilităţii de producere a ploilor
Una din principalele cauze ale deșertificării este îndepărtarea vegetației. Seceta, schimbările climatice, cultivarea
terenurilor arabile, pășunatul excesiv și defrișarea, toate au efecte dezastruoase pentru oameni, animale și păsări. Studiile ne
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demonstrează însă că rata eroziunii solului descrește exponențial odată cu abundența vegetației. Acolo unde aceasta lipsește,
solul se usucă sub acțiunea razelor de soare, iar ploile/inundațiile spală solul, acesta devenind tare și neproductiv.
Potrivit Institutului Naţional de Statisticǎ, ȋn 2014, în România erau 495 de mii de hectare de terenuri degradate și
neproductive care ar putea să fie valorificate prin împădurire, prin includerea acestora în perimetre de ameliorare. Cu toate
acestea, conform datelor făcute publice în Inventarul Forestier Naţional, ȋn Romȃnia procentul suprafețelor împădurite este de
doar 29,62%, în timp ce media UE este de 43%.
Art.5 din Legea 100/2010, privind împădurirea terenurilor degradate, stabilește clar faptul că "Identificarea, delimitarea
și constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților se face de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la
propunerea directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală."
Totodată, Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare (art.3 alin. 2),
precizează că "Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de către direcția pentru
agricultură județeană sau a municipiului București, ocolul silvic, agenția județeană/teritorială pentru protecția mediului,
proprietarul terenului degradat sau alte persoane fizice ori juridice interesate și se depune la sediul primăriei comunei, orașului
sau municipiului."
Având în vedere situația de fapt prezentată, care necesită din partea noastră măsuri concrete și ferme, dar și a cadrului
legislativ de la această oră, domnule ministru, permiteți-mi să vă adresez următoarele întrebări:
• Există la acest moment o situație privind suprafața totală a terenurilor degradate la nivelul județului Constanța? Dacă
da, vă rog să îmi puneți la dispoziție un tabel al acestora, de la momentul intrării în vigoare a legii - locație, suprafață,
momentul identificării acestora.
• Câte propuneri privind identificarea și delimitarea terenurilor degradate, în vederea includerii acestora în perimetre de
ameliorare, au fost înaintate primăriilor de către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța de la intrarea în
vigoare a Legii 100/2010?
• Au fost constituite, în ultimii 10 ani, perimetre de ameliorare pe raza județului Constanța? Dacă da, vă rog să îmi
precizați când și unde anume.
• Există în prezent vreun program de atragere a fondurilor europene, pe care l-ar putea accesa autoritățile locale, cu
ajutorul/concursul ministerului pe care îl conduceți, pentru crearea de perimetre de ameliorare?
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Alexandru Bola
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
doamnei Camelia-Maria Procop, directorul general al Agenției Domeniilor Statului
Memoriu privind punerea în executare a deciziei Tribunalului Dolj nr.181/2020
Domnule ministru,
Doamnă director general,
În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr.17 Dolj, săptămânal primesc la biroul meu parlamentar sau la
comisia parlamentară în care activez sesizări, memorii și petiții cu privire la unele probleme cu care se confruntă cetățenii în
relația lor cu autoritățile publice. În măsura în care petițiile acestora pot fi soluționate de către autoritățile competente ale
statului român, redirecționez memoriile primite în vederea soluționării cauzelor sau a găsirii celor mai bune soluții.
În acest sens, am primit un memoriu formulat de către domnul Alexandru Ioan Mortun, domiciliat în municipiul
Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, care reclamă faptul că prin decizia civilă definitivă a Tribunalului Dolj (decizia
civilă nr.181/2020, în dosarul 9415/215/2017) i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 4,3961 ha, pe
raza comunei Leu, cu destinația teren agricol, neocupat de construcții. Terenul obținut prin decizia instanței se află în
administrarea Agenției Domeniilor Statului și al Societății SERICAROM S.A. Chiar dacă domnia sa are dreptul, în virtutea
deciziei judecătorești, să fie pus în posesie, până în prezent autoritățile competente nu au dorit să pună în executare decizia
instanței, invocând diferite motive, în special legate de procesul de reorganizare al SERICAROM S.A. Având în vedere faptul
că deciziile definitive ale instanțelor sunt obligatorii și trebuie executate, vă solicit să analizați cazul prezentat și să formulați
un răspuns pe marginea acestuia.
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Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită apreciere,

Deputat
Nicolae Giugea
***

Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății
Soluții pentru cooptarea medicilor și personalului medical auxiliar
în centrele de vaccinare împotriva Covid-19
Stimate domnule ministru,
Apreciez faptul că România se află în prezent în fruntea clasamentului statelor europene cu privire la numărul de
cetățeni care au beneficiat deja de administrarea a cel puțin o doză de vaccin împotriva virusului Sars-Cov2. Este, de
asemenea, de dorit ca ritmul vaccinării populației să se intensifice, în scopul limitării efectelor negative asupra populației și
stimulării reluării în integralitate a activităților economice.
Cu toate acestea, în ciuda faptului că Guvernul României și unele autorități locale au făcut eforturi deosebite pentru
organizarea unor centre/puncte special amenajate pentru vaccinare, una dintre problemele care împiedică constituirea acestora
este legată de lipsa interesului cadrelor medicale de a se alătura acestui efort. Spre exemplu, la nivelul Municipiului Suceava,
în ciuda eforturilor făcute de autoritățile administrației publice locale de a amenaja corespunzător spațiile de vaccinare,
numărul medicilor care și-au arătat disponibilitatea de a participa la campania de vaccinare într-un centru nou amenajat a fost
de numai 3, în condițiile în care pentru operaționalizarea centrului erau necesari minimum 10 medici, 20 de asistenţi medicali
şi 10 registratori. Deși Guvernul a asigurat prin Ordonanţa de urgenţă nr.3 din 15 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru
recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva Covid-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii, tarife stimulative pentru participarea personalului medical în campania de vaccinare, se pare că acest instrument este
insuficient. Pentru a ne asigura de succesul campaniei de vaccinare la nivelul întregii țări, vă solicit, domnule ministru,
următoarele informații:
- Având în vedere faptul că deficitul de personal pentru campania de vaccinare se înregistrează cu precădere în regiunile
mai puțin dezvoltate ale țării, unde numărul de medici este semnificativ mai mic, vă rog să precizați dacă nu ar fi oportună
cooptarea în centrele de vaccinare a medicilor de familie, a medicilor rezidenți sau, prin detașare, a unor medici din spitalele
militare?
- Vă rog să precizați ce alte măsuri aveți în vedere să implementați astfel încât distribuția teritorială a vaccinării să fie
relativ uniformă – procentul de persoane vaccinate la 1.000 de locuitori să fie relativ același la nivelul fiecărui județ. Vă rog să
precizați și dacă distribuția dozelor de vaccin la nivel național respectă acest principiu.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Strategia Uniunii Europene pentru păduri
Domnule ministru,
Comisia Europeană a lansat în dezbatere o nouă strategie UE pentru păduri (pentru perioada de după 2021), urmărind să
asigure păduri sănătoase şi reziliente, care să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin strategiile europene pentru
biodiversitate şi climă. Consultarea este deschisă inclusiv pentru autorităţile naţionale.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să răspundeţi la următoarea întrebare:
- Care este contribuţia Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - ca autoritate publică centrală
responsabilă cu managementul pădurilor într-un stat european, care se confruntă cu numeroase probleme legate de tăierile
ilegale de păduri – la această strategie europeană?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Glad Varga
***
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Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul
transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România
Domnule ministru,
Prin HG nr.87/2018 a fost aprobată Strategia privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce
priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi
înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi. Aceasta
stabileşte o serie de obiective pentru dezvoltarea de puncte de reîncărcare şi încurajarea creşterii numărului de vehicule care
utilizează combustibili alternativi cu peste 200% până la finalul anului 2025.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care este situaţia implementării obiectivelor minime prevăzute până la 31 decembrie 2020
pentru fiecare categorie de aglomerare urbană menţionată la capitolul 2.1.2.?
2. În ce a constat activitatea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei
pentru combustibili alternativi de la intrarea în vigoare a Regulamentului său de organizare şi funcţionare?
3. Ce măsuri sunt prevăzute pe termen mediu şi lung pentru stimularea achiziţionării de vehicule
electrice?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Programe de finanțare pentru start-up-uri din sectoare producătoare de tehnologii verzi
Stimate domnule ministru,
Una dintre direcțiile de acțiune propuse în ”Programul de guvernare 2020-2024” pentru ”Dezvoltarea sectorului
dedicat producției de tehnologii verzi” este lansarea unor programe de finanțare dedicate start-up-urilor din principalele
sectoare producătoare de tehnologii verzi: mediu și ape curate, energie și transport curat, tehnologii pentru construcții de
infrastructură și clădiri, tehnologii medicale, IT&C subordonat economiei circulare, alimentatie organică.
Având în vedere că ”transformarea verde” este una dintre prioritățile cheie stabilite la nivel european, vă întreb,
domnule ministru, dacă la nivelul ministerului pe care îl conduceți a fost elaborată o strategie în ceea ce privește prioritizarea
la finanțare a sectoarelor menționate și când preconizați că vor fi lansate aceste programe?
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Mircea Fechet
***
Adresată domnului Ion Vasile, vicepreședintele Administrației Fondului pentru Mediu
Programe AFM pentru anul 2021
Stimate domnule președinte,
Piața auto a fost lovită puternic de epidemia de Coronavirus, fiind afectată cu precădere înmatricularea de mașini noi.
Industria automobilelor este una din componentele esențiale ale economiei și reducerea activității acesteia a afectat și va afecta
grav societatea, în ansamblul ei. Cifrele arată că, în România, piața înmatriculărilor mașinilor noi a scăzut cu peste 50%, în
luna ianuarie a acestui an raportat la aceiași lună a anului trecut, în timp ce în Franța, regresul a fost de doar 5,8%.
Totodată, statele membre au elaborat diferite strategii prin care să încurajeze achiziționarea de către populație a
autovehiculelor electrice sau cu emisii scăzute de CO2, sau au instituit scheme de ajutor de stat pentru companii în vederea
înlocuirii flotelor auto cu autovehicule electrice.
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să îmi comunicați următoarele date, pentru anul 2021:
1. Care este stadiul pregătirii programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
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promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic?
2. Care este stadiul pregătirii programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național?
3. Care sunt sumele propuse în vederea celor două programe menționate mai sus?
4. Care este strategia AFM în legătură cu extinderea rețelei de încărcare a autovehiculelor electrice, atât pentru
finanțarea autorităților locale cât și pentru finanțarea entităților private?
Vă rog să îmi comunicați răspunsul scris.
Deputat
Mircea Fechet
***
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Posibilitatea unui acord de călătorie pe baza certificatului de vaccinare
Stimate domnule ministru,
Grecia și Israelul au încheiat la începutul lunii un acord bilateral care va face posibile călătoriile între cele două state pe
baza dovezii de vaccinare. Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că, în urmă acordului, un „pașaport
verde” urmează să fie creat și le va permite turiştilor israelieni care s-au vaccinat să se deplaseze în Grecia fără nicio restricție
şi fără a fi nevoiți să stea în carantină.
Motivarea încheierii acestui acord a avut două fundamente principale: avansul considerabil al campaniei de vaccinare
din Israel și pierderile economice din domeniul turismului resimțite de Grecia, pe fondul restricțiilor de călătorie impuse de
pandemia de COVID-19. S-a dorit reluarea turismului între cele două state, mai ales în contextul în care discuțiile privind
autorizarea unui certificat comun de vaccinare la nivelul Uniunii Europene au fost amânate.
Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Va putea România să încheie în viitor un astfel de acord bilateral, dacă procedura autorizării certificatului comun de
vaccinare nu se va materializa?
2. Cu ce state s-ar putea încheia acest acord?
3. Ce criterii ar sta la baza încheierii acestui acord?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii
Viitoare proiecte pentru integrarea tineretului
Stimate domnule ministru,
În urma întâlnirii avute în data de 9 februarie cu domnul Andrew Noble, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord în România și a domnului Nigel Bellingham, directorul British Council, ați căzut de acord asupra unor
aspecte ce vizează necesitatea responsabilizarii populației tinere cu privire la fenomene ce impactează în mod egal toți
cetățenii.
Unul din subiectele subliniate a făcut referire la evenimentul programat în noiembrie 2021- Conferința Națiunilor Unite
asupra schimbărilor climatice de la Glasgow.
Față de importanța respectării mediului și problema presantă a încălzirii globale, Ministerul Culturii s-a arătat disponibil
să se implice direct, prin promovarea informării și responsabilității, folosind mijloace culturale. Legat de cele prezentate, vă
rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Cum ar putea arăta o astfel de implicare?
2. În viitor, aveți în plan folosirea mijloacelor culturale pentru a alinia acțiunile Ministerului Culturii în rândul altor
inițiative de responsabilizare sau informare? Dacă da, în ce domenii?
3. Aveți în vedere și sesizarea Uniunii Europeane pentru a obține finanțarea unor astfel de inițiative?
Solicit răspuns în scris.
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Cu deosebită stimă,

Deputat
Mugur Cozmanciuc
***

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Susținerea viitoarelor proiecte de dezvoltare regională în județul Neamț
Stimate domnule ministru,
În urma inițiativei lansată de primarul Municipiului Piatra-Neamț, Andrei Carabelea, cetățenii au fost consultați în
privința deciziei de închidere a Grădinii Zoologice din oraș, pentru a evita viitoarele tratamente nefavorabile ale animalelor.
Cazul care a atras atenția și a creat reacții în spațiul public se referă la o ursoaică care era chinuită în Grădina Zoologică
datorită spațiului restrâns de mișcare. Printr-un act de transparență și responsabilitate, Andrei Carabelea a pus în circulație un
formular compus din trei întrebări legate de necesitatea și oportunitatea de dezvoltare a Grădinii Zoologice, la care au răspuns
3600 de pietreni. Opinia cetățenilor a înclinat majoritar spre închiderea spațiului public.
Primarul Municipiului Piatra Neamț și-a exprimat intenția de a colabora cu arhitecți și a transforma spațiul într-o
reinterpretare modernă a destinației inițiale.
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră:
1. Veți susține astfel de inițiative în viitor și cum veți face acest lucru?
2. Aveți în plan proiecte de dezvoltare regională în ceea ce privește județul Neamț și dacă da, ce zone vizează?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Lămuriri cu privire la o potențială taxă de poluare
Stimate domnule ministru,
Conform declarațiilor făcute în spațiul public, ați estimat că o dezbatere cu privire la introducerea unei taxe a poluării cu
scopul atingerii normelor europene de mediu ar avea loc anul acesta, posibil în primăvară.
Uniunea Europeană a făcut presiuni în trecut pentru adoptarea unor măsuri în acest sens, în special în privința
deșeurilor, protecției habitatelor și speciilor, apelor reziduale urbane și poluarea atmosferică, în special având în vedere faptul
că majoritatea statelor membre ale Uniunii au introdusă o formă de sancțiune împotriva agenților care poluează.
Față de cele prezentate, doresc să vă adresez următoarele întrebări:
1. Sub criterii ar fi introdusă această taxă și cât estimați că ar dura procesul?
2. Ce alte programe aveți în vedere, în special pentru protecția mediului și îmbunătățirea indicelui de calitate a aerului în
centrele de aglomerare urbană recunoscute ca fiind cele mai poluate zone ale țării, precum București, Iași, Brașov și Bacău?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Informații cu privire la Autostrada „Unirii” A8
Stimate domnule ministru,
Autostrada A8 este unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură ce are atât rol practic, cât și simbolic, unind
Târgu Mureș de Târgu Neamț, Estul de Vest, respectiv Transilvania de Moldova. În momentul de față, proiectul de peste 200
de km se află în faza studiului de fezabilitate (inclusiv studiu geotehnic) care durează de peste doi ani și care ar avea termen de
finalitate până la sfârșitul anului 2021, având un contract în valoare de 17.6 mil lei.

67

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 3 - 2021
Săptămâna 15 - 19 februarie 2021
Acordul de mediu pentru întreg sectorul montan, cea mai dificilă parte a proiectului care a dus la întârzieri ale finalizării
studiului de fezabilitate ar trebui obținut tot până la sfârșitul anului, conform declarațiilor făcute în spațiul public.
În interviurile acordate, ați afirmat că intenționați să scoateți la licitație proiecția și executarea capetelor de la Târgu
Mureș și Târgu Neamț, iar legat de zona montană estimată ca fiind cea mai dificilă, ați declarat că vă doriți găsirea unor soluții
care să asigure implementarea cât mai rapidă și eficientă.
Față de cele prezentate mai sus, aș dori să vă adresez următoarele întrebări:
1. Aveți în vedere anumite măsuri concrete legate de zona montană? Dacă da, în ce ar consta?
2. Ce strategie aveți pentru a evita stoparea proiectului din cauza unei eventuale nerespectări a condițiilor mediu?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale
domnului col. dr. Valeriu Gheorghiță
domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne
domnului dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență
Sesizări primite din diaspora de la cadre medicale care vor sa aducă la cunoștință
disponibilitatea lor de a participa ca voluntari la campania de vaccinare
Domnilor miniștri,
În calitatea mea de deputat ales în circumscripția electorală nr.43 (Diaspora) primesc aproape zilnic memorii și petiții
din partea cetățenilor români aflați temporar sau permanent în afara frontierelor țării. În măsura în care problemele lor pot fi
soluționate, transmit solicitările către autoritățile române competente, în vederea analizării și găsirii unor eventuale soluții.
În acest sens, vă transmit alăturat textul celui mai recent memoriu primit din partea unor cetățeni români din Italia, care
s-au confruntat cu dificultăți în asigurarea libertății de circulație, pe care aș dori să îl analizați și să formulați un răspuns:
”Țin să fac următoarele precizări:
Aplicarea obligatorie a carantinei este un pic deplasată, puțin inteligentă chiar spartană. Atunci când se prezintă un
test negativ, carantina ar trebui să fie voluntară. De ce? Pentru că virusul se poate contacta oriunde și oricând. Nu tine cont
de țară sau localitate – acum ești negativ, acum ești pozitiv. Așadar, obligativitatea carantinei ar trebui să vină la pachet cu o
testare zilnică în momentul ieșirii din carantină - asta dacă vrem să fim restrictivi ca la carte și să continuăm efectul
carantinei...
- Dacă vrem să fim eficienți, trebuie să fim inteligenti!
- Italia cere doar un test PCR negativ, cu o vechime de 48 de ore fără a impune carantina cetățenilor români. Fac
excepții de la regulă anumite categorii, printre care și personalul sanitar (activ, temporar sau voluntar). România de ce nu
introduce această excepție a personalului sanitar?
Eu aș putea să-mi iau concediu și să mă ofer voluntar la campania de vaccinare în România. Oare nu putem avea
personal sanitar voluntar chiar și din afara granițelor? Altă problemă:
- E discriminatoriu să ceri vaccinarea în schimbul carantinei în acest moment, având în vedere că posibilitatea
vaccinării la cerere, în masă, NU EXISTĂ! În schimb, companiile de transport aerian, au început să solicite documente
doveditoare ale vaccinării sau imunizării naturale. De ce? Atâta timp cât nu ai capacitate de a vaccina, poti cere asta? Eu zic
că NU (...) trecem mai departe și cu vederea la următoarea problemă de luat în considerare...
Mulți cetățeni, odată cu trecerea timpului, au dovedit o rezistentă în fața acestui virus. De ce nu se ia în calcul și acest
aspect al rezistenților?
Sunt foarte multe de lămurit și nu prea dă bine la public acest "arest la domiciliu", mai ales dacă persoana în cauză își
poate dovedi negativitatea prin prezentarea unui test PCR negativ, cât și a unui istoric recent de teste PCR, toate negative.
Pașaportul imunitar prin vaccinare ar trebui să meargă în paralel cu, "istoricul" de teste de tip PCR, negative. Prezentarea
unor teste precedente negative ar trebui să cântărească foarte mult atunci când unui individ i se limitează un drept
fundamental, și anume libera circulație. Este anormal să carantinezi o persoană în baza unui dubiu și nu a unei certitudini...”
Complementar întrebărilor din memoriul prezentat, vă solicit să precizați de ce în România carantina la intrarea în
țară este obligatorie, chiar și dacă testul Covid-19 este unul cu rezultat negativ, spre deosebire de alte state membre ale
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Uniunii Europene, unde prezentarea unui test negativ efectuat cu 48/72 ore înainte de intrarea în țară nu conduce automat și la
măsura carantinării?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită apreciere,
Deputat
Valentin-Ilie Făgărășianu
***
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurscu, ministrul Afacerilor Externe
Starea medicului Cătălin Denciu
Stimate domnule ministru,
În luna noiembrie a anului trecut, zece persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit la secția de ATI a Spitalului
Județean de Urgență Piatra Neamț, iar numărul ar fi putut fi și mai mare dacă medicul de gardă Cătălin Denciu nu ar fi intrat în
flăcări pentru a scote pacienții din salon.
Medicul de gardă, care a încercat să își salveze pacienții intubați, a suferit arsuri pe 80% din corp și în urma colaborării
între autoritățile din România și cele din Belgia, a fost dus la spitalul militar Regina Astrid din Bruxelles.
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarea întrebare:
- Care este starea de sănătate a medicului erou Cătălin Denciu?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Dan Moldovan
***
Adresată domnului ministru Stelian-Cristian Ion, ministrul Justitiei
Cazul minorei de 13 ani din Brăila
Stimate domnule ministru,
Ȋn spaţiul public au apărut informaţii referitoare la dosarul de viol și sechestrare a unei fete de 13 ani din judeţul Brăila,
după ce judecătoarea a decis înlocuirea măsurii de arest preventiv cu cea de arest la domiciliu pentru bărbatul trimis în judecată
sub acuzaţia de viol si lipsire de libertate.
Ce este cel mai trist este motivatia judecătoarei în cauză, anume că „Faptele inculpatului nu sunt de așa gravitate, încat
să fi generat o rumoare socială de amploare, o reacţie a socieţătii din care să rezulte că oamenii consideră faptele sale ca
punandu-le în pericol viaţa.’’
Speţa scoate din păcate în evidență gestionarea dezastruoasă din partea instituţiilor de judecată a cazurilor de viol și
sechestare, acțiuni care au un impact major asupra destinului celor abuzați.
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări:
1. Ce măsuri concrete veţi lua pentru a evita pe viitor asemenea decizii defectuoase care umbresc democrația
româneasca?
2. Ar trebui modificată legislaţia astfel încat măsura arestului preventiv să fie singura variantă în cazurile de viol?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Dan Moldovan
***
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României
Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi
Stimate domnule prim-ministru Florin-Vasile Cîțu,
Vă rog să lămuriți problema subvenționării gratuității acordate elevilor pe mijloacele de transport, după vidul procedural
creat de aprobarea Legii nr. 226/2020, care face inaplicabile prevederile HG nr. 435/2020. Consiliile județene acuză lipsa unei
proceduri care să reglementeze modalitatea de subvenționare a operatorilor de transport județeni și ulterior de decontare a
acestor sume de la bugetul de stat.
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Legea 92/2007 nu reglementează o procedură de subvenționare a gratuităților oferite elevilor iar procedura prevăzută de
Ordinul 131/2019 nu dă garanția că aceste sume vor putea fi decontate de la bugetul de stat în lipsa unei proceduri unitare
adoptate în prealabil (termenul este „acoperire a diferențelor de tarif” și nu „subvenționare a gratuității”, așa cum este stipulat
de Legea 226/2020). Analiza realizată la nivelul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România arată că Ordinului
131/2019 nu poate fi aplicat de consiliile județene iar procedura nu ar putea evita subvenționarea unor servicii fictive și
deschide posibilitatea imputării de către organele de anchetă a sumelor cheltuite (nu poate fi respectată obligativitatea
existenței unor rapoarte lunare generate de sisteme electronice de taxare și de numărare a călătoriilor).
De asemenea, nu există o procedură pentru eliberarea unor abonamente lunare pe traseele județene, după ce HG
836/2016 a fost abrogată prin HG 435/2020, devenită inaplicabilă prin noile reglementări ale Legii nr 226/2020.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să clarificați următoarele aspecte:
1. Care este modalitatea prin care pot fi decontate sumele de la bugetul de stat pentru subvenționarea operatorilor de
transport, pentru a respecta obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor?
2. Care sunt documentele justificative cerute în vederea decontării cheltuielilor de transport ale elevilor de la bugetul de
stat?
Vă rog să îmi transmiteți răspuns scris la această întrebare, la adresa de e-mail bilceas@yahoo.com.
Cu deosebită considerație,
Deputat
Sergiu Ovidiu Bîlcea
***
Adresată domnului Ministru Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne
Dotările ISU cu mijloace de intervenție pentru salvarea victimelor din incendii și/sau aflate la înățime
Stimate domnule ministru,
După incidentul tragic de la Constanța, mărturiile echipajelor de intervenție1 trag din nou semnale de alarmă referitoare
lipsa echipamentelor din protocolul de urgență IGSU. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea (ISU Dobrogea) din
judeţul Constanţa dispune doar de 3 autoscări pentru intervenţii şi acestea sunt repartizate în Constanţa, Medgidia şi
Cernavodă. Cea din reşedinţa de judeţ, Constanța, se află la marginea oraşului, unde funcţionează Detaşamentului de Pompieri
Palas și de unde s-a parcurs distanța de 8 km până la locul incendiului.
De asemenea, problemele semnalate sunt lipsa plaselor de siguranță și a pernelor pneumatice la nivel de județ, al căror
stoc necesită reînnoire.
Prin urmare, doresc să primesc mai multe informații cu privire la următoarele neclarități:
1. Care este numărul de mijloace de intervenţie din protocolul IGSU pentru salvarea persoanelor
surprinse de incendiu şi/sau aflate la înălţime?
2. Cum au fost alocate aceste mijloace de intervenție pe teritoriile județelor din România?
3. Referitor la gradul de solicitare al acestor mijloace, în ce proporție au fost deservite cu succes
intervențiile, la nivel național, la care dotări precum perna pneumatică, plasa de siguranță sau autoscara erau necesare?
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire.
Cu stimă,
Deputat
Radu-Marin Moisin
Adresată domnului Ministru Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Digitalizarea instituțiilor publice în România
Stimate domnule ministru,
La momentul actual accelerarea digitalizării reprezintă o prioritate pentru România, dar în același timp și un motiv de
îngrijorare în ceea ce privește siguranța datelor. În primul rând, aici ne referim la datele utilizatorilor, dar și la calitatea și
veridicitatea informațiilor transmise pe cale digitală.
1

https://adevarul.ro/locale/constanta/dispozitivul-putea-salva-viata-femeii-s-a-aruncat-etaj-incendiul-constanta-isu-nu-asa-ceva-video1_602bc53f5163ec42710dc497/index.html
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În ceea ce privește interacțiunea intra-instituțională, este important să grăbim acest proces pentru a facilita cât mai
repede comunicarea atât între instituții, cât și cu cetățenii. Totodată, trebuie să conștientizăm caracterul de date persoanale al
informațiilor ce vor fi operate, așadar, responsabilitatea aparte cu care angajații instituțiilor vor manevra aceste date. În acest
sens, s-a menționat caracterul vital al creării de identitate unică în spațiul digital (once-only) pentru a minimiza riscul de furt
de date personale și alte date cu caracter sensibil.
Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări:
1. Care sunt măsurile prevăzute de Ministerul pe care îl coordonați în vederea îndeplinirii
obiectivelor referitoare la procesul de traziție digitală în rândul tuturor instituțiilor publice?
2. Care este data la care prevede Ministerul pe care îl coordonați că va putea finaliza procedeele de creare a acestui
sistem de inter-conectivitate între instituțiile administrației publice?
3. Cum intenționeză Ministerul dumneavoastră să soluționeze problema siguranței datelor utilizatorilor și a informației
ce se va afla în mediul online, toate acestea colectate prin noile platforme publice?
4. Care este stadiul de elaborare al proiectului once-only desfășurat în cadrul Ministerului dumneavoastră?
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire.
Cu stimă,
Deputat
Radu-Marin Moisin
***
Adresată domnului Vlad-Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății
Perspectivele anului 2021 asupra reorganizării Subprogramului Național
pentru Fertilizare in Vitro și Embriotransfer
Stimate domnule ministru,
Unul din factorii responsabili pentru declinul demografic acut în România este problema hipofertilității. Prin
Subprogramul Național pentru Fertilizare in Vitro și Embriotransfer, înființat în anul 2011, statul oferă finanțare parțială
(10.000 lei) unui număr limitat de cupluri infertile.
Deși această sumă reprezintă un ajutor, cuplurile aflate în situația de a recurge la tratamente de reproducere asistată
trebuie să plătească din buzunarul lor diferențe de peste 3.000 de euro pentru a acoperi costul total al intervenției. Astfel,
cuplurile se află adesea în dificultate financiară, rezultând în menținerea ratei de infertilitate și în încetinirea ratei de natalitate
în România.
Cu privire la această situație, la începutul anului 2020, când Sănătatea se afla sub conducerea altui ministru, acesta a
anunțat reogranizarea subprogramului de Fertilizare in Vitro și Embriotransfer pentru a permite creșterea numărului de
proceduri decontate și pentru a aloca suma integrală necesară procedurii de FIV.2
Referitor la cele menționate, doresc să vă adresez următoarele întrebări:
1. Care este numărul exact de cupluri, aflate în situația de a apela la aceste proceduri, ajutate cu
finanțarea parțială de către stat până anul trecut și câți copii s-au născut în urma fertilizării in vitro?
2. Câte cupluri vor beneficia de acest subprogram în anul 2021?
3. Care sunt acțiunile clare luate în cadrul Ministerului pe care îl coordonați față de mărirea sumei
acordate în acest subprogram pentru a asigura acoperirea sumei integrale necesare unei porceduri de fertilizare in vitro ?
4. În cazul în care sprijinul acordat de acest subprogram se mărește pentru a acoperi costul total al
procedurii, care este numărul de cupluri infertile pe care Ministerul dumneavoastră se așteaptă să îl poată finanța?
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire.
Cu stimă,
Deputat
Radu-Marin Moisin
***

2

http://www.ms.ro/2020/01/17/reorganizare-subprogram-de-fertilizare-in-vitro-si-embriotransfer/
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 Interpelare
Adreaată: domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății
De la: Sergiu Ovidiu Bîlcea, deputat
Obiectul interpelării: Deficitul de personal DSP Arad pentru efectuarea triajului epidemiologic în punctele de trecere a
frontierei
Stimate domnule ministru Vlad Vasile Voiculescu,
Vă rog să luați măsuri în sprijinul DSP Arad, care se confruntă cu un deficit de personal grav în activitatea de triaj
epidemiologic la punctele de trecere a frontierei.
Așa cum bine se știe, Aradul este principala poartă occidentală de intrare în România, cu un trafic auto intens la vămile
din Nădlac. În ultimul an, triajul epidemiologic dispus de autoritățile române a pus DSP Arad și angajații acestei instituții în
fața unei provocări dificile. În acest moment, DSP Arad se confruntă cu un deficit de personal care îngreunează intrarea în țară
la cele 5 puncte de frontieră și este de natură să afecteze atât timpii de așteptare în vămi cât și calitatea triajului realizat de
cadrele medicale.
În ultima perioadă, traficul de frontieră la vămile din județul Arad a crescut, iar DSP Arad dispune de doar 18 angajați,
care lucrează intens de un an de zile. Deficitul de personal s-a accentuat după expirarea detașării angajaților cabinetelor
școlare, la finalul lunii ianuarie. Oricum, aceștia au revenit la școli, după reluarea cursurilor. În plus, personalul detașat este
fluctuant și necesită perioade de instruire și acomodare.
Cei 18 angajați ai DSP Arad lucrează în condiții grele, nu și-au luat concedii de odihnă, sunt epuizați din cauza oboselii
și a condițiilor meteo din timpul iernii. Lipsa de personal are efecte negative, printre care amintesc creșterea timpilor de
așteptare la intrarea în țară și riscul scăderii eficienței triajului, cu efectul nedorit al răspândirii accentuate a virusului Covid 19.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să aprobați solicitarea DSP Arad de a permite angajarea a cel puțin 20 de cadre
medicale, pentru a crește eficiența triajului epidemiologic și pentru a oferi condiții de muncă normale cadrelor medicale de
care dispune în prezent instituția, suprasolicitate până la epuizare.
Vă rog să îmi transmiteți răspuns scris la această interpelare, la adresa de e-mail bilceas@yahoo.com.
Cu deosebită considerație,
***
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