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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2021
(Situaţia cuprinde datele la 26.02.2021)
Totalul iniţiativelor legislative

1740

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

1628

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021

112

1) Dezbătute

101
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

94
99
4
33
2
60
1
1
1640
613
1001
21

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

5

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

5
3
2

Cele 99 de iniţiative legislative votate privesc:
36 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
27 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
8 proiecte de legi
63 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 7 legi, dintre care 5 din legile adoptate în anul 2020.
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B. Situaţia inițiativelor legislative
aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților

Şedinţele din zilele de luni, 22 și miercuri, 24 februarie 2021

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

34
19

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

16
19

- votate
- la Senat
- la promulgare

3
16

Cele 19 iniţiative legislative votate privesc:
18 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care:
13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
5 proiecte de legi
1 propunere legislativă

ivesc:

Rr

ivesc:
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
săptămâna 22 – 26 februarie 2021
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională:

1.

PL-x 473/2020 - Lege pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru

2.

PL-x 23/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea
pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din
sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi

3.

PL-x 272/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2019 pentru modificarea
art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea
unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

4.

PL-x 365/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2020 pentru completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

5.

PL-x 445/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2020 privind modificarea
art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene

6.

PL-x 88/2021 - Lege pentru realizarea „Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă
programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” (SIML)

7.

PL-x 465/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2020 pentru modificarea
Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale
interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge
din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE

8.

PL-x 467/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 113/2020 pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc
„Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia

9.

PL-x 111/2021 - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul
2021

10.

PL-x 90/2021 - Lege privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru
dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru
completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile
internaționale interguvernamentale la care România este parte
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11.

PL-x 56/2021 - Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de
Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management,
precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

12.

PL-x 506/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2020 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și
sistemelor informatice

13.

PL-x 382/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2020 privind modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică
în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile
agricole și alte forme de asociere în agricultură

14.

PL-x 503/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului
de sănătate privind controlul tuberculozei în România”

15.

PL-x 488/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 116/2020 pentru completarea
Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge
din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret

16.

PL-x 575/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2020 privind acumularea
în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru panificație

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

PL-x 1/2021 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative

2.

PL-x 2/2021 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2020 privind
adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

4.

PL-x 4/2021 – Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul
rezerviștilor voluntari
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
( la data de 25 februarie 2021 )

I. În perioada 22 – 25 februarie 2021
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte, din care 1 raport
suplimentar.
Comisiile permanente au depus 41 avize.
Cele 19 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
10
 rapoarte de respingere
9
Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:
6
 Ordonanțe ale Guvernului
1
 Proiecte de legi și propuneri legislative:
12
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 1023 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 86 pentru raport
suplimentar.
II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 76 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte


rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

2021
69
5

TOTAL

1
75
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ANEXĂ
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare
în perioada 22 – 25 februarie 2021
I. Comisia pentru buget
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Iniţiator

PLx
111/2021

Proiect de Lege pentru
aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul
fiscal-bugetar pe anul 2021

Aprobarea
plafoanelor
unor
indicatori specificaţi în cadrul
fiscal-bugetar pe anul 2021, în
conformitate cu prevederile Legii
responsabilităţii
fiscal-bugetare
nr.69/2010

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern,
adoptat
de Senat

23.02.21

Raport de
aprobare
(62/R din
23.02.21)

II. Comisia pentru industrii
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx
514/2020

Proiect de Lege privind
completarea Legii nr.145/2014
pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol
– raport comun cu Comisia
pentru agricultură

Completarea Legii nr.145/2014.
Potrivit expunerii de motive, se
preconizează
sprijinirea
producătorilor agricoli din punct
de vedere logistic, aceştia urmând
să beneficieze, în cadrul pieţelor,
de
depozite
frigorifice
cu
atmosferă
controlată
pentru
păstrarea produselor

6
deputați,
adoptat
de Senat

9.02.21
16.02.21

Raport de
respingere
(54/R din
22.02.21)

Obiect de reglementare

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

III. Comisia pentru transporturi
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx20/2020

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de
urgenţã
a
Guvernului
nr.82/2019 privind prorogarea
termenului prevăzut la art.III
din Legea nr.352/2015 pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.26/2011 privind înfiinţarea
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul
Rutier

Prorogarea, până la data de 1
ianuarie 2021, a termenului de
aplicare prevăzut la art.III din
Legea
nr.352/2015
pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011
privind înfiinţarea Inspectoratului
de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier

Guvern,
adoptat
de Senat

23.02.21

Raport de
aprobare
(69/R din
24.02.21)
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IV. Comisia pentru agricultură
Nr.
crt.

1

2

3

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx
514/2020

Proiect de Lege privind
completarea
Legii
nr.145/2014
pentru
stabilirea unor măsuri de
reglementare
a
pieţei
produselor din sectorul
agricol – raport comun cu
Comisia pentru industrii

PLx
588/2020

Proiect de Lege pentru
modificarea
Legii
nr.374/2006
privind
suspendarea
serviciului
public cu specific silvic
pentru
proprietarii
terenurilor forestiere pentru
care
au
fost
emise
documentele prevăzute la
art.III alin.(1) din Legea
nr.169/1997
pentru
modificarea şi completarea
Legii fondului funciar
nr.18/1991

PLx
84/2021

Proiect de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de
urgenţã
a
Guvernului
nr.205/2020
privind
aprobarea Schemei de
ajutor de stat pentru
susţinerea
activităţii
producătorilor din sectorul
vitivinicol în contextul
crizei economice generate
de pandemia COVID-19

Obiect de reglementare
Completarea Legii nr.145/2014.
Potrivit expunerii de motive, se
preconizează
sprijinirea
producătorilor agricoli din punct de
vedere logistic, aceştia urmând să
beneficieze, în cadrul pieţelor, de
depozite frigorifice cu atmosferă
controlată
pentru
păstrarea
produselor
Reglementarea
dreptului
proprietarilor de terenuri forestiere
pentru care s-a dispus suspendarea
serviciilor publice în temeiul Legii
nr.374/2006, de a efectua lucrări de
exploatare a produselor accidentale
în regie proprie sau prin prestări
servicii cu operatori economici
atestaţi pentru lucrări de exploatare
forestieră, cu posibilitatea vânzării
către populaţie a lemnului de foc şi
a lemnului de lucru cu diametrul la
capătul gros de 24 de cm, celelalte
sortimente de lemn rezultate,
urmând a se valorifica în condiţiile
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a statului
Crearea cadrului juridic în vederea
instituirii unei scheme de ajutor de
stat pentru susţinerea activităţii
producătorilor
din
sectorul
vitivinicol,în
contextul
crizei
economice generate de pandemia
COVID-19. Ajutorul de stat se
acordă sub formă de subvenţie
directă producătorilor vitivinicoli,
egală echivalentului în lei a 500
euro/ha, dar nu mai mult de
echivalentul în lei a 100.000 euro
pentru acelaşi beneficiar

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

6 deputați,
adoptat
de Senat

9.02.21
16.02.21

Raport de
respingere
(54/R din
22.02.21)

16.02.21

Raport de
aprobare cu
amendamente
(59/R din
22.02.21)

23.02.21

Raport de
aprobare
(63/R din
24.02.21)

28
parlam.,
adoptat
de Senat

Guvern,
adoptat
de Senat
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V. Comisia pentru muncă
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx
389/2017

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de
urgenţă
a
Guvernului
nr.60/2017
pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.448/2006 privind
protecţia
şi
promovarea
drepturilor persoanelor cu
handicap – raport comun cu
Comisia pentru sănătate

Modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006, în sensul creşterii
valorii
prestaţiilor
sociale
acordate persoanelor cu handicap
şi raportarea acestora la nivelul
Indicatorului Social de Referinţă
(ISR), în două etape (începând cu
1 ianuarie 2018 şi, respectiv, 1
iulie 2018), precum şi stimularea
angajării persoanelor cu handicap,
atât în sectorul public, cât şi în cel
privat

Iniţiator

Guvern,
adooptat
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

23.02.21

Raport
suplimentar
de aprobare
cu
amendamente
(255/RS din
24.02.21)

Data
dezbaterii

Observaţii

23.02.21

Raport de
respingere
(66/R din
24.02.21)

23.02.21

Raport de
respingere
(67/R din
24.02.21)

VI. Comisia pentru sănătate
Nr.
crt.

1

2

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Plx
171/2019

Propunere
legislativă
pentru completarea Legii
nr.95/2006
privind
reforma în domeniul
sănătăţii

Plx
363/2019

Propunere
legislativă
pentru
modificarea
Ordonanţei nr.124/1998
privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor
medicale

Obiect de reglementare
Completarea Legii nr.95/2006, în
sensul alocării de fonduri în bugetele
Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi
instituţiilor cu reţea sanitară proprie,
precum şi în bugetele autorităţilor
administraţiei publice locale, în scopul
decontării cheltuielilor pentru naveta la
şi de la locul de muncă, a personalului
de specialitate medico-sanitar şi
auxiliar sanitar din spitalele publice,
care nu dispune de locuinţă în
localitatea unde are postu
Modificarea art.11 din Ordonanţa
Guvernului
nr.124/1998.
Potrivit
expunerii de motive, intervenţia
legislativă vizează instituirea unor
„reglementări cu privire la angajarea şi
salarizarea personalului angajat în
cabinetele de medicină de familie”,
„având în vedere subfinanţarea actuală
a medicinei de familie din România şi,
implicit, a personalului mediului
sanitar”,
precum
şi
„stoparea
fenomenului de migraţie, având în
vedere că există posibilitatea ca un
număr semnificativ de cadre medicale
să migreze către statele membre ale

Iniţiator

46
parlam.,
respinsă
de Senat

16
parlam.,
respinsă
de Senat
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Uniunii Europene, fapt ce va accentua
şi mai mult deficitul de personal
medical de specialitate cu care se
confruntă reţeaua de asistenţă medicală
publică şi privată”

3

PLx
389/2017

Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.60/2017
pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
nr.448/2006
privind
protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor
cu handicap – raport
comun cu Comisia
pentru muncă

Modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006, în sensul creşterii valorii
prestaţiilor
sociale
acordate
persoanelor cu handicap şi raportarea
acestora la nivelul Indicatorului Social
de Referinţă (ISR), în două etape
(începând cu 1 ianuarie 2018 şi,
respectiv, 1 iulie 2018), precum şi
stimularea angajării persoanelor cu
handicap, atât în sectorul public, cât şi
în cel privat

Guvern,
adooptat
de Senat

23.02.21

Raport
suplimentar
de aprobare
cu
amendamente
(255/RS din
24.02.21)

Data
dezbaterii

Observaţii

VII. Comisia juridică
Nr.
crt.

1

2

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea
proiectului

PLx
530/2020

Proiect de Lege
pentru modificarea
art.18 din Legea
nr.202/1998 privind
organizarea
Monitorului oficial
al României

PLx
3/2021

Proiect de Lege
privind
unele
măsuri în domeniul
justiţiei în contextul
pandemiei
de
COVID-19

Obiect de reglementare
Modificarea
art.18
din
Legea
nr.202/1998, în sensul instituirii gratuităţii
accesului la formatul electronic al
Monitorului Oficial al României, Partea I
şi Partea a II-a, document portabil, fără
filigran sau inscripţii suplimentare
formatului tipărit, accesibil pentru citire,
căutare, salvare, distribuire şi imprimare
de către orice utilizatori. Potrivit
expunerii de motive, accesul cetăţenilor la
Părţile I şi a II-a din Monitorul Oficial
trebuie să fie liber şi neîngrădit, pentru a
se asigura transparenţa şi accesul liber la
informaţii
Reglementarea în domeniul justiţiei a
unor măsuri specifice, temporare,
aplicabile pe durata stării de alertă
declarată în condiţiile legii, precum şi
pentru o perioadă de 30 de zile de la
încetarea acesteia, menite să permită atât
asigurarea unei protecţii adecvate a
magistraţilor, a personalului auxiliar de
specialitate şi a celui conex din cadrul
organelor judiciare, precum şi a
justiţiabililor împotriva îmbolnăvirii cu
coronavirusul SARS-CoV-2, în contextul
activităţilor judiciare, salvgardându-se

Iniţiator

19 parlam.,
adoptat de
Senat

Guvern

16.02.21

16.02.21

Raport de
aprobare cu
amendamente
(52/R din
22.02.21)

Raport de
aprobare
(53/R din
22.02.21)
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astfel drepturile la sănătate, la integritate
fizică şi la viaţă, cât şi continuarea
activităţii de înfăptuire a justiţiei în
condiţii optime. Intervenţiile legislative
vizează reglementarea în regim de urgenţă
a posibilităţii prioritizării activităţii de
judecată a uneia sau mai multor secţii ale
unei instanţe ori a instanţei în ansamblu
său, atunci când, din motive generate de
pandemia de COVID-19, activitatea de
judecată la nivelul respectivei instanţe
este necesar a fi restrânsă. Măsura
restrângerii activităţii de judecată poate fi
dispusă pe o durată de cel mult 14 zile,
aceasta putând fi prelungită, la propunerea
colegiului de conducere al instanţei
afectate. Totodată, se stabilesc cauzele a
căror judecare continuă pe durata
restrângerii activităţii de judecată, precum
şi ce se întâmplă cu celelalte cauze.
Proiectul de lege conţine şi prevederi
referitoare la posibilitatea adoptării unor
măsuri temporare de reorganizare a
activităţii compartimentelor auxiliare din
cadrul instanţelor de judecată
3

4

5

PLx
626/2019

Plx
85/2016

Plx
150/2015

Proiect de Lege
pentru modificarea
şi
completarea
Legii nr.286/2009
privind Codul penal
Propunere
legislativă pentru
completarea Legii
nr.269 din 2009
privind Codul penal

Propunere
legislativă pentru
modificarea
şi
completarea Legii
nr.135/2010 privind
Codul de Procedură
Penală

Modificarea art.189 alin.(1) din Legea
nr.286/2009, în sensul stabilirii detenţiunii
pe viaţă drept unică pedeapsă în cazul
infracţiunii de omor calificat
Completarea
Legii
nr.286/2009.
Intervenţiile
legislative
vizează
reglementarea ca infracţiuni a insultei,
calomniei, precum şi stipularea probei
verităţii
Modificarea Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu
modificările și completările ulterioare, în
sensul stabilirii regulii potrivit căreia
hotărârile penale să devină executorii la
data redactării și motivării hotărârilor
definitive sau, în cazul în care
condamnatul a fost arestat preventiv în
cursul procesului, de la data rămânerii
definitive a hotărârii. Potrivit „Expunerii
de motive”, prin propunerea legislativă se
urmărește o dinamizare a procesului de
redactare și motivare a hotărârilor penale
definitive

1 deputat,
adoptat de
Senat
1 senator,
respinsă de
Senat

1 senator,
respinsă de
Senat

18.02.21

Raport de
respingere
(55/R din
22.02.21)

18.02.21

Raport de
respingere
(56/R din
22.02.21)

18.02.21

Raport de
respingere
(57/R din
22.02.21)
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6

7

8

9

PLx
226/2020

PLx
216/2020

PLx
461/2018

PLx
2/2021

Proiect de Lege
privind
completarea Legii
nr.370/2004 privind
alegerea
Preşedintelui
României
Proiect de Lege
pentru modificarea
şi
completarea
art.218 din Legea
nr.286/2009 privind
Codul penal
Proiect de Lege
privind combaterea
şi
prevenirea
actelor cu caracter
pedofil
şi
a
infracţiunilor
contra libertăţii şi
integrităţii sexuale
ale persoanelor
Proiect de Lege
pentru
aprobarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.215/2020 privind
adoptarea
unor
măsuri în materia
alcătuirii
completurilor
de
judecată în apel

Completarea Legii nr.370/2004, în sensul
stabilirii municipiului Alba Iulia ca loc de
desfăşurare a şedinţei comune a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru depunerea
jurământului de către Preşedintele
României

20 deputați,
adoptat de
Senat

Modificarea şi completarea art.218 din
Legea nr.286/2009, în sensul stabilirii
detenţiunii pe viaţă drept unica pedeapsă
în cazul infracţiunii de viol, atunci când
victima este un minor

15 parlam.,
adoptat de
Senat

Instituirea unor măsuri pentru combaterea
şi prevenirea violenţei şi abuzurilor
sexuale împotriva minorilor, în scopul
ocrotirii şi sprijinirii bunei dezvoltări
fizice şi psihice a acestora

1 deputat,
adoptat de
Senat

Reglementarea unor măsuri în materia
alcătuirii completurilor de judecată în
apel, în sensul suspendării aplicării
prevederilor art.54 alin.(2) din Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, până la data de 31
decembrie 2022, inclusiv, astfel încât să
se asigure un interval de timp rezonabil
pentru pregătirea sistemului judiciar
pentru aplicarea prevederilor legale
referitoare la soluţionarea apelurilor în
completuri formate din 3 judecători

Guvern

3.02.21

Raport de
respingere
(58/R din
22.02.21)

18.02.21

Raport de
respingere
(60/R din
22.02.21)

18.02.21

Raport de
respingere
(61/R din
22.02.21)

23.02.21

Raport de
aprobare
(65/R din
24.02.21)

VIII. Comisia pentru apărare
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx
28/2021

Denumirea proiectului

Obiect de reglementare

Proiect de Lege privind
aprobarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.189/2020
pentru
modificarea Ordonanţei de
urgenţă
a
Guvernului
nr.38/2010 privind transmiterea
unor bunuri mobile, proprietate

Modificarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.38/2010, în sensul
de a conferi Secretariatului
General al Guvernului, prin
Administraţia
Naţională
a
Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale, alături de Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul

Iniţiator

Guvern,
adoptat de
Senat

Data
dezbaterii

23.02.21

Observaţii

Raport de
aprobare
(64/R din
24.02.21)
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privată
a
statului,
din
administrarea
şi
evidenţa
proprie a Ministerului Apărării
Naţionale,
Ministerului
Afacerilor
Interne
şi
Ministerului
Justiţiei
–
Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor şi unităţile
subordonate
acestei
în
administrarea unor operatori
economici din industria de
apărare, aflaţi sub autoritatea
Ministerului
Economiei,
Comerţului şi Turismului

Afacerilor Interne şi Minsterul
Justiţiei - Administraţia Naţională
a Penitenciarelor, dreptul de a
transmite
bunuri
mobile,
proprietate privată a statului,
scoase din rezervele de mobilizare
în domeniul industriei având
specific militar, din administrarea
şi
evidenţa
proprie
în
administrarea şi evidenţa unor
operatori economici din industria
de apărare, aflaţi sub autoritatea
Ministerului Economiei, Energiei
şi Mediului de Afaceri

IX. Comisia pentru tehnologia informației
Nr.
crt.

1

Nr.
iniţiativă
legislativă

PLx
9/2021

Denumirea
proiectului

Proiect de Lege
pentru aprobarea
Ordonanţei
de
urgenţã
a
Guvernului
nr.165/2020
privind mandatul
acordat
ministerelor
pentru
identificarea,
selectarea
şi
rezervarea
imobilelor
destinate ca sedii
ale unor agenţii
sau
centre
europene
nou
înfiinţate

Obiect de reglementare
Crearea cadrului legal prin care statul român să
realizeze demersurile şi să ia măsurile necesare
pentru a identifica, selecta şi rezerva un imobil
pentru stabilirea sediului Centrului European de
competenţe ndustriale, tehnologice şi de
cercetare în domeniul securităţii cibernetice şi
pentru elaborarea, finalizarea şi depunerea
dosarului de candidatură a României. Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
este instituţia mandatată de statul român să
îndeplinească aceste atribuţii, sens în care va
urmări: identificarea unui imobil, proprietate
publică sau privată a statului, situat pe teritoriul
României, care să corespundă cerinţelor solicitate
destinaţiei de sediu al structurii/agenţiei ce
urmează a fi înfiinţată, iniţierea unei proceduri
transparente şi nediscriminatorii de selecţie şi
rezervare pe piaţa imobiliară a clădirii necesare,
pe baza condiţiilor prevăzute în procedură, în
situaţia în care nu este identificat un imobil din
proprietatea statului care să corespundă cerinţelor
solicitate, derularea oricăror alte activităţi
subsecvente elaborării, finalizării şi depunerii
dosarului de candidatură a României privind
găzduirea sediului Centrului European de
competenţe industriale, tehnologice şi de
cercetare în domeniul securităţii cibernetice

Iniţiator

Guvern,
adoptat
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

23.02.21

Raport de
aprobare
(69/R din
24.02.21)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al Partidului
Social Democrat
 Declarații
Cîțu – sfidător și cu minerii
Guvernul de dreapta se uită din nou disprețuitor și impertinent către cei care protestează pentru drepturile salariale. De
data aceasta, victime ale austerității au căzut minerii.
A fost nevoie de aproape o săptămână, timp în care 70 de mineri n-au văzut lumina zilei, protestând în subteran, ca
premierul Cîțu să-și aducă aminte de restanțele pe care le datorează muncitorilor. În maniera cunoscută, le răspunde sfidător că
s-au găsit soluții, dar că nu i ”se pare normal ce se întâmplă” pentru că în timp ce ei și-au primit ”salariile lună de lună, în
România au fost 1,4 milioane de oameni în șomaj tehnic, pentru că trecem prin cea mai mare criză din sănătate”. Cu alte
cuvinte, ar fi putut să mai aștepte ”cuminți” îngăduința guvernanților care au preocupări mai ”înalte”, și anume ”lupta” cu
pandemia, nu cu restanțele la bonurile de masă.
Căci da, minerii nu cer măriri, nu cer sporuri sau vouchere de vacanță, au o singură solicitare: să primească salariile
restante din 2021, dar și bonurile de masă și decontarea transportului, pe care nu le-au mai primit de aproape un an.
Aproximativ 20 de milioane de lei reprezintă sumele restante pe care guvernul le datorează celor 3300 de mineri în toată
Valea Jiului - o mână de oameni care susțin o industrie întreagă.
Fals susținător al programelor europene, guvernul actual se dovedește incapabil să beneficieze de ajutorul pe care UE îl
oferă statelor membre.
România are la dispoziție 4,45 miliarde de euro prin Fondul pentru o Tranziție Justă, pentru Valea Jiului și zonele
puternic industrializate, dar guvernul PNL-USR-UDMR nu are, încă, elaborat un ghid final pentru cheltuirea acestor sume.
Planul de Reziliență este și el un eșec lamentabil.
Concluzionând declarația de astăzi, preconizam un buget auster, am observat un guvern incapabil să acceseze fonduri
europene, dar nu am crezut vreodată, că statul român a ajuns atât de sărac, încât să nu poată asigura nici tichetele de masă,
pentru 3300 de mineri.
Deputat
Emil Florin Albotă
***
Agricultura este un sector strategic. Fără hrană, omul moare!
Agricultura României în anul 2021 traversează o perioadă dificilă, generată de pandemia COVID – 19 și seceta
pedologică extremă din anul 2020.
Urmare a publicării în dezbatere publică a proiectului de buget aferent anului 2021 pentru Agricultură, urmarea a
numeroaselor întâlniri ale Alianței pentru Agricultură și cooperare cu reprezentanții ministerului și ai guvernului, ați dat
asigurări cu privire la luarea unor măsuri de sprijinire în continuare a fermierilor, după un an agricol foarte greu. În schimb,
membrii asociației sunt nemulțumiți și protestează pentru:
- nealocarea bugetară de sume pentru plata despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamități
naturale în agricultură - pentru culturile de primăvară 2020 afectate de secetă;
- desconsiderarea sectorului economic numit AGRICULTURĂ;
- încurajarea falimentului sectorului zootehnic prin lipsa producției vegetale;
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- posibila închidere a activității exploatațiilor agricole care va duce la:

preluarea exploatațiilor de fonduri de investiții;

grad mai mare de sărăcie în rândul populației;

nivel ridicat al SOMAJ-ului;

creșterea sarcinii fiscale a statului pentru plata ajutoarelor sociale!
Sumele propuse a fi acordate sub forma despăgubirilor, deși sunt maximum 35% din cheltuielile efectuate, intră în
circuitul economic, având efect benefic asupra întregii economii. Ne aflăm în mijlocul unei crize globale, iar pe lângă sănătate,
hrana trebuie să reprezinte o prioritate, la fel de importantă.
În timp ce alte state membre subvenționează suplimentar și cer simplificare pentru acordarea banilor europeni, România
își penalizeză fermierii pentru că nu au acces la APA și la INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ nici după 30 de ani de la
Revoluție. Considerați decizia de nealocare bugetară și pe cale de consecință, de neacoradare a acestor sume ca fiind în
interesul economic al României?
Veniturile și salariile din agricultură au crescut în ultimii ani, și ca urmare a accesării de către fermieri a fondurilor
europene pentru agricultură. Tinerii și profesioniștii își fac curaj să investească în Agricultura României încercând să asigure
co-finațarea proiectelor ori fac credite furnizor pentru derularea activității, însă un an agricol ca 2020 poate falimenta orice
profesionist! Pe cale de consecință, unde este stimularea investițiilor și susținerea tinerilor fermieri?
Din situațiile financiare aferente lunii decembrie 2020 și transmise către ANAF de către contribuabilii având cod CAEN
0111, rezultă o scădere a cifrei de afaceri cu peste 70% comparativ cu perioada similară anului 2019, pentru exploatațiile
aflate în zonele afectate de seceta pedologică.
Deși au fost precipații în ultimele luni, în zonele calamitate abia s-a refăcut 20-30% din deficitul hidric creat în ultimul
an. Este foarte puțin probabil ca acesta să se refacă și să se ajungă către un an aproape de normal. Cunoaștem cu toții că, pentru
ca fermierii afectați de seceta 2020 să intre pe profit, este nevoie de circa. 3 ani agricoli normali din punct de vedere
agroclimatic și ca recolte/venituri obținute.
Din motive neimputabile fermierilor, au ajuns să plătească penalități exagerate cuprinse între 200-700 lei/tonă,
suplimentar cheltuielilor efectuate pe unitatea de suprafață realizate deja, care se puteau preveni dacă era aprobată OUG
privind declararea stării de calamitate.
Alianța pentru Agricultură și Cooperare a purtat în permanență un dialog cu autoritățile și v-a solicitat prin nenumărate
adrese oficiale și publice începând cu luna iulie 2020 următoarele:
 aprobarea OUG privind declararea stării de calamitate pentru fermierii cu procese verbale de constatare și evaluare
a daunelor provocate de seceta pedologică severă în conformitate cu gradul de dăunare;
 aprobarea OUG privind amânarea ratelor de credit/leasing pentru fermierii afectați de seceta pedologică 2020.
S-a promis că fermierii vor depăși dificultățile generate de seceta pedologică prin promovarea unei OUG sau prin
includerea în bugetul MADR pentru 2021 a sumelor necesare pentru plata despăgubirilor acordate producătorilor agricoli care
au avut culturile de primăvară 2020 calamitate. Din parcurgerea proiectului de Buget al MADR aferent anului 2021, constatăm
că nici ultima promisiune nu s-a îndeplinit, respectiv nu este cuprinsă suma de 1.000.000 mii lei, necesară plății despăgubirilor
acordate producătorilor agricoli pentru culturile de primăvară calamitate.
Sumele prevăzute pentru despăgubiri reprezintă cca 30-35% din cheltuielile efectuate pentru a preveni situațiile drastice
menționate mai sus, ar asigura continuarea activității pe întreg lanțul agricola cu efecte pozitive pentru întreaga economie
națională.
Stimate Domnule Ministru al Agriculturii, aveți de gând să riscați destinul sectorului agro-alimentar, sau aveți de gând
să prevedeți în Bugetul MADR 2021 suma de
1.000.000 mii lei pentru acordarea despăgubirilor cuvenite producătorilor agricoli aferente culturilor de primăvară 2020
calamitate de secetă?
Deputat
Elena Mirela Adomnicăi
***
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“Și tot românul să prospere" I. L. Caragiale - O scrisoare pierdută
Acoperiți de adeverințe și certificate de studii îndoielnice, adăpostiți sub pulpana raglanului prezidențial, liberalii și
useriștii pun mână de la mână să năruiască țara. Să o năruiască, în direcția cea bună, direcție cunoscută doar de ei și de câțiva
activiști mitingiști, conșistent motivați material.
Pe scurt, tot ce mișcă trebuie redus, tăiat, înghețat. Un NU hotărât burselor, subvențiilor, ajutoarelor sociale, creșterii
pensiilor și a alocațiilor. Un NU și mai hotărât investițiilor. Educația, sportul, sănătatea și cultura sunt un lux în România, la
fel ca și drepturile omului, așa cum se exprima public, nu demult, o fostă doamnă ministru a justiției.
Efectele pandemiei ar trebui compensate cu măsuri de sprijinire a economiei, nu cu decapitarea industriei și inițiativei
autohtone. Sărăcirea populației nu poate produce bunăstare. Bunăstarea prin sărăcie este un nonsens pe care-l poate pricepe
orice student la Viena sau la Harvard.
Dacă nu îmbunătațești colectarea la ANAF și nu faci investiții, vei împărți sărăcia la din ce în ce mai mulți români. Este
vorba despre o lecție simplă ușor de înțeles chiar și de către "un factor politic" care nu reușeste să pronunțe cuvinte cu mai
mult de 2 silabe.
Vă mulțumesc pentru atenție!
Deputat
Vasile Cîtea
***
Trebuie să existe o soluţie pentru o viaţă decentă şi în Valea Jiului
Minerii protestează acum în Valea Jiului pentru că sunt deznădăjduiţi.
În ultimii 30 de ani, toți minerii au crezut mereu într-o lume mai bună, o viață mai bună, acolo unde îşi trăiesc zi de zi
destinul - în Valea Jiului.
Şi au sperat mereu într-o viaţă decentă, tot acolo în Valea Jiului.
Conceptul european de “tranziţie justă” a apărut tocmai din necesitatea de a oferi o alternativă decentă de trai
comunităţilor din zonele mono-industriale. În alte zone din Europa s-a trecut deja de la minerit, la turism sau la industrie
uşoară.
Politica Uniunii Europene este orientată în prezent şi către reconversia economică a bazinelor mono-industriale. Până în
2030, majoritatea bazinelor miniere din Uniunea Europeană ar trebui să aibă un plan de viitor care să nu includă cărbunele ca
unică formă de supraviețuire. Și Valea Jiului nu face excepție.
De aceea programele de guvernare social-democrate au avut mereu în atenţie crearea unei opţiuni care să integreze
armonios soluţionarea aspectelor economice cu cele sociale.
În 2017, Comisia Europeană a lansat inițiativa Platformei pentru regiuni carbonifere în tranziție cu scopul de a asista
tranziția energetică în regiunile carbonifere din Europa.
Valea Jiului a fost inclusă în această inițiativă, alături de alte 13 regiuni cu tradiție minieră din Europa. Este vorba
despre proiecte finanțate din fonduri europene dedicate. Zona Valea Jiului figurează în cadrul Inițiativei Teritoriale Integrate
pentru exercițiul bugetar european 2021-2027, ceea ce înseamnă că Iniţiativa europeană trebuia să devină operațională până la
începutul anului 2021.
În baza acestei decizii, guvernul României a cerut la începutul anului 2019 și a primit asistență tehnică de la Comisia
Europeană pentru a elabora Strategia pentru tranziția de la cărbune în Valea Jiului.
În septembrie 2019, ministrul Fondurilor Europene de la acea vreme, a anunțat, chiar din Valea Jiului, faptul că se
pregătește deja finalizarea proiectului pe asistență tehnică. Timp de 9 luni, un grup de experți la nivel european urma lucreze,
în parteneriat cu reprezentanții comunității din Valea Jiului, la elaborarea Strategiei care sa stea la baza solicitării de fonduri
europene în cadrul Inițiativei Teritoriale Integrate.
Pe 10 decembrie 2019, trebuia să aibă loc reuniunea de lansare a proiectului de asistență tehnică. Dar n-a fost să fie.
Partidul Social Democrat a crezut şi crede şi în continuare cu tărie în acest proiect pe care l-a susținut constant.
Guvernul social-democrat a negociat cu Comisia Europeană pentru a oferi locuitorilor din Valea Jiului perspective concrete şi
o speranţă pentru un viitor mai bun.
Am cerut guvernelor liberale care s-au succedat la putere din octombrie 2019 până acum să preia şi să continue
derularea acestui proiect pentru Valea Jiului. Dar nu am primit niciun răspuns.
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În ultimul an, România a trecut prin cea mai dificilă criză de sănătate, economică şi socială de la Revoluţie încoace. O
perioadă în care împrumuturile financiare au crescut spectaculos de la o săptămână la alta, iar perspectivele au scăzut constant.
Inclusiv pentru Valea Jiului.
Acum suntem aici. Desigur pentru rezolvarea situaţiei de criză din Valea Jiului premierul Florin Cîţu a adoptat o soluţie
de moment - rapidă, parţială şi pe termen scurt. Însă din această soluţie este exclus complet viitorul Văii Jiului. Dar mai
departe?
Ştiu din proprie experienţă ca orice problemă are o soluţie practică. Şi de data aceasta există o soluţie şi anume,
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.60/2019. Aceasta asigură cadrul legal pentru divizarea Complexului Energetic
Hunedoara, respectiv pentru salvarea de la faliment a unităților componente. Pe baza acestui act normativ, Consiliul Judeţean
Hunedoara şi-a arătat deja disponibilitatea de a prelua în proprietate și administrare Termocentrala Mintia. Mai este nevoie şi
de voinţa politică din partea actualului Guvern.
De fapt, am identificat două aspecte importante relevate de întreaga situaţie de criză.
Primul, pe termen mediu şi lung, se referă la necesitatea de a găsi şi pune în aplicare o soluţie viabilă pentru o tranziţie
corectă a Văii Jiului de la statutul economic de zonă mono-industrială la o economie alternativă sustenabilă. Şi pentru aceasta
sprijinul financiar şi de expertiza oferită de Comisia Europeană este o condiţie obigatorie pentru succes.
Al doilea aspect are legătură cu atitudinea Guvernului faţă de situaţia creată. În plină criză, premierul Florin Cîţu a ales
să ameninţe minerii în loc să se concetreze asupra soluţionării situaţiei în sine. Pentru că, de fapt, protestele minerilor sunt o
reacţie la modul în care Statul român îşi onorează raporturile juridice de angajator în raport cu angajaţii. Şi aici, doctrina
politică nu mai contează. Vorbim doar despre un raport juridic legal pe care statul, dacă îl vrem să fie “de drept”, trebuie să îl
respecte. Până acum, ceea ce vedem este că social-democraţia guvernamentală şi-a respectat sistematic toate obligaţiile
financiare faţă de salariaţii angajaţi la stat, în vreme ce “liberalismul” guvernamental se comportă discriminatoriu cu angajaţii
săi. Cu un asemenea exemplu, sectorul privat se va simţi încurajat să procedeze similar cu salariaţii. Ceea ce este cu adevărat
foarte grav.
Dar România este membră a Uniunii Europene şi s-a angajat să îşi asume obiectivele şi valorile ei. Printre acestea se
află şi "promovarea bunăstării cetățenilor săi" şi "asigurarea unei dezvoltări durabile bazată pe o creștere economică echilibrată
și pe stabilitatea prețurilor, să mențină o economie de piață deosebit de competitivă care să favorizeze ocuparea integrală a
forței de muncă și progresul social".
Deci, din această perspectivă, îi răspund premierului Florin Cîțu că nu Partidul Social Democrat va scoate România din
Uniunea Europeană, ci politica liberală a guvernului pe care îl conduce. Iar soluţia pe care o va adopta pentru comunităţile din
Valea Jiului va fi nu doar un cerc de vorbe, ci o demonstraţie practică adevărată şi elocventă în acest sens.
Deputat
Viorel Salan
***
Pentru cine guvernați?
Cele patru semne ale unei democrații adevărate sunt:
1. Un sistem politic al cărui reprezentanți sunt aleși prin alegeri libere și corecte.
2. Participarea activă a cetățenilor în viața civică și politică.
3. Protecția drepturilor de bază a tuturor cetățenilor.
4. Legi care se aplică egal tuturor cetățenilor.
Pe baza acestei enumerări, la 32 de ani de la căderea comunismului, nu sunt sigur că bifăm niciunul dintre aceste cerințe
de bază.
Angajatorii bugetari și antreprenorii din toată țara merită să vadă un plan guvernamental care va stimula întreaga
economie, care va îmbunătăți infrastructura locală și națională și care va restaura încrederea tuturor românilor în capacitatea
guvernului de a reporni întreaga economie. Lipsa de viziune si predictibilitate a guvernului, degringolada financiară provoacă
neîncredere, reticență și o lipsă acută de inițiativă. Ori, austeritatea economică, impusă prin tăieri peste tăieri nu va duce la
creștere economică, oricât se insistă pe acest lucru.
Așadar am câteva întrebări, pentru a putea înțelege și eu și românii, pentru cine guvernează acest guvern?
- Pentru generațiile de preșcolari și elevi? Nu, pentru că alocațiile nu le măriți, condițiile pentru școala online nu ați fost
în stare să le asigurați, condițiile pentru un act educațional eficient și modern nu sunt printre preocupările dumneavoastră. Ați
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solicitat la începutul semestrului II, în februarie, verificarea și asigurarea de către fiecare școală a stocului de măști și materiale
dezinfectante. Dar nu ați alocat niciun ban pentru aceasta.
- Pentru studenți? Nu, pentru că nici măcar un minim de confort nu doriți a le oferi, nici măcar gratuitate pe transportul
CFR nu vreți să le asigurați.
- Pentru educatori, profesori? Nu, trebuiau să aibă salariile majorate cu 25% de mult timp, să aibă demnitatea și
respectul pe care-l merită. Trebuiau să fie vaccinați după medici și cadrele medicale. Nici acum nu sunt vaccinați cu toții, deși
sunt în linia întâi, ca și medicii. Bugetul pentru învățământ în anul 2021 este cel mai mic din toate timpurile. Dar, cum unii
dintre dumneavoastră nu ați frecventat școlile din România, este de înțeles.
- Pentru medici, cadrele medicale, toți angajații din sistemul sanitar? Nu, nu vă pasă, sunt ocoliți de orice urmă de
empatie din partea dvs. Zădărniciți toate eforturile depuse de PSD, pentru a le asigura un venit pe măsura pregătirii și
importanței lor în societatea noastră, în speranța că vor rămâne în spitalele românești să trateze români!
- Pentru țărani, legumicultori, agricultori, fermieri? Nu, sunt în bună parte furioși pentru că nu au primit banii promiși
doar electoral, pentru calamitățile anului 2020! Aceste sume absolut necesare nu sunt prinse în buget. Programul ,,Tomata”,
anulat, se așteaptă povestea electorală a unui program extins pentru multe alte culturi, dar, din păcate pentru acest an este prea
târziu. Legumele din import au gust de comision, cele autohtone au gust de muncă! Ați reușit să-i disperați și pe țăranii
gospodari care mai creșteau porci pentru consumul propriu sau pentru valorificarea în cadrul comunităților în care trăiesc.
Doar 5 porci, atât, restul, aroma comisionului cărnii importate e mai plăcută?
- Pentru bugetarii din administrațiile centrale, județene, locale? NU, ei sunt cei care trebuie sacrificați, veniturile lor
diminuate, disponibilizați cât mai repede. Este preocuparea dumneavoastră principală, reformarea prin austeritate a aparatului
bugetar. Mult anunțata modificare a legii salarizării pe criterii de performanță este de fapt o diversiune pentru scăderea
veniturilor bugetarilor.
- Pentru cei din industria HORECA? NU, ei sunt aproape falimentați, majoritatea dintre ei au închis. Ați tăiat tichetele
de vacanță, luându-le astfel și bruma de oxigen pe care o mai aveau.
- Pentru mineri? NU, vă gândiți cum să restructurați și acest domeniu. Nu vă gândiți la numeroasele familii ale celor
care trăiesc în bazinele carbonifere, la condițiile de sărăcie de acolo, la sănătatea celor care trudesc în subteran.
Pentru românii din diaspora? Nu, nimic pentru ei. Au dispărut din discursul și preocupările dumneavoastră. Ei sunt buni
doar în perioada campaniilor electorale.
- Pentru pensionari? NU! Sigur nu va interesează decât o tergiversare a majorării pensiilor, prin farsa
numită ,,o nouă lege a pensiilor”!. O generație umilită, sacrificată, batjocorită.
Aș putea să vorbesc despre toate lucrurile pe care românii le merită, ore la rând. Dar m-aș mulțumi dacă am începe să
respectăm cel patru cerințe de bază, cu care am început. Poate astfel am reuși, mai bine mai târziu decât niciodată, să
demonstrăm românilor și lumii întregi că putem deveni o democrație adevărată.
Pentru cine guvernați? pentru voi și camarila voastră? Pentru colegii de partid și grupurile de interese? Poate aveți
curajul să spuneți românilor pentru cine guvernați! Pentru români și România, sigur nu!
Deputat
Laurențiu Viorel Gîdei
***
"Demnitate și respect pentru țăranul român"
În actualul guvern, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oroș, este un exemplu de fățărnicie și indolență
față de fermierii români, după ce, nu au fost acordate în totalitate despăgubiri producătorilor agricoli din sectorul vegetal, ale
căror culturi din toamna anului 2019 au fost afectate de secetă, precum și pentru culturile de floarea soarelui și porumb din
primăvara anului 2020 pentru care existau promisiuni că vor fi acordate despăgubiri în cursul lunii decembrie 2020,
despăgubiri care până la acest moment se dovedesc a fi o mare păcăleală.
Fermierii au răgușit strigând să primească urgent ajutoare financiare pentru culturile afectate de secetă, dar nu se știe
încă dacă se va face ceva, cum se va face, când se va face, iar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ar trebui să aloce
ceva timp reflecției și noi să trăim cu speranța că „revelația” va veni cât de repede posibil.
Asociații agricole din România (în numele celor aproximativ 90.000 de fermieri ale căror culturi au fost afectate de
secetă) au înaintat în cursul anilor 2020-2021 către Guvernul României, Ministerul de Finanțe, Ministerul Agriculturii și
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Dezvoltării Rurale, Senatul României și Camera Deputaților o serie de petiții privind acordarea de ajutoare financiare pentru
susținerea producătorilor agricoli români cărora seceta le-a efectuat culturile de primăvară, fără vreun rezultat.
Conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii, 34.647 fermieri au fost afectați de secetă și o suprafață de peste
1,16 milioane hectare cu culturi înființate în toamna anului 2019, după cum urmează:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7

CULTURI
GRÂU
SECARĂ
TRITICALE
ORZ
ORZOAICĂ
OVĂZ
RAPIȚĂ

CANTITATE
833.213,53 ha
314,5 ha
5.112,51 ha
175.680,44 ha
16.613,71 ha
628,69 ha
136.501,41 ha

Documentele oficiale arată că seceta a afectat, la nivel național, culturile înființate în primăvara anului 2020 în cazul a
1,2 milioane de hectare, 710.000 de hectare sunt cu suprafețe afectate de porumb și aproximativ 240.000 de hectare la floarea
soarelui.
Ceea ce cred că este mai grav, este faptul că în toată această perioadă, conducerea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale în loc să caute soluții, a dus o politică ostilă de învinovățire a fermierilor pentru ,,inutilizarea” irigațiilor și a asigurărilor
culturilor agricole, în condițiile în care nici una din măsuri nu era posibilă la nivelul de a acoperi toate zonele agricole afectate,
lucru care era știut de oficiali și arată din păcate modul greșit și fără viziune de a rezolva problema.
Stimați colegi, decât să acorde despăgubiri, mai bine Adrian Oros şi-ar turna cenușă în cap! Încă o dată, ministrul se
arată neputincios. Un haos și un eșec constant, care se preconizează a fi cea mai mare țeapă trasă vreodată fermierilor de către
un ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Gata! S-au pus tunurile pe evazioniștii cu cinci porci!
Stăpânirea a hotărât: maxim cinci porci în gospodărie! O idee trăsnită a buclucașului ministru al Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, care, în goana de a distruge complet agricultura de subzistență, dă o lovitură țăranilor noștri!
Ministrul a pus vreo viețuitoare pilită de prin minister, aflată la dietă, pe care, dacă aș cunoaște-o, i-aș trimite în fiecare
zi flori, să conceapă Ordinul 24/2021 prin care, cei care au în gospodărie mai mult de cinci porci, trebuie să se declare
persoane juridice, intrând astfel în rândul plătitorilor de taxe și al beneficiarilor de nimic.
Da, nu mai poți crește mai mult de cinci purceluși, din care să vinzi și tu câțiva înainte de Crăciun, pentru ca din banii
obținuți să îți faci o vilă în Paris și să-ți cumperi și un elicopter? Gata cu distracția! Guvernul a spus stop marii evaziuni din
rândul crescătorilor de porci, acum vrea să-i treacă în rândul lumii.
V-ați gândit că în țara asta există oameni care depindeau de cei 5-10 purcei pe care-i creșteau să-i vândă?
Vreți să-i taxați?
Dar ce le oferiți în schimb?
Promisiunea iluziei accesării unor fonduri ?
Mergeți în mediul rural și vedeți care este ponderea în rândul celor care au reușit să acceseze fonduri!
Mergeți prin sate și vedeți cât „de bine“ trăiesc țăranii cu mâinile bătătorite de muncă!
Ajutați în continuare clientela politică, că săracii sărăcesc și singuri! Dă-i încolo, s-or descurca ei și cu doi porci!
Stimate domnule Adrian Oros, lasă-ne, domnule, în pace! Pleacă acasă, domnule ministru și lasă locul domnului Petre
Daea!
Vă mulţumesc pentru timpul acordat!
Vă doresc o zi bună şi decizii înţelepte!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Aurel Bălășoiu
***
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Bugetul Austerității devine oficial! Guvernul Cîțu aruncă România în cercul vicios al sărăciei.
Stimate colege, Stimați colegi,
Guvernul Dreptei Unite a adoptat fără niciun fel de remușcare Bugetul Austerității Naționale pentru 2021, care doar taie
bani, inclusiv de la domenii de maximă prioritate, precum Sănătatea și Educația.
Nici eu și niciunul dintre colegii mei de la PSD, nu vom vota în Parlament un astfel de buget care afectează viața
fiecărui român în acest an prin amputări, reduceri și eliminări de fonduri de la toate domeniile esențiale de activitate.
În calitate de parlamentar al județului Vâlcea, resping categoric viziunea nefastă a actualei coaliții de la putere, care, în
plină pandemie și campanie de vaccinare, taie din bugetul Sănătății 2,6 miliarde de euro.
Este o bătaie de joc la adresa copiilor noștri, alocarea celui mai mic procent din PIB-echivalentul a 2,5% pentru
Educație, fapt care compromite grav cea mai importantă resursă de dezvoltare a țării. Este un adevărat sabotaj la viitorul
generațiilor viitoare.
Condamn lipsa de pricepere și de viziune a actualului guvern care se plânge că nu are bani, dar care nici măcar nu-și
propune să-i facă. E apogeul incompetenței și neputinței guvernării Coaliției Austerității care în loc de o creștere obligatorie a
veniturilor își asumă o scădere a lor pe toată linia.
Stimați apostoli ai austerității, există soluții care să asigure reintrarea pe traseul sănătos al creșterii economice susținute
care să aducă veniturile necesare pentru majorarea alocațiilor, a pensiilor, a salariilor, potrivit legilor în vigoare.
PSD a demonstrat public, în varianta sa de buget alternativ, cum se poate evita cercul vicios al tăierilor și al sărăciei, în
aceiași parametri macroeconomici cu cei ai proiectului de buget făcut de guvernul Cîțu.
PSD a redactat deja amendamente consistente care să evite sau măcar să atenueze austeritatea generată de iresponsabila
guvernare a Dreptei Unite. Printre ele se regăsesc creșterea alocațiilor de la 1 martie, la nivelul corespunzător dublării lor, așa
cum era prevăzut în legea adoptată de Parlament, promulgată de președintele Iohannis și măcelărită prin Ordonanță de Urgență
și amânată de guvernele Orban și Cîțu.
Proiectul de buget al Guvernului „Nu se poate” a primit un NU categoric și de la Consiliul Economic și Social, care de
altfel, se poziționează și împotriva Ordonanței de Urgență a austerității și sărăciei adoptată deja de Coaliția PNL-USR-PLUSUDMR.
Reușitele PSD de a ridica veniturile populației la nivel european, de a aduce pensiile și salariile la nivelul mediei
europene, în perioada 2017-2019, au fost distruse cu cinism și premeditare de guvernarea lui Iohannis, prin Ordonanța
Sărăcirii Naționale.
Vă mulțumesc.
Deputat
Daniela Oteșanu
***
Culmea calamității: Soarta agricultorilor afectați de seceta pedologică depinde de Ministrul-calamitate
Domnule președinte/stimați colegi,
Domnule ministru al Agriculturii, Adrian Oros,
Mă număr printre parlamentarii care v-au adresat de-a lungul timpului poate cele mai multe interpelări și întrebări cu
privire la situațiile grave ce îi privesc pe agricultorii noștri și agricultura românească în general.
Și, tot de-a lungul timpului, am încercat să găsesc o cale de a vă face să conștientizați că sunteți primul direct
responsabil de absolut tot ce înseamnă acest sector cheie, verigă esențială a lanțului economic.
Din păcate, văzând modul în care înțelegeți să gestionați agricultura românească, se pare că nici acum, odată cu un nou
mandat de Ministru, nu puteți sau nu doriți să vă manifestați ca un real manager. Pentru că, da, domnule Ministru, deși veniți
pe filieră politică, rolul dumneavoastră este cel de manager. Fapt care implică o fișă a postului, obligații, responsabilități,
performanță și eficiență, obiectivitate, interes și, mai ales, cunoașterea domeniului pe care îl manageriați. Speram ca, până
acum, să fi deprins măcar datele de bază ale acestui domeniu.
Cu fiecare demers care v-a vizat, v-am cerut în mod public să părăsiți cadrul abstract și izolat al biroului și să coborâți
printre cei pe care îi reprezentați, sperând - încă o dată!!- că, așa, veți căpăta atât perspectiva practică, cât și interesul și
empatia față de niște oameni a căror soartă depinde de deciziile sau, în acest caz, indeciziile, apatia și lipsa de acțiuni coerente
și bine țintite. Ca să nu mai vorbesc de a vedea cu propriii ochi dimensiunea dezastrului la care agricultorii și agricultura
românești sunt supuse.
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Pe tot parcursul anului 2020, agricultorii noștri au fost nevoiți să se lupte cu un factor ce s-a dovedit mai grav chiar
decât pandemia de COVID. Vorbesc de seceta pedologică, domnule Ministru. Pe care poate nu ați simțit-o din fotoliul de
Ministru, prins și cu pregătirile de campanie electorală, dar care, credeți-mă, a adus la pragul subzistenței zeci de mii de
agricultori care și așa se luptau să-și salveze culturile și să supraviețuiască fără ajutorul dumneavoastră! Dimpotrivă chiar! În
ciuda acțiunilor dumneavoastră care nu doar că nu au constat și nu constau nici acum în vreun sprijin real, ci mai mult în
măsuri de anulare de programe, de întârziere, de amânări repetate și pe deplin nejustificate, de incapacitate totală de a oferi
vreun suport. Nu o să reiterez acum și aici rolul și importanța agricultorilor și agriculturii în lanțul economic. Și nici
potențialul nostru agricol care se pierde de la o secundă la alta cu fiecare nonacțiune sau acțiune nocivă ce vă aparțin și vă
caracterizează atât de mult. Vă las să deduceți și să înțelegeți singur în speranța că, măcar în ceal de-al doisprezecelea ceas,
veți învăța și veți înțelege, domnule Ministru, ce este și ce reprezintă domeniul pe care îl gestionați.
La fel, vă recomand să citiți cu atenție fișa postului de Ministru. Nu fișa politică.
Pe această cale, acum și aici, vă anunț că zecile de mii de agricultori afectați de seceta din anul 2020 nu mai pot. Iar
pentru asta sunteți direct implicat și responsabil. Cu toate pierderile care decurg din asta.
Pentru recuperarea pierderilor produse de secetă, precum și pentru alocarea unor resurse financiare suplimentare de
sprijin, domnule Ministru, nu ați făcut nimic.
Vă mirați, oare, că agricultorii sunt acum în colaps?
De altfel, zilnic, v-au adresat apeluri repetate și disperate cerându-vă ajutorul. Toate au rămas fără niciun răspuns.
Suntem în momentul adoptării legii Bugetului de Stat pentru anul 2021. Nu v-am auzit până acum, domnule Ministru, să
fi menționat vreodată ceva despre subiectul despăgubirilor și ajutoarelor de recuperare pentru agricultorii afectați de seceta
pedologică. În rarele momente în care vorbiți, nu aud nici eu și nimeni din țara asta nimic concret. Ca să nu mai vorbesc de
făcut ceva concret. De angajamente clare, termene limită, concizie, explicații simple. Doar vorbe fără acoperire, domnule
Ministru. Expresii golite de conținut, scuze și același etern viitor nedefinit care pare că a devenit politica universală a
dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră.
A venit momentul, domnule Ministru, ca vorbele dumneavoastră să se transpună rapid în acțiuni.
A venit momentul să vă prezentați în fața tuturor celor pe acre îi reprezentați și să vă asumați poziția.
Iar aceasta implică un singur lucru care face diferența între prăbușirea totală a agricultorilor și agriculturii și o șansă
pentru un început de recuperare.
De aceea, acum și aici, vă cer cât se poate de tranșant și fără echivoc să alocați acum și nicio clipă mai târziu resursele
financiare necesare pentru asigurarea despăgubirilor fermierilor afectați de seceta din 2020!
Ieșiți din apatie, dezinteres și amorțeală, domnule Oros. Dumneavoastră, nimeni altcineva, sunteți ministrul Agriculturii
în România. Din păcate pentru toți agricultorii și pentru acest domeniu.
În calitatea dumneavoastră, sunteți obligat din toate punctele de vedere să luați de urgență măsurile corecte care se
impun. Este clar că nu vă știți rolul și nu știți sau nu vreți să vi-l asumați, de aceea, vă spun eu cu ce să începeți:
Alocați resursele financiare necesare pentru asigurarea despăgubirilor fermierilor afectați de seceta din 2020. Este
minimumul lucru pe care îl puteți face până nu veți deveni oficial mai dăunător decât orice secetă sau pandemie posibile!
Vă mulțumesc!
Deputat
Vasilică Toma
***
Vă contestă România, domnule premier Cîţu! Iar România nu este sluga nimănui
Stimaţi colegi,
La începutul acestei săptămâni, premierul PNL Florin Cîţu a participat, în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora primministrului”, invitat să răspundă criticilor pe care PSD le-a formulat, în cadrul dezbaterii „Bugetul tăierilor: moartea
economică a României”. Florin Cîţu, însă, nu s-a dezminţit şi, în loc să prezinte explicaţii, măsuri şi un plan concret pentru
România, a răspuns cu o întrebare complet neispirată: cine îl contestă pe el?
Domnule Cîţu, nu vă contestă doar un partid, ci o ţară întreagă.
Vă contestă profesorii pe care i-aţi păcălit, din nou, promiţându-le că le daţi salarii pe măsura pregătirii şi muncii lor. Nu
le-aţi mai dat nimic, nici măcar speranţa că se vor vaccina curând.
Vă contestă elevii şi studenţii, pentru că le-aţi tăiat gratuitatea la transport. În fapt, contestă toţi cei din sistemul de
învăţământ, pentru măsurile aberante, luate în pandemie.
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Vă contestă copiii şi părinţii lor, pentru că refuzaţi să aplicaţi Legea prin care alocaţiile TREBUIE dublate.
Vă contestă cadrele medicale pentru că nu aţi făcut absolut nimic pentru spitale, în aproape 2 ani, de când, domnule
Cîţu, PNL are puterea. Şi medicii tot „bugetari” sunt, domnule Cîţu! Toate tăierile care v-au trecut prin minte îi vor afecta în
mod direct. Trebuia să acordaţi acel sprijin financiar familiilor cadrelor medicale care mor din cauza COVID-19. Nici măcar
atât nu aţi considerat că merită!
Vă contestă pensionarii, bunicii şi părinţii noştri, întrucât v-aţi bătut joc de încrederea lor. I-aţi minţit în faţă că le veţi
mări pensiile, conform legii, recunoscând cu cinism că una este o promisiune în campania electorală şi alta este realitatea de
dreapta.
Vă contestă poliţiştii din toate structurile. Şi ei sunt în prima linie, în lupta împotriva noului coronavirus. Sunt
permanent la datorie, cu riscul zilnic de a se îmbolnăvi. V-aţi bătut joc şi de ei, prin măsurile de austeritate anunţate pentru toţi
bugetarii.
Vă contestă, aşadar, sute de mii de români care lucrează în instituţii publice. Sunt oameni de care depinde bunul mers al
acestei ţări. Aţi vrut să le măcelăriţi veniturile şi, într-un final, chiar asta veţi face.
Vă contestă primarii din toată ţara, foarte mulţi chiar din partidele aflate la guvernare. Le-aţi promis marea cu sarea,
dacă vin alături de voi, şi i-aţi lăsat să se lupte singuri, urcându-le în cârcă cheltuieli suplimentare pe care, de fapt, Guvernul ar
trebui să le asigure.
Vă contestă agricultorii, pentru că nu le daţi ceea ce li se cuvine, prin lege. Nu le daţi subvenţiile la timp, nu le daţi
despăgubiri pentru culturile calamitate, nu alocaţi fonduri pentru investiţii. Nimic.
Vă contestă HORECA, domnule Cîţu! Prin eliminarea voucherelor de vacanţă le-aţi spulberat şi ultima speranţă că îşi
vor salva afacerile. În plus, nealocarea niciunui sprijin financiar afacerilor din turism, grav afactate de pandemie, va însemna
închiderea acestora, pe bandă rulantă.
Vă contestă mediul de afaceri autohton, domnule Cîţu, din foarte multe domenii! Pentru ei nu aveţi ochi, ci doar pentru
străini.
Vă contestă toţi românii care au rămas fără serviciu, în această perioadă, din cauza măsurilor fără cap luate de guvernul
pe care îl conduceţi.
Vă contestă România, domnule premier Cîţu!
Iar România nu este sluga nimănui.
Deputat
Cristina-Elena Dinu
***
Fuga de răspundere a ministrului Năsui
Stimați colegi,
Ca membru al Comisiei pentru industrii și servicii, urmăresc îndeaproape evoluțis economiei naționale și observ cu
foarte mare atenție activitatea sau, mai bine zis, inactivitatea și lipsa de reacție a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi
Turismului, mai ales că, în plină criză economică, această pasivitate a adus în pragul falimentului mii de firme românești,
îngropând sectoare întregi de activitate.
În aceste condiții dezastruoase pentru economia românească, nu mică mi-a fost mirarea să citesc știrea că pe data de 18
Februarie 2021, ministrul Economiei, Claudiu-Iulius-Gavril Năsui a semnat mai multe ordine prin care și-a delegat toate
atribuțiile către doamnele secretar de stat Simona Carmen Fătu, Valentina Saygo și Daniela Nicolescu. Practic, acestea ar urma
să avizeze, aprobe și semneze, în numele ministrului, actele administrative care vizează domeniile pe care le-a primit fiecare,
inclusiv pentru companiile din subordinea directă a ministrului.
Inițial, am crezut că ministrul economiei a plecat în vreo delegație mai lungă sau și-a luat un ”binemeritat” concediu,
după cele două luni grele de ministeriat în care s-a luptat cu platforma de înscriere pentru granturi acordate IMM-urilor.
Delegări de atribuții împreună cu delegarea dreptului de semnătură se practică în astfel de cazuri. Nu este însă cazul domnului
Năsui! El și-a delegat atribuțiile și semnătura către secretarii de stat, dar a rămas în instituție, urmând a se ocupa, conform
consilierului său Ionuț Tudorică, de ”obiectivele mari ale Ministerului”.
Nu îmi este clar de ce aceste delegări făcute de Claudiu Năsui prevăd ca secretarii de stat să avizeze, aprobe și să
semneze, în numele ministrului, toate actele administrative care vizează principalele domenii, inclusiv pentru companiile din
subordinea ministrului. Una este să delegi atribuții către secretari de stat pentru coordonarea unor domenii și alta pentru
semnătură! Pentru că este responsabilitatea ministrului să semneze aceste acte administrative, până la urmă el fiind cel care
conduce ministerul și poartă întreaga răspundere pentru activitatea acestuia. Cu bune și cu rele!
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Nu îmi sunt clare nici ”obiective mari ale Ministerului” de care se va ocupa în continuare ministrul Năsui atâta vreme
cât principalele sale atribuții tocmai le-a cedat secretarilor de stat, care vor fi și cei cu aprobarea și cu semnătura.
Un prim obiectiv personal al său ar putea fi să ajungă cât mai des pe la DNA pentru a da cu subsemnatul pentru fraudele
și ”optimizarea procesului” de înscriere a companiilor pentru granturile acordate de minister prin măsura 3!
După ce va lămuri aceste suspiciuni și acuzații de fraudă, domnul Năsui se va putea ocupa pe îndelete și de rezolvarea
disputei cu ministrul energiei Virgil Popescu, astfel încât să-și împartă ”frățește” companiile de stat între cele două ministere!
Poate așa, după mai bine de două luni, vor reuși să deblocheze situația absurdă de reorganizare a ministerelor și domnul
Popescu va ajunge ministru nu doar cu numele și un cabinet restrâns, dar va avea și un minister cu personal propriu, cu
secretari de stat, cu direcții și cu atribuții.
În orice caz, această pasare a atribuțiilor și delegarea semnăturii dovedește clar că domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
fuge de răspundere! Nu vrea să își asume nimic și de aceea nu vrea să semneze nimic! Din păcate, el confirmă astfel un lucru
extrem de îngrijorător pentru funcționarea întregii economii românești: pălăria de ministru este mult prea mare pentru ClaudiuIulius-Gavril Năsui!
Vă mulțumesc pentru atenția acordată!
Deputat
Ioan Mang
***
Guvernul falimentează sistemul de sănătate
Politica bugetară a guvernului dreptei este una falimentară pentru sănătate, în plină pandemie de coronavirus. În mod cu
totul halucinant, Ministerul Sănătății va primi în acest an doar 17,5 miliarde de lei de la bugetul statului, respectiv cu 11,2%
mai puțin decât anul trecut.
Diminuarea drastică a bugetului alocat acestui domeniu fundamental, mai ales în această perioadă, de care depinde
practic viața românilor, reflectă indiscutabil nepăsarea actualei guvernări la adresa stării de sănătate a populației. De asemenea,
acest buget improvizat al neputinței demonstrează, din nou, nepriceperea acestor oameni în activitatea de a gestiona așa cum se
cuvine problemele țării.
Reamintesc faptul că bugetul de anul trecut întocmit de liberali a fost cu două miliarde de lei mai mic față de cel din
2019, atunci când guvernarea PSD a alocat Sănătății un buget cu 12% față de anul anterior, fiind cel mai mare buget de după
1989 destinat Ministerului Sănătății.
Este inadmisibil ca, în această perioadă critică,cu victime omenești, spitale în flăcări, haos în vaccinare, degringoladă în
sistemul de sănătate publică, minciuni la testare și raportare, bugetul destinat Sănătății să fie tăiat atât de semnificativ, și, în
același timp, să primească mult mai mulți bani alte ministere, a căror activitate nu este indispensabilă românilor în prezent.
La fel de grav consider și faptul că, potrivit previziunilor guvernanților, fondurile pentru Ministerul Sănătății vor fi mai
mici și în următorii ani, urmând să ajungă la 15,3 miliarde de lei în 2022 și la 14,3 miliarde de lei, în 2023.
Vreau să mai amintesc și faptul că premierul în funcție spunea anul trecut, când era ministrul Finanțelor, că sănătatea și
educația nu sunt prioritare pentru guvernul PNL. Lumea a trecut cu multă lejeritate peste această declarație a lui Florin Cîțu,
însă acum totul e limpede pentru români: „guvernul meu” nu este interesat de oameni, nici de sănătatea, nici de educația lor.
Este inacceptabil ca lucrurile cu adevărat importante pentru destinul, evoluția și dezvoltarea unei țări, cum sunt
sănătatea și educația, să fie tratate atât de batjocoritor de cei puși să vegheze tocmai la folosirea bugetului țării în scopul
bunăstării oamenilor.
România nu se poate moderniza dacă nu asigură urgențele sistemului de sănătate, iar românii nu dispun de servicii la
standarde apropiate de nivelul țărilor europene dezvoltate.
În încheiere, îmi exprim convingerea că plenul Parlamentului va vota amendamentele parlamentarilor PSD Dâmbovița
referitoare la suplimentarea bugetelor cu sumele necesare pentru finalizarea proiectului Reparații capitale Sanatoriul TBC
Moroeni – Corp Central din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște și pentru finanțarea construcției extinderii și
dotării cu aparatură (angiograf, etc.) a Secției Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.
Deputat
Georgeta-Carmen Holban
***
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Declarație politică
Stimați colegi parlamentari,
Zilele acestea avem responsabilitatea enormă de a analiza, de a amenda și de a aproba sau nu (prin vot) proiectul de
Buget pentru anul 2021.
Înainte de toate, stimați colegi, ați asistat recent la o nouă demonstrație de aroganță și tupeu din partea premierului
Florin Cîțu care, în timp ce trebuia să dea explicații în Parlament la „Ora primului ministru”, adresa jigniri și invective la
adresa reprezentanților cetățenilor. Nu ai dreptul să te adresezi de la înălțimea funcției de șef al executivului cu apelative
jignitoare (cum ar fi „slugi”) la adresa parlamentarilor. Mai mult, aroganța domnului Cîțu a atins cote paroxistice transmițând
practic tuturor românilor că el „nu poate fi contestat” și că noi toți ceilalți nu înțelegem filosofia acestui proiect și nu știm să
„citim un proiect de buget”. Această aură atotștiutoare și atotputernică pare a fi principalul obiectiv al colegilor liberali, așa
cum ne-a obișnuit și domnul Ludovic Orban când ocolea Parlamentul și își asuma proiecte de buget care au îngropat economia
României în timp de pandemie!
Dar haideți să vedem care este această filosofie bugetară despre care vorbește domnul Cîțu! Este un proiect care, în
aparență, este centrat pe investiții și pe reforma bugetară. Cel puțin așa declară acești guvernanți. Însă, în realitate, proiectul de
buget propus de PNL-USR-UDMR este bazat pe tăieri, pe împrumuturi și pe creșteri de taxe și impozite!
Dacă vreți să vorbim pe cifre, să ne aducem aminte că ultimul guvern PSD a lăsat guvernului Orban un deficit de 2,8%
și o datorie publică de 34% din PIB. Orban și ”Cîțu din 2020” i-au lăsat lui ”Cîțu din 2021” un deficit de 10% și o datorie de
peste 47% din PIB! Unde s-au dus acești bani? Ajutoarele pentru antreprenori au întârziat; HORECA nu a primit nimic pentru
pierderile enorme suferite din cauza directă a bâlbâielor în gestionarea pandemiei; agricultorii loviți de secetă nu au nici o
perspectivă! Domnilor, premierii PNL au volatilizat până și banii care se cuveneau prin lege minerilor care au stat o săptămână
blocați în subteran!
Vă transmit încă de pe acum: eu nu voi vota acest buget al austerității și al tăierilor! Nu voi vota deoarece Cîțu și
cabinetul său au declarat clar că nu vor să asculte nici un fel de amendament la acest buget haotic, nici măcar din partea celor
care îi susțin, recte liberalii și useriștii! Noi, PSD, avem din teritoriu mii de strigăte de alarmă din cauza acestui buget, dar
guvernanții nu vor să îi asculte pe oameni!
Nu voi vota acest buget pentru că este făcut în batjocură la adresa nevoilor din teritoriu. La Iași s-a alocat pentru
autostrada A8 nici 10% din banii necesari reabilitării unui drum județean, darămite a unei autostrăzi cerute insistent de 5
milioane de români de ani de zile!
Nu voi vota acest buget pentru că acești guvernanți vor să taie 89% din banii necesari Bisericii, nu doar ortodoxe, ci a
tuturor cultelor! Nu pot vota un asemenea abuz la adresa coloanei vertebrale a poporului nostru!
Nu voi vota acest buget pentru că nu sunt prevăzuți bani pentru sprijinirea agricultorilor afectați extrem de puternic de
seceta din anul trecut! Nu doar că acești oameni muncitori nu își pot acoperi pierderile din 2020, dar sprijinul financiar este
esențial pentru pregătirea culturilor în acest an care se anunță cel puțin la fel de dificil ca și cel anterior!
Stimați colegi, când un guvern se împrumută pe spinarea tuturor românilor doar pentru a aloca discreționar fonduri
pentru primăriile PNL (a se vedea metroul din Cluj Napoca – exact asta era prioritate în România!), în timp ce categorii întregi
de oameni se luptă pentru un trai decent, acel guvern nu mai lucrează pentru cetățenii săi, ci pentru camarila de partid și pentru
interese care numai naționale nu sunt!
Vă mulțumesc!
Deputat
Silviu Macovei
***
Sănătatea copiilor noștri începe cu ora de educație fizică și sport
Stimați colegi,
Cu siguranță, conștientizăm cu toții – părinți, cadre didactice, autorități publice, mass media – importanța de a avea
copii sănătoși. Adesea, chiar afirmăm în mediile publice că, dacă ne dorim un viitor mai bun decât al generațiilor anterioare,
trebuie să avem astăzi grijă de copiii noștri. Să fie oare acesta doar un slogan și nimic mai mult?
Pe de altă parte, pandemia COVID-19, acest dușman nevăzut al omenirii, ce a afectat toate ariile vieții, ne-a făcut să
conștientizăm, mai mult ca niciodată, faptul că investițiile în sănătate sunt esențiale, vitale ca oxigenul, dacă îmi este permisă
comparația.
Doamnelor, domnilor deputați,
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Declarația mea politică de astăzi ce comportă titlul „Sănătatea copiilor noștri începe cu ora de educație fizică și sport”,
se constituie într-un semnal de alarmă ce-l trag astăzi privitor la modalitatea în care se pot organiza orele de educație fizică și
sport eficient în contextul pandemic actual, în școlile noastre, cu săli de sport vechi, adeseori insuficiente pentru toate clasele.
Ordinul Ministrului Sănătății nr.3235 din 4 februarie a.c. urma să facă lumină în acest domeniu, mai ales în această
perioadă, unde datorită temperaturilor scăzute, desfășurarea orelor de sport în aer liber este practic imposibilă.
Prezentul ordin încă, de la primele articole, vorbește despre faptul că „Orele de educație fizică efectuate în sala de sport
trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și
a unei aerisiri permanente”; „elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu
mâinile neigienizate; „toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanți pe bază de
alcool”.
Pe hârtie totul pare posibil, onorat prezidiu, dar vin și întreb, ce facem cu copii din școlile care nu au deloc o sală
dedicată și fac orele de sport afară sau chiar în sălile de clasă? Cum vor păstra copii noștri distanța de 1,5 metri la vestiare când
vor fi nevoiți să se schimbe? Cum vor putea copiii să depună efort cu masca acoperindu-le nasul și gura? Cum vor face
rostogolirile pe saltea sau cum vor sări la lada de gimnastică?
Surpriză: ministrul Sănătății încurajează mișcarea în pandemie, însă fără materialele adiacente, cum ar fi mingea,
salteaua etc., nefăcând defel referire, la acestea, în prevederile legale ce se limitează doar la a invoca „creativitatea cadrului
didactic și disponibilitatea claselor respective”. Numai mișcare nu se mai numește aceasta, stimați colegi, unde jumătate din
clasă rămâne acasă să urmărească online ora de sport.
Deocamdată, pentru Guvernul Câțu și ministrul sănătății, domnul Vlad Voiculescu, ora de sport nu pare să fie o
prioritate națională, cu toate că cifre mai mult decât alarmante, ar trebui să ne oblige să luăm măsuri, mai ales că România se
clasează printre primele țări din UE la obezitate infantilă.
Vă mulțumesc!
Deputat
Eduard Andrei Popica
***
Guvernul Cîțu a pus la pământ antreprenorii și IMM-urile afectate de pandemie
prin mimarea măsurilor de sprijin economic
Stimate colege / stimați colegi,
Bugetul pentru 2021, care a fost aprobat la finalul săptămânii trecute de Guvernul Dreptei Unite e construit doar pe
tăieri, nu și pe creșteri de venituri bugetare. Deci veșnicul argument al Guvernului „Nu se poate” că „nu sunt bani” are la bază
faptul că premierul Cîțu nici măcar nu și-a propus să obțină mai mulți bani la buget. Acest fapt este demonstrat de eliminarea
voucherelor de vacanță, care în perioada 2019-2020 au creat peste 45.000 de locuri de muncă, iar fiecare leu investit în acestea,
aducea bugetului statului 0,51 bani, care se regăseau în Produsul Intern Brut. Supraviețuirea şi dezvoltarea turismului
românesc și a domeniului HORECA sunt pecetluite.
Placa pe care o repetă în declarațiile publice toți reprezentanții Coaliției Austerității că vor face totul cu banii europeni
se dovedește a fi doar o veșnică iluzie. Nici măcar un singur euro nu va intra în România până la mijlocul anului, deși
președintele Iohannis promitea că vor curge fondurile europene în cascadă încă de anul trecut. Consiliul Fiscal arată că
România riscă să piardă sume importante din fondurile structurale, întrucât Comisia Europeană a respins Planul Național de
Redresare și Reziliență făcut după ureche de Guvernul „Nu se poate”.
În cazul în care parlamentarii PNL-USR-PLUS-UDMR vor vota Bugetul aprobat de Guvernul Cîțu în forma actuală, vor
da lovitura de grație antreprenorilor și IMM-urilor de la nivel local după ce nu au fost sprijiniți decât prin vorbe și programe
neaplicabile. Ultima gură de oxigen la care mai putea spera mediul de afaceri din turism și din HORECA, voucherele de
vacanță și programele de ajutor de stat au dispărut peste noapte.
Este o măsură cu totul inexplicabilă, pentru că toți banii din aceste vouchere și măsuri de sprijin intrau în economie și
aduceau venituri suplimentare la bugetul de stat. Practic nu era o cheltuială, ci un stimulent care punea în mișcare economia.
În numai un an și trei luni ai Guvernului Dreptei, România revine la anii de sărăcie de dinaintea guvernării PSD. Vor
crește decalajele sociale. Cei săraci vor deveni și mai săraci, în timp ce bogații vor deveni și mai bogați. Asta este politica și
viziunea acestui Guvern al Austerității Naționale.
Vă mulțumesc!
Deputat
Dan Constantin Șlincu
***
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Guvernul Cîţu justifică propagandistic decizia de a veni cu noi proiecte de lege
în domeniile pensiilor şi salarizării
Nu au trecut nici măcar doi ani de zile de când avem o Lege a pensiilor, iar actuala coaliţie de guvernare anunţă intenţia
de a propune un alt cadru legislativ. Sunt doar patru ani de când a fost promulgată Legea salarizării unitare, dar actuala
guvernare vrea să o schimbe şi pe aceasta.
Până la acest moment, nu am auzit de la Guvern nimic despre intenţia de a acţiona în cadrul legislativ existent sau măcar
despre intenţia de a-l îmbunătăţi, dacă într-adevăr sunt probleme.
Voi, cei de la guvernare, vreţi să ştergeţi totul cu buretele, să luaţi totul de la zero, pentru a justifica politicile de
austeritate pe care aţi început deja să le aplicaţi.
În fiecare zi le serviţi românilor o porţie de propagandă tipic useristo-penelistă. În problema salarizării, aţi redus discuţia
la sporuri, pentru a induce ideea că toţi angajaţii din sectorul bugetar au venituri foarte mari pe care le încasează nemeritat.
Ştiţi că minţiţi.
În problema pensiilor, vă ascundeţi deciziile prin care nenorociţi milioane de pensionari prin discuţii legate de pensiile
speciale. Sunt probleme cu pensiile speciale? Rezolvaţi-le! Pensiile speciale nu au însă nicio legătură cu lipsa voastră de voinţă
de a le asigura un trai decent milioanelor de pensionari obişnuiţi.
Le spuneţi şi salariaţilor şi pensionarilor să stea liniştiţi, că legile pe care le veţi propune voi nu le vor afecta veniturile
în viitor. Cine să vă creadă, când toată lumea vede că minţiţi?
Nu mai departe de acum două luni vă juraţi toţi, de la premier la parlamentari, că pensiile vor creşte în 2021, dar le-aţi
îngheţat prin Ordonanţă de Urgenţă. La finalul anului trecut, premierul Cîţu se lăuda cu cât de mult ţine el la sectorul Horeca şi
explica de ce sunt importante voucherele de vacanţă, pentru ca acum să le elimine tot prin Ordonanţă de Urgenţă.
Milioanele de români care văd zilnic ce faceţi nu pot sta liniştiţi. Luaţi decizii care le afectează traiul de zi cu zi şi care
le aduc mari incertitudini pentru viitor.
Cei mai mulţi dintre români se tem când vă aud vorbind pe voi despre pensii şi salarii, pentru că deja se aşteaptă la ce
este mai rău. Trauma tăierilor din 2010 nu a dispărut, iar deciziile voastre de acum îi fac pe mulţi dintre ei să retrăiască acele
momente.
Noi am ştiut de la bun început că o guvernare penelisto-useristă va înseamna austeritate şi exact asta înseamnă. Asistăm
acum la un nou experiment al aşa-zisei drepte româneşti pe spatele a milioane de români.
Şi, ca întotdeauna, costurile politicilor de austeritate sunt puse mai ales pe umerii celor mai vulnerabili.
Domnilor guvernanţi, încetaţi să mai ascundeţi sub sintagma „reforme necesare” ceea ce de fapt este mult cinism, multă
nepăsare şi multă incompetenţă.
Deputat
Laura Vicol
***
Bumerangul dispariției voucherelor de vacanță!
Domnule președinte de ședință,
Doamnelor și domnilor deputați,
În ședința din 18 februarie 2021 Guvernul a anunțat că renunță la voucherele de vacanță pentru bugetari.
Este o lovitură grea atât asupra bugetarilor dar și asupra întregului sector HORECA și implicit asupra economiei.
2020 a fost un an plin de încercări şi provocări în istoria turismului românesc. În totală lipsă de predictibilitate, industria
turistică s-a confruntat cu lipsa unor măsuri coerente.
Hotelierii și agențiile anunță primele efecte negative ale dispariției voucherelor de vacanță. Un studiu realizat de ASE
București arată că: “Un leu investit în voucherele de vacanță generează 0,51 lei la PIB-ul României”.
Contribuţia directă la PIB a sectorului HoReCa este de 2,79%, iar cea totală este de 5,4%.
Argumentele “străvezii” ale decidenților sunt contrazise de realitate.
Asociația Națională a Agențiilor de Turism a dat publicității numărul de vouchere care au rămas nefolosite în 2020 și
pot fi utilizate în acest an. În 2019 plus primele zece luni ale lui 2020, au fost emise tichete de vacanță în valoare totală de 2,7
miliarde de lei. Din acest total, până în prezent au fost consumate vouchere de vacanță în valoare de 2,15 miliarde de lei, deci,
din 77,5% emise, 22,5% dintre tichete mai sunt utilizabile pentru acest an. Astfel încat nu mai sunt atât de multe vouchere de
vacanță acordate, așa cum susțin oficialii.

26

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 4 - 2021
Săptămâna 22 - 26 februarie 2021
Efectele pandemiei asupra turismului românesc sunt reflectate de Statistică. Astfel, numărul sosirilor a scăzut cu 50,6%
pe total în primele nouă luni ale anului 2020. Totodată, numărul de sosiri ale turiştilor români au înregistrat o scădere cu
42,8%, iar cel al turiştilor străini o scădere cu 81,3%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
Rezultă, în consecință că industria turismului a fost ramura cea mai grav afectată. În loc de măsuri stimulative, Guvernul
adoptă “măsuri represive”.
Potrivit unui studiu efectuat de Academia de Studii Economice (ASE) și Asociația Profesională a Emitenților de Tichete
(APET), voucherele de vacanță asigură creșterea activității economice și crearea de locuri de muncă prin stimularea
consumului și a ofertei interne.
Voucherele asigură creșterea încasărilor bugetare prin: veniturile fiscale aferente activității economice și a locurilor de
muncă generate, care depășesc facilitățile fiscal, reducerea economiei subterane prin descurajarea muncii la negru și reducerea
evaziunii fiscale.
Fiecare leu investit în voucherele de vacanță generează 0,51 lei la produsul intern brut al României, iar la fiecare 64.359
de lei direcționați pentru voucherele de vacanță se creează și se menține un loc de muncă.
În consecință, ținând cont de argumentele expuse, se impune, de urgență, revizuirea acestei Ordonanțe și abordarea de
măsuri constructive destinate creșterii activității economice și crearea de locuri de muncă prin stimularea consumului și a
ofertei interne în turism.
Vă mulțumesc,
Deputat
Constantin Bîrcă
***
Salvați exportul României!
Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă!
Stimaţi colegi,
Ultima mea declarație politică de la acest pupitru a vizat demersurile fără precedent luate de domnul ministru al
Economiei, Claudiu Năsui, privind retragerea finanțării programelor prin care firmele din industria românească puteau
participa la târgurile internaționale, pentru a-și promova activitatea și a încheia noi contracte.
Astfel, am încercat să trag un semnal de alarmă, să previn riscurile la care se supune economia țării noastre prin luarea
acestor măsuri aberante.
Din acest motiv, mesajul meu de astăzi este adresat domnului prim-ministru care, dacă tot a insistat să trimită la studii
deputații PSD pe teme de economie, poate va reuși să facă același lucru și cu domnul Năsui, care îi este subordonat și care, în
ciuda tuturor semnalelor venite din partea asociațiilor de exportatori, ignoră cu aroganță realitatea.
Domnule prim-ministru, vă propun să facem un exercițiu de românism și să lăsăm de-o parte politica. Ce vă cer
exportatorii în acest moment nu are legătură cu politica, ideologiile de partid ori imaginea unuia sau a altuia dintre politicieni.
Are legătură strict cu românii de rând care, în urma unor astfel de decizii, vor rămâne fără locuri de muncă din cauza intrării în
faliment a unor firme care vor duce lipsă contracte.
S-a întrebat oare domnul Năsui sau dumneavoastră domnule Cîțu, v-ați întrebat de ce toate țările europene, și subliniez,
TOATE ȚĂRILE EUROPENE și majoritatea celor din afara UE susțin de la bugetele naționale astfel de programe de
internaționalizare a firmelor exportatoare? Și aici vorbim în special despre IMM-uri.
Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România a făcut toate demersurile posibile să se revină la
normalitate, transmițând petiții președintelui statului, prim-ministrului, președinților celor două Camere ale Parlamentului, dar
și Comisiilor de specialitate din Parlament. Oare chiar nu realizați că în această situație nu este vorba de politică, ci de viitorul
unor firme românești aflate în pragul falimentului din cauza crizei generată de pandemie?
Ieri, în cadrul ședinței comisiilor reunite pentru Industrii și Servicii, respectiv pentru Mediu și Echilibru Ecologic, am
profitat de prezența domnului ministru Virgil Popescu căruia i-am adresat o scurtă întrebare legată de acest aspect și modul
cum a ales să procedeze domnul Năsui. După ce mi-a menționat că în mandatul domniei sale a acordat o importanță deosebită
programului de internaționalizare a firmelor din industria românească, cu atât mai mult cu cât în perioada în care a deținut
funcția de secretar de stat s-a ocupat nemijlocit de aceste programe, domnul ministru a apreciat că, în acest moment, este
necesară bugetarea participării firmelor românești la târgurile internaționale. Cu alte cuvinte, un ministru al actualei guvernări,
care a deținut până nu demult portofoliul economiei, recunoaște importanța finanțării acestor programe și consideră că ar trebui
prevăzută în Legea Bugetului de Stat pentru 2021.

27

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 4 - 2021
Săptămâna 22 - 26 februarie 2021
Revenind la actualul ministru al economiei, doresc să îi amintesc domnului prim-ministru că nu PSD dorește să scoată
România din UE, prin amendamentele depuse la Legea Bugetului, asta o face chiar Guvernul condus de dumnealui, cel mai
clar exemplu fiind al domnului Năsui, care vrea scoată România de pe harta industriilor și a comerțului european.
Vă mulțumesc!
Deputat
Elena Stoica
***
Întotdeauna, guvernările de dreapta iau decizii împotriva românilor
și îi învrăjbesc pe oameni unii împotriva altora
Stimate colege / stimați colegi,
O dată cu eliminarea voucherelor de vacanță, noii guvernanți de dreapta de la PNL+USR-PLUS+UDMR au lovit
puternic pentru a zecea oară în antreprenorii locali și angajații din domeniul HORECA și din turismul românesc. După ce i-au
ținut închiși luni de zile, i-au blocat, i-au amendat, le-au promis ajutoare de stat care nu au mai venit niciodată, acum îi
condamnă la sărăcie, faliment și dispariție.
Deși intenția Guvernului Austerității Naționale a fost de a se răzbuna pe bugetari prin scoaterea voucherelor de vacanță
pentru acest an cel puțin, de fapt operatorii economici din turism, oamenii care lucrează în acest domeniu, peste 200.000 de
persoane și mai ales bugetul de stat sunt afectate de această decizie iresponsabilă, inutilă și fără să genereze niciun fel de efect
pozitiv în economie. Din contră, toată lumea pierde.
Voucherele de vacanță erau impozitate în momentul acordării lor, 10% din valoare întorcându-se imediat la bugetul de
stat. Apoi, generau cele mai sigure venituri pentru bugetul de stat, cele din TVA, pentru că serviciile turistice sunt purtătoare
de TVA, pentru ca în final să se regăsească în profitul agenților economici din turism, care și ele sunt impozitate.
În lipsa măsurilor reale și concrete de relansare economică a țării, de realizare a investițiilor mult promise, de alocare a
fondurilor pentru programele de dezvoltare locală inițiate de guvernările PSD, Cîțu și compania, au început răfuiala cu
sporurile și voucherele de vacanță ale bugetarilor, care de fapt îi pun la pământ pe reprezentanții mediului privat autohton, mai
mult decât îi afectează pe angajații de la stat.
Însă, din acest moment și românii care primeau vouchere de vacanță se vor gândi de două ori înainte de a-și cheltui
banii în turismul intern și vor pleca în străinătate, la prețuri comparabile sau chiar mai bune. Astfel, prin decizia de eliminare a
voucherelor, pur și simplu, Guvernul Cîțu a „exportat” venituri către țări ca Bulgaria, Turcia, Grecia sau chiar Ucraina.
Guvernanții actuali, în loc să extindă politica de vouchere de vacanță și în mediul privat pentru a susține cu adevărat
dezvoltarea pe termen lung a turismului românesc, au decis eliminarea acestora și astfel în loc să avem o fiscalizare reală a
acestui domeniu, o parte din operatori, pentru a-și acoperi pierderile, se vor întoarce în economia subterană.
Cu toate că domnii Orban, Cîțu, Iohannis, Barna și colegii lor se lăudau că au ca obiectiv prioritar crearea de locuri de
muncă, în realitatea contribuie din plin, prin măsurile aberante pe care le iau, la desființarea a sute de mii de locuri de muncă
din zona HORECA și la decizia celor care activează în acest domeniu să plece să lucreze în străinătate, unde beneficiază de
venituri mai mari pentru că angajatorii lor sunt susținuți de statele în care își desfășoară activitatea.
Realitatea crudă este că bugetul de stat pentru 2021 este construit doar pe tăieri, reduceri, amputări și scăderi de venituri
în toate domeniile de activitate și la toate capitolele, indiferent că este vorba de salarii, de pensii, de alocații sau chiar de
investiții și sprijin pentru mediul privat.
Vă mulțumesc.
Deputat
Cu stimă,
Alexandra Huțu
***
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Guvernul Cîţu justifică propagandistic decizia de a veni cu noi proiecte de lege
în domeniile pensiilor şi salarizării
Nu au trecut nici măcar doi ani de zile de când avem o Lege a pensiilor, iar actuala coaliţie de guvernare anunţă intenţia
de a propune un alt cadru legislativ. Sunt doar patru ani de când a fost promulgată Legea salarizării unitare, dar actuala
guvernare vrea să o schimbe şi pe aceasta.
Până la acest moment, nu am auzit de la Guvern nimic despre intenţia de a acţiona în cadrul legislativ existent sau măcar
despre intenţia de a-l îmbunătăţi, dacă într-adevăr sunt probleme.
Voi, cei de la guvernare, vreţi să ştergeţi totul cu buretele, să luaţi totul de la zero, pentru a justifica politicile de
austeritate pe care aţi început deja să le aplicaţi.
În fiecare zi le serviţi românilor o porţie de propagandă tipic useristo-penelistă. În problema salarizării, aţi redus discuţia
la sporuri, pentru a induce ideea că toţi angajaţii din sectorul bugetar au venituri foarte mari pe care le încasează nemeritat.
Ştiţi că minţiţi.
În problema pensiilor, vă ascundeţi deciziile prin care nenorociţi milioane de pensionari prin discuţii legate de pensiile
speciale. Sunt probleme cu pensiile speciale? Rezolvaţi-le! Pensiile speciale nu au însă nicio legătură cu lipsa voastră de voinţă
de a le asigura un trai decent milioanelor de pensionari obişnuiţi.
Le spuneţi şi salariaţilor şi pensionarilor să stea liniştiţi, că legile pe care le veţi propune voi nu le vor afecta veniturile
în viitor. Cine să vă creadă, când toată lumea vede că minţiţi?
Nu mai departe de acum două luni vă juraţi toţi, de la premier la parlamentari, că pensiile vor creşte în 2021, dar le-aţi
îngheţat prin Ordonanţă de Urgenţă. La finalul anului trecut, premierul Cîţu se lăuda cu cât de mult ţine el la sectorul Horeca şi
explica de ce sunt importante voucherele de vacanţă, pentru ca acum să le elimine tot prin Ordonanţă de Urgenţă.
Milioanele de români care văd zilnic ce faceţi nu pot sta liniştiţi. Luaţi decizii care le afectează traiul de zi cu zi şi care
le aduc mari incertitudini pentru viitor.
Cei mai mulţi dintre români se tem când vă aud vorbind pe voi despre pensii şi salarii, pentru că deja se aşteaptă la ce
este mai rău. Trauma tăierilor din 2010 nu a dispărut, iar deciziile voastre de acum îi fac pe mulţi dintre ei să retrăiască acele
momente.
Noi am ştiut de la bun început că o guvernare penelisto-useristă va înseamna austeritate şi exact asta înseamnă. Asistăm
acum la un nou experiment al aşa-zisei drepte româneşti pe spatele a milioane de români.
Şi, ca întotdeauna, costurile politicilor de austeritate sunt puse mai ales pe umerii celor mai vulnerabili.
Domnilor guvernanţi, încetaţi să mai ascundeţi sub sintagma „reforme necesare” ceea ce de fapt este mult cinism, multă
nepăsare şi multă incompetenţă.
Deputat
Ștefan Mușoiu
***
Bugetul dezastrului național
Proiectul de buget pe anul 2021, aşa cum arată el în viziunea Guvernului condus de Florin Vasile Câțu, prefigurează un
dezastru la nivel naţional, în toate domeniile importante pentru România. Este un buget devastator pentru țară, care doar taie
bani, inclusiv de la domenii de maximă prioritate, precum Sănătatea și Educația.
Nu pot să nu observ viziunea nefastă a actualei coaliții de la putere, care, în plină pandemie și campanie de vaccinare,
taie din bugetul Sănătății.
Nu pot să nu mă întreb ce reformă se dorește în educaţie, dacă i se alocă cel mai mic procent din PIB, fapt care
compromite grav cea mai importantă resursă de dezvoltare a țării.
Construcția bugetară este bazată pe o minciună: ni se propune ajustarea puternică a cererii, deci a consumului și se
estimează iluzoriu creștere economică.
Guvernul nu are de gând să aducă mai multe venituri la buget, gradul de colectare a veniturilor în PIB este de 31% față
de 46% media UE.
În buget nu este cuprins niciun euro atras din PNRR din cei 30,4 miliarde euro, nici vorbă de prefinanțarea de 13% pe
care o putem accesa în 2021.
Guvernul în loc să stimuleze economia adâncește recesiunea, propunând doar austeritate, subdezvoltare, tăieri și sărăcie.
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Se continuă însă guvernarea pe datorie, cu o viteză de împrumut de 800-1000 euro pe secundă! Fiecare român va plăti
din buzunar această datorie în următorii 30 de ani, prin taxe și impozite mai mari.
Vedem aceeași tehnică de asmuțire a românilor împotriva românilor așa cum s-a întâmplat și-n guvernarea PDL. Nici nu
e de mirare, actualul PNL e mai mult PDL decât PNL.
Nu există NICIO CATEGORIE SOCIALĂ care să fi avut vreun beneficiu de pe urma guvernării PNL_USR+_UDMR.
Copii, salariați, pensionari, oameni de afaceri, studenți, elevi – nimeni n-a scăpat confirmând astfel, cele mai sumbre
avertismente ale PSD.
Salariații au pierdut bani cuveniți de drept la salarii; suntem anunțați că sporurile bugetarilor vor fi „plafonate”, deși
Guvernul Cîțu nu are ce să plafoneze pentru că sporurile bugetarilor sunt deja plafonate prin Legea salarizării unitare la un
nivel maxim de 30% din suma salariilor din fiecare instituție publică. S-a depășit acest plafon ? Atunci, premierul Cîțu să-l
tragă la răspundere pe ministrul finanțelor, Cîțu că nu a respectat legea, plătind sporuri ilegale în anul precedent.
Copiii au pierdut mai mult de jumătate din alocația legal stabilită.
Studenților li s-a eliminat gratuitatea la transportul feroviar, pentru că ”pe lumea asta nu este nimic gratis”
Pensionarii așteaptă zadarnic aplicarea legii privind pensiile. PNL nu numai că a uitat ce promitea în campanie și ce a
trecut în programul de guvernare dar, amână majorarea punctului de pensie pentru anul viitor.
Cîțu, groparul Economiei omoară și Turismul românesc! Voucherele de vacanță, principalul motor de relansare a
industriei turistice din România, nu se mai acordă în 2021, deși neacordarea lor determină doar o reducere a deficitului bugetar
cu 1,65 miliarde lei, respectiv 0,15% din PIB, conform calculelor Guvernului.
Agricultorii au fost abandonați în voia sorții.
Antreprenorii și-au pierdut afacerile așteptând zadarnic sprijinul promis în pandemie.
Minciuna a ajuns să fie forma de manifestare a acrualei guvernării.
Au câștigat puterea prin minciună și dezinformare, guvernează în minciună, sfidător și disprețuitor. Una e programul
electoral, alta programul de guvernare și cu totul altceva, bugetul anului 2021 !
Constatăm că nu e nicio diferență între un premier pentru care ”nimic nu este gratis pe lumea asta” și președintele care a
făcut din "Să trăiţi bine!" un "Trăiţi prea bine" și ne-a adus în pragul sărăciei.
Aşadar, actualul Proiect de Lege a bugetului de stat pe anul 2021 prefigurează clar adâncirea sărăciei în România !
Deputat
Florin Piper-Savu
***
Declarație politică
Stimate colege / stimați colegi,
În curând, pe 28 februarie, se împlinește un an de la confirmarea primului caz de infectare cu noul Coronavirus în țara
noastră. De atunci viețile noastre s-au schimbat radical. Însă, pandemia de COVID-19 nu a reprezentat o provocare doar pentru
cetățeni, ci și pentru autoritățile locale, care au preluat direct lupta cu virusul.
De exemplu, Primăria Municipiului Buzău a cheltuit anul trecut pe măsurile de combatere a virusului SARS-CoV-2
aproximativ un milion de euro, bani pe care nu i-a recuperat nici măcar acum de la Guvern.
România a fost prinsă pe nepregătite iar Guvernul, în loc să fie locomotiva care să conducă țara în siguranță prin această
pandemie, a preferat să transfere multe dintre obligații în sarcina UAT-urilor. Astfel se face că primăriile au cheltuit din
propriile bugete sume considerabile pentru ca cetățenii să fie cât mai protejați. Cu promisiunea de a-și primi banii înapoi,
primăriile s-au văzut, ulterior, cu visteriile goale și înșelate de Guvernul României.
În plus, amânarea termenelor de plată a impozitelor și celelalte facilități fiscale oferite persoanelor fizice au contribuit și
ele la o mai slabă colectare a taxelor și impozitelor locale. Tocmai de aceea, în 2021 multe dintre primării s-au văzut nevoite să
crească taxele și impozitele pentru a mai avea bani pentru investiții.
Anul acesta amenajarea, dotarea și funcționarea centrelor de vaccinare, alături de continuarea măsurilor de combatere a
noului Coronavirus au rămas tot în competența autorităților locale. Doar la nivelul Primăriei Municipiului Buzău cheltuielile
cu centrele de vaccinare ajung la 2 milioane de euro.
Guvernul doar mimează interesul față de situația delicată în care se află UAT-urile. Acestea trimit raportări lunare cu
privire la cheltuielile cu pandemia din acest an, dar nimeni nu le poate garanta că vor primi banii înapoi.
2020 a fost un an negru! Însă nu doar din cauza noului Coronavirus, ci și din cauza faptului că la conducerea țării am
avut oameni incompetenți, fără viziune și fără empatie!
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Stimați colegi, mai ales dacă faceți parte din coaliția de Guvernare, vă rog să îi îndrumați pe cei care au capacitatea de a
lua decizii în această privință, să sprijine autoritățile publice locale, să asigure proceduri clare de decontare a cheltuielilor
pentru gestionarea pandemiei și să se preocupe de siguranța cetățenilor. Pandemia nu a trecut, necesitatea de a lua măsuri
eficiente este mai mare ca oricând. Haideți să nu obligăm autoritățile locale să aleagă între dezvoltare și sănătatea oamenilor!
Vă mulțumesc!
Deputat
Romeo Daniel Lungu
***
Ce mai fac serviciile de informații?
Serviciile de informatii și de siguranță națională sunt înființate de statul roman pentru ca, alături de forțele armate, să
protejeze și să garanteze suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială a țării și democrația
constituțională. Toate serviciile de informații si de securitate naționala (Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații
Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Direcția Generală de Protecție Internă din
Ministerul Afacerilor Interne) sunt organizate prin lege și au atribuții foarte clare, iar statul român le pune la dispoziție resurse
financiare consistente pentru ca aceste servicii să iși poată indeplini atribuțiile legale.
Potrivit legilor de organizare și funcționare activitatea acestor servicii este supusă controlului parlamentar, pentru ca
deputații și senatorii, aflați în serviciul poporului, să se asigure ca serviciile de informații și siguranță nationala își indeplinesc
menirea de a proteja statul român, valorile și interesele poporului român.
Dar situația în care se gasește țara după peste 30 de ani de democrație constituțională (cu industria națională complet
distrusă, cu toate resursele naturale exploatate de companii străine, cu o datorie externă uriașă, cu șubrezirea partidelor
naționale și apariția unor partide care în mod vădit nu exprimă voința românească, cu distrugerea carierelor unor oameni
politici români și preluarea unor importante funcții de conducere în țară de impostori ori persoane cu puține legături cu poporul
român, fac legitime astfel de intrebări: Unde au fost aceste servicii când s-au intâmplat toate aceste lucruri? Mai lucrează
aceste servicii pentru poporul român?
O enumerare succintă a unor aspecte din activitatea serviciilor de siguranță națională din ultimii 16 ani ne oferă o
imagine dramatică.
Scandalurile în care a fost implicat Serviciul Român de Informații de la promovarea unui tanar ofițer lipsit de experiență
în cea mai importantă funcție din serviciu și până la înlăturarea sa din serviciu (dezvăluirea interesului pentru legăturile cu
securitatea ale unor judecători de la Curtea Constituțională, farsa cu ziariștii răpiți în Irak, celebra întalnire din sufragerie a
unor înalți responsabili ai statului român în seara alegerilor prezidentiale din 2009, controlul informativ al urmăririi penale prin
protocoalele secrete cu parchetele) au arătat că Serviciul Roman de Informatii si-a uitat menirea pentru care a fost înființat și
pentru care primește sume exorbitante din bani publici. În loc să lupte pentru protejarea valorilor fundamentale ale poporului
roman, a resurselor naturale, a pădurilor și a demnității naționale, SRI se implică în constituirea de partide politice, în
subminarea activității altora, în sprijinirea unor politicieni și distrugerea carierei altora, ceea ce face ca astazi poporul când
vede cine îl conduce să se întrebe unde sunt românii?
De asemenea, Serviciul de Protecție și Pază a fost acuzat în dese rânduri, uneori întemeiat, că desfășoară activități de
poliție politică. Acest lucru coincide cu situația fără precedent în Europa ca un director de serviciu de siguranța națională să
aibă un mandat de peste 15 ani. Informațiile obținute de acesta despre demnitarii protejați într-o perioadă de timp atât de
îndelungată il fac un personaj periculos pentru democrația din țara noastră.
La rândul său, Serviciul de Telecomunicații Speciale pare că a căpătat misiunea de a controla alegerile electorale și a
fost in dese rânduri acuzat de influențarea rezultatelor acestora. Iar achizițiile de echipamente speciale făcute de acest serviciu
au fost în dese rânduri puse sub semnul întrebării. Direcția Generală de Protecție Internă din Ministerul de Interne a fost
supusă deseori unor reorganizări structurale controversate. Potrivit mărturiilor unor ofițeri din unitatea respectivă,
reorganizarea din anul 2009, care a condus la înlăturarea a circa 30 de ofițeri de valoare din conducerea direcției a avut drept
scop să lase cale liberă unor rețele de interese de partid să-și desfășoare afacerile nestingherite, ceea ce a fost confirmat de
justitie prin anchetarea si chiar condamnarea unor politicieni apropiați de conducerea ministerului din acea perioadă.
Una din cauzele acestei situații dramatice este absența unui control parlamentar real asupra activității acestor servicii,
ceea ce ne împiedică să avem răspunsuri clare la intrebarile privind modul în care serviciile iși îndeplinesc menirea.
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Este cunoscut faptul că serviciile de informații, în lipsa controlului parlamentar real, tind sa abuzeze de puterea pe care o
au si sa controleze societatea și chiar pe parlamentari. De aceea, dragi colegi parlamentari, vă chem să cautăm împreuna soluții
pentru ca starea de lucruri pe care am prezentat-o să înceteze și să dăm viitorului acestei țări o șansă.
În ce mă privește voi prezenta foarte curând grupului parlamentar PSD o propunere legislativă pentru întărirea
controlului parlamentar asupra activității serviciilor de informații și, pe această cale, vă rog pe toți să o sprijiniți.
Vă mulțumesc,
Deputat
Daniel-Florin Ghiță
***
Restaurarea și protejarea operelor lui Constantin Brâncuși nu sunt un moft politic!
Stimate colege, stimați colegi,
Sărbătorirea, în data de 19 februarie, a 145 de ani de la nașterea marelui nostru sculptor Constantin Brâncuși a fost, în
acest an, mult mai tristă pentru noi, gorjenii. Trecând peste faptul că niciun oficial din cadrul Ministerului Culturii nu a venit în
Gorj pentru a marca împreună acest moment plin de semnificații, observ cu mâhnire cum moștenirea spirituală și culturală pe
care ne-a lăsat-o părintele artei moderne este desconsiderată, în continuare.
După batjocura celor 1.000 de lei alocați în bugetul de anul trecut pentru restaurarea Ansamblului Monumental „Calea
Eroilor”, anul acesta guvernarea PNL-USR a obosit, pur și simplu, să se mai gândească la protejarea și punerea în valoare a
operelor brâncușiene. Așa se face că, în proiectul de buget pe 2021, dincolo de celebrarea „marelui sculptor gorjean” făcută la
București, ca să dea bine la televizor, actualul Guvern a prevăzut zero lei pentru restaurarea capodoperelor ce constituie
Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” (Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana fără sfârșit).
Iată, stimați colegi, cum aleg cei aflați vremelnic la cârma țării să batjocorească arta brâncușiană de la Târgu-Jiu, opere
unice în lume și cele mai valoroase din întreaga carieră a sculptorului. Sculpturile, fiecare în parte cu valoare de simbol, sunt
singurele opere de artă ale marelui artist expuse în aer liber și, prin urmare, au nevoie de atenție, de competență și de
profesioniști, dincolo de un efort sporit care trebuie susținut atât de Consiliul Local Târgu-Jiu dar, mai cu seamă, de Guvernul
României prin Ministerul de resort.
În consecință, vă solicit să nu rămâneți indiferenți în fața artei, să nu nesocotiți marile valori ale națiunii noastre și să
alocați banii necesari întreținerii acestor capodopere! Restaurarea și protejarea operelor lui Constantin Brâncuși nu sunt un
moft politic, ci ar reprezenta un omagiu adus unuia dintre cei mai însemnați reprezentanți ai artei moderne, un geniu al cărui
loc este, fără îndoială, în patrimoniul cultural al omenirii.
Vă mulțumesc!
Deputat
Mihai Weber
***
Coaliția de dreapta-stânga și România austeră
O coaliție de fandosiți mincinoși alcătuită din partide care au pierdut, în fapt, alegerile ne conduce abrupt și nemilos pe
drumul pe care îl anticipam: austeritate! Neputința lor funciară de a construi se manifestă plenar în arhitectura bugetului de
stat: vor tăia! Vor reduce salarii, pensii și orice altă forma de venit pentru oameni, au adăugat deja zeci de taxe în proiectul
bugetului și vor distruge orice speranță a bunăstării noastre in anii ce vin. Reducerile de costuri n-au creat niciodată plusvaloare, stimați guvernanți! Tăierile n-au dus niciodată la progres, după cum adăugarea de taxe nu va salva nimic din infernul
în care împingeți țara. Dimpotrivă!
O coaliție de buimaci neputincioși alcătuită din partide cărora electoratul le-a amendat deja aroganța, ne minte cu privire
la o viitoare bunăstare asigurată, chipurile, din zeci de miliarde ce vor inunda România de la Bruxelles. Explicați, farsorilor, ca
aceste fonduri sunt bani împrumutați și vor trebui înapoiați! Explicați-le oamenilor că sunt împrumuturi care se adaugă la
zecile de miliarde deja împrumutate iresponsabil, că sunt bani incerți si scumpi, că vor trebui recuperați din taxe încă si mai
mari. Dacă vor veni vreodată aceste fonduri sub managementul unor oameni care provin din guvernarea anului 2016- rămasă
in istorie ca Guvernul Zero. Am văzut ca deja pregătiți soluții inovatoare de a direcționa bani din Planul de Reziliență către
companii si ONG-uri de casă; prin acest gest alimentați nu doar corupția, ci și revelația că statul condus de voi se recunoaște
neputincios în a clădi, construi, desăvârși ceva.
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Un prim-ministru abulic, împiedicat în cuvinte, idei si soluții, mereu cu privirea in jos și mereu depășit de situație
prezintă poticnit un buget rușinos: aloca mai puțini bani ca vreodată în domenii pe care anterior le declara prioritare și
cosmetizează proiecțiile viitoare cu soluția lui eternă: bani proveniți din împrumuturi cu dobânzi de țară eșuată. Ne prezintă
investiții virtuale din bani inexistenți si e mereu îmbufnat că insistăm să-i prezentăm realitatea mizeră in care trăim sub
conducerea lui, realitate care contrazice statisticile lui mincinoase. Insistă si el, aiuritor, să ne convingă cu cifre amestecate abil
că trăim mult mai bine, că economia și-a revenit miraculos din agonia pandemiei si că suntem țara model in Europa. Trăiți in
continuare in paralel cu viața reală a oamenilor, stimați guvernanți, orgoliile voastre ne costă pe noi toți si luptele voastre egocentrate din guvern ne condamnă la un viitor chiar mai păgubos decât arată bugetul pe care îl prezentați în aceste zile.
Noi, PSD, vom încerca să salvăm in Parlament ceea ce se poate la proiectul de buget, vom propune amendamente și
soluții cât să nu pierdem bruma de bunăstare pe care au adus-o guvernările noastre trecute, dar cauza pierzaniei la care ne
conduce acest guvern este tocmai încăpățânarea oamenilor lui de a refuza să admită ca noi putem acolo unde ei nu știu.
Deputat
Eugen Bejinariu
***
HoReCa se prăbușește!
Domnule preşedinte de şedinţă / Stimaţi colegi,
HoReCa se prăbușește.
Reprezentanții industriei ospitalității și-au strigat disperarea, ieșind în stradă. Să luăm exemplul municipiului Brașov,
care de vineri, 19 februarie, a reintrat în scenariul roșu. Restaurantele s-au închis din nou la interior, după nici trei săptămâni
de funcționare. Cum vor mai rezista cei din HoReCa, în condițiile în care schemele de ajutor și granturile mult promise de stat
întârzie? Criteriile de eligibilitate se schimbă în permanență, așa că multe firme rămân pe dinafară. S-au acumulat datorii.
Șomajul tehnic este plătit cu întârziere și, oricum, vorbim de o sumă infimă. Angajații trăiesc o adevărată dramă. Cum să
lucrezi la un restaurant și câteva zile să vii la muncă, pentru ca ulterior să fii trimis din nou în șomaj? Și situația aceasta
trenează de atâtea luni.
Dragi guvernanți, puneți-vă doar pentru o zi în locul acestor oameni: cum să îți plătești facturi, chirii, rate, în aceste
condiții? Cum să supraviețuiești?
Cum vor mai putea rezista aceste afaceri? Statul ar trebui să intervină, măcar acum, în al nouălea ceas și să compenseze
aceste pierderi. Să nu uităm că ani la rând cei din HoReCa au plătit taxe și impozite, iar acum, cei din coaliția de dreapta au
uitat de ei.
Autoritățile au gestionat haotic întreaga situație. Nimeni nu le-a explicat celor din HoReCa de ce s-au fixat aceste
praguri ale ratei de incidență. De ce se închid restaurantele la 3? Sistemul de testare nu prezintă realitatea. Ba sunt foarte multe
teste efectuate și se închide tot, ba sunt foarte puține teste realizate. De ce nu văd comitetele județene pentru situații de urgență
aglomerațiile de pe pârtii sau din mall-uri? Adolescenții nu merg fizic la școală, dar îi găsim în centrele comerciale. Nu au
existat cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în rândul clienților care au luat masa la restaurant, de ce Guvernul alege să fie
pentru unii mumă și pentru alții ciumă?
Județul Brașov, care este unul turistic, a pierdut enorm. Știați că în perioada ianuarie-decembrie 2020, faţă de aceeaşi
perioadă a anului 2019, sosirile turiștilor în județul Brașov au scăzut cu 49%?
Eliminarea voucherelor de vacanță este ultima picătură într-o situație care este deja de-a dreptul dramatică.
Deputat
Marian-Iulian Rasaliu
***
Nicușor Dan aruncă în aer dezvoltarea Capitalei!
Prin decizia de a propune, fără niciun argument, fără consultare publica și fără discernământ, suspendarea pe o perioada
de 2 ani a aplicării PUZ-ului coordonator al Sectorului 5, actualul Primar General face jocul rețelelor mafiote care șantajează
dezvoltatorii imobiliari și pune în pericol mii de locuri de munca.
PUZ-ul coordonator al Sectorului 5 prevede:
A. Artere de Circulație:
- închiderea inelului median de circulație al Capitalei - Bulevardul Ghencea - Soseaua Alexandriei - Soseaua Giurgiului;
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- conectivitate între Sectorul 4 și Sectorul 6, Răzoare - Luică, 7,4 km;
- 122 de artere noi - 58 km de legătură între cartiere nou construite;
- 10 km de linie nouă de tramvai;
- 143 artere modernizate/ extinse/ lărgite;
B. Spații verzi:

- 252 ha de parcuri amenajate;
- Marele Parc Central din București - 80 ha;
- 6 parcuri noi zona Antiaeriană - 25,40 ha;
- 3 baze sportive noi - 21,64 ha;
- grădini publice între blocuri - 50 ha;
- peste 600.000 arbori și arbuști nou plantați;
C. Artere pietonale generoase și piste de biciclete în fiecare parc.
D. Zone de protecție aferente monumentelor istorice.
E. O noua rețea de metrou - 20 km.
F. Dezvoltare integrată, pe baze științifice moderne, a proiectelor imobiliare, în scopul imposibilității construirii de
clădiri fără autorizație sau pe terenuri fără cadastru;
G. Regenerare urbană reala a zonelor Ferentari, Prelungirea Ferentari, Iacob Andrei, Amurgului, Prelungirea Ghencea,
Zețari.
Nicușor Dan își vede visul cu ochii: deși nu a reușit să blocheze dezvoltarea științifică a Sectorului 5, nici în CGMB (
atunci când a fost aprobat PUZ-ul, în 18.06.2020, și PNL și USR au votat împotriva) și nici în instanță ( acțiunile în justiție
introduse de ONG-urile prietene sau din care face parte Nicușor Dan nu au fost admise), iar Primăria Generală (de când
Nicușor Dan e la conducere) NU a depus nici un document și nu a trimis nici un reprezentant care să apere punctul de vedere
al administrației publice locale: dosar nr. 25473/3/2020 - Tribunalul București Secția Contencios Administrativ și Fiscal - 6
termene începând cu 04.11.2020, acum, ascunzându-se după majoritatea din Consiliul General al Municipiului București, va
da o lovitura mortală dezvoltării Sectorului 5 și oricine va avea nevoie de o autorizație de construire va trebui sa facă
plecăciuni in fața perfidului primar general.
Știm ca are interese meschine și este clar ca este dator vândut mafiei imobiliare.
Trebuie să îl convingem să se oprească cât timp răul pe care îl face, zi de zi, mai poate fi îndreptat.
Nicușor Dan trebuie oprit pâna nu distruge iremediabil Capitala României!
Deputat
Daniel Florea
***
Declarație politică
Stimate colege, stimați colegi,
Declarația mea politică de astăzi vizează un subiect de care depinde siguranța alimentară a țării: Banca de Resurse
Genetice Vegetale de la Buzău, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2019, care, de un an și jumătate, așteaptă
finanțarea pentru a începe să funcționeze.
Acest proiect, în al cărui obiect principal de activitate se află explorarea, inventarierea, colectarea, cercetareadezvoltarea și conservarea resurselor fitogenetice, înseamnă, practic, protejarea soiurilor românești de legume, îmbunătățirea
acestora prin cercetare și multiplicarea pentru producție a semințelor de legume care ar putea asigura necesarul de hrană al
României.
Banca de gene, practic, ne-ar asigura patrimoniul nostru genetic, ne-ar garanta securitatea în fața bolilor, a dăunătorilor,
a deprecierilor, a schimbărilor climatice. Pe de altă parte, inventarierea soiurilor românești ar proteja drepturile de proprietate
intelectuală, iar agricultura din România și-ar căpăta independența și ar putea supraviețui oricărui tip de calamitate.
În ciuda importanței de netăgăduit, de la preluarea guvernării, liberalii joacă rolul advocatus diaboli blocând sistematic
finanțarea Băncii de Gene de la Buzău invocând motive care țin de orice, mai puțin de buna credință. De la confuzii cu privire
la activitatea băncii, informații eronate despre o altă bancă, până la lipsa poziției mediului academic cu privire la necesitatea
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funcționării unei astfel de bănci la Buzău, chiar dacă aceasta reprezintă ideea, munca și eforturile unuia dintre cei mai mari
specialiști în domeniu pe care îi are țara noastră.
Fiecare dintre aceste motive au fost demontate rând pe rând. Ce lipsește? Conditio sine qua non: finanțarea.
Finanțare care trebuie să vină cât mai repede pentru a nu mai afla cum România pierde soiuri de legume, cum
agricultorii noștri importă cantități mari de semințe, cum alte țări înregistrează materialul semincer românesc. Știrile trebuie să
fie despre un nou soi autohton rezistent la secetă dezvoltat de cercetători. Despre cantitatea de semințe autentice românești
utilizate în agricultură sau despre independența României în ceea ce privește hrana.
Într-adevăr, există afirmații de dată recentă că după adoptarea Legii bugetului se vor aloca banii necesari funcționării
Băncii de Gene de la Buzău. Însă, având în vedere tergiversările de până acum, și declarațiile guvernanților actuali, care în
general nu se soldează cu respectarea promisiunilor, este de datoria mea să reamintesc faptul că această instituție nu trebuie să
reprezinte o armă politică, ci o soluție prin care românii să aibă hrană românească de calitate, o soluție chiar pentru dezvoltare
economică.
Pentru aceste motive, precum și pentru cele care nu au încăput în această scurtă declarație, solicit Guvernului României
și în special ministrului agriculturii și dezvoltării rurale să aloce fondurile pentru funcționarea Băncii de Resurse Genetice de la
Buzău.
Vă mulțumesc!
Deputat
Laurențiu Țepeluș
***
 Întrebări
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru proiectul
Drum Expres Târgu-Jiu – Petroșani – Hațeg – Deva – A1
Motivarea: Continuarea Drumului Expres Craiova - Târgu-Jiu, pentru a interconecta astfel județul Gorj cu zona de Vest
a țării.
Din cauza lipsei infrastructurii rutiere rapide care să lege Gorjul de tronsoanele de autostrăzi și alte drumuri rapide din
România, județul Gorj nu își poate dezvolta și fructifica adevăratul potențial. Județul nostru are nevoie de o viziune curajoasă
de dezvoltare din punct de vedere al infrastructurii rutiere, care să faciliteze accesul investitorilor în zonă și, totodată, care să
permită dezvoltarea turistică. Gorjul dispune de un potențial turistic uriaș și diversificat, dar nevalorificat la capacitatea sa
maximă, motiv pentru care doar printr-o rețea de drumuri moderne rapide dezvoltarea poate fi luată în calcul și asigurată.
Am reușit să ducem în punctul final procedurile pentru demararea lucrărilor la Drumul Expres Târgu-Jiu - Craiova, însă
lucrurile bune trebuie continuate. Avem nevoie de Drumul Expres Târgu-Jiu – Hațeg - Deva, care să se descarce în autostrada
A6, ca o continuare a Drumului Expres Târgu-Jiu - Craiova, pentru a interconecta astfel județul Gorj cu zona de Vest a țării.
Nu în ultimul rând, necesitatea realizării acestui drum este strâns legată de caracterul monoindustrial al județului Gorj,
dependent de soarta și activitatea Complexului Energetic Oltenia. Iminenta restrângere a activității acestui colos energetic va
avea, fără îndoială, un impact devastator asupra resursei umane din județ. Criza socială ce va fi cauzată de desființarea a mii de
locuri de muncă – să nu pierdem din vedere faptul că din cadrul companiei vor pleca circa 7.500 de angajați, cărora li se vor
alătura alte câteva mii de oameni de la cele 122 de firme prestatoare pentru CE Oltenia, precum și din alte domenii de
activitate – va putea fi atenuată de oferirea unor alternative mijlocite de existența acestui drum.
În concluzie, ținând cont de cele expuse mai înainte, legat de necesitatea construirii Drumului Expres Târgu-Jiu –Hațeg
- Deva, vă rog să îmi comunicați următoarele:
1. Care este viziunea Ministerului pe care îl conduceți cu privire la oportunitatea legării județului Gorj de Vestul țării,
prin realizarea Drumului Expres Târgu-Jiu – Hațeg – Deva?
2. Care sunt obiectivele de investiții pe care dumneavoastră, în calitate de ministru, le aveți în vedere pentru
dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului Gorj, ca parte integrantă în structura rutieră a Regiunii Sud-Vest Oltenia și care
este termenul în care estimați că aceste investiții pot deveni realitate?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Vă mulțumesc!
Mihai Weber
***
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Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Situația despăgubirilor acordate proprietarilor de terenuri și imobile din localitățile
Bârza, Piatra Olt, Slătioara și Valea Mare, aflate pe traseul Drumului Expres Craiova-Pitești
La audiențele pe care le țin, la Cabinetele Parlamentare din orașele Piatra Olt și Balș, mi-a fost semnalată o problemă, de
către proprietarii de imobile și terenuri de pe traseul Drumului Expres Craiova- Pitești.
Aceștia susțin că nu și-au primit banii, în urma exproprierilor pentru construirea acestui obiectiv de investiții, conform
art. III și IV din HG 537/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Drumul expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile deja existente”
tronsonul 2, aflate pe raza localităților Bârza, Piatra Olt, Slătioara și Valea Mare.
Cum sumele pentru aceste despăgubiri au fost prevăzute în Bugetul pentru anul 2019 și ar fi trebuit acordate de către
Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile, de la data solicitării, vă întreb de ce oamenii nu șiau primit, până acum,
banii și când vor fi deblocate sumele pentru plata acestor despăgubiri?
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florin Ionuț Barbu
***
Adresată domnului Stelian Ion, ministrul Justiţiei
Angajarea din surse externe a personalului din cadrul penitenciarelor
Stimate domnule ministru,
Personalul angajat în penitenciare are un statut special, datorat condiţiilor de muncă deosebite în care îşi desfăşoară
activitatea. Din păcate, acest statut special, care vine, pe bună dreptate, cu un venit salarial mai mare decât media şi condiţii
mai bune de pensionare, a creat unora dorinţa de a găsi soluţii pentru a se angaja în penitenciare, deşi nu au abilităţile necesare.
Lipsa de personal, imposibilitatea de organizare a concursurilor şi, în unele cazuri, anumite interese au făcut ca numărul
angajaţilor din surse externe din penitenciare să crească. Acest aspect este încurajat de faptul că drepturile salariale sunt egale
pentru cei care vin din surse externe şi cei care se angajează prin concursuri. Având în vedere că penitenciarele sunt instituţii
cu un grad mare de risc, în cadrul cărora ar trebui să avem angajaţi foarte bine pregătiţi, iar angajările să fie făcute transparent,
prin organizarea unor concursuri deschise, inclusiv cu probe sportive eliminatorii şi studii specifice, vă solicit să-mi răspundeţi
la următoarele întrebări:
1. Câţi angajaţi din surse externe se află acum în penitenciare?
2. Aveţi în vedere iniţierea unui proiect de lege sau de ordonanţă de urgenţă prin care să stabiliţi anumite diferenţieri
între angajaţii din surse externe şi cei care s-au încadrat prin concurs?
3. Ce măsuri veţi lua pentru limitarea angajărilor din surse externe în sistemul penitenciar? Vă mulţumesc!
Deputat
Nicu Niță
***
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Modernizarea DN67 B Scoarța- Pitești
Ca parlamentar, merg des în teritoriu și stau de vorbă cu autoritățile locale și cu cetățenii județului Olt, iar cei din nordul
județului mi-au semnalat o problemă legată de starea DN67 B Scoarța Pitești, care traversează și județul Olt.
Pentru că nu a mai fost modernizat de ani buni, pe acest drum nu mai există asfalt, este plin de gropi, iar traficul rutier se
desfășoară cu dificultate. Cetățenii, persoane fizice sau agenții comerciali, din zonă, sunt nemulțumiți că își strică
autoturismele atunci când circulă pe acest drum național care are o lungime de 183,6 km și trece prin patru județe.
Având în vedere că, deja, a fost licitat contractul pentru modernizarea DN67 B, vă adresez următoarele întrebări:
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1. De ce nu a fost emis, până acum, ordinul de începere pentru execuția lucrărilor?
2. În Bugetul pentru anul 2021, există fonduri alocate pentru demararea acestei investiții?
3. Când estimați că vor începe lucrările de modernizare?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Marius Ionel Iancu
***
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Numărul părinților care au beneficiat de prevederile Legii nr.19/2020
și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020
Doamnă ministru,
Potrivit prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în
situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, prin excepție,
părinții au putut beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada suspendării cursurilor școlare, nu
doar pe perioada stării de urgență, ci și în perioada următoare încetării acesteia, până la finalizarea cursurilor școlare aferente
semestrului al II-lea.
Un alt act normativ cu aplicabilitate în domeniu este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2020, cu modificările și
completările ulterioare, care prevede acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau
suspendării activităţilor didactice care presupun prezența fizică în unitățile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, precum şi părinților sau reprezentanților legali ai
copilului cu handicap grav neșcolarizat, ori care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de
handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în condiţiile limitării sau suspendării serviciilor de zi, de care
acestea beneficiază.
Doamnă ministru, vă rog să-mi comunicați care este numărul părinților ce au beneficiat până în prezent de prevederile
Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a
unităților de învățământ și de cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru părinți 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, atât la nivel național cât și defalcat pe fiecare județ. Vă rog să-mi comunicați răspunsul în
scris.
Cu deosebită considerație,
Deputat
Ana Loredana Predescu
***
Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului
Raportul anual al administratorilor SC BTT SA pentru anul 2019
Stimate domnule ministru,
Având în vedere Raportul anual al administratorilor SC BTT SA pentru anul 2019 vă adresez următoarele întrebări:
1. Ce măsuri a luat Ministerul Tineretului și Sportului, în calitate de acționar majoritar, urmare a analizării
conținutului acestuia?
2. Au fost făcute demersurile necesare pentru a fi trase la răspundere persoanele responsabile de
managementul defectuos al societății, așa cum este stipulat în secțiunea Concluzii și angajamente asumate a raportului?
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.
Cu deosebită considerație,
Deputat
Remus Munteanu
***
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Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Bugetarea programului PNDL III și extinderea rețelei naționale de gaze naturale în Munții Apuseni
Stimate domnule ministru,
Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la
bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în
domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri,
salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.
Astfel, având în vedere cele anterior menționate, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Reprezintă o prioritate pentru guvernul din care faceți parte și pentru instituția pe care o coordonați, bugetarea și
realizarea unei a treia etape a PNDL mai exact PNDL III?
2. Ați cuprins bugetarea și realizarea unei a treia etape a PNDL (PNDL III) în bugetul pentru anul 2021?
3. Ce sumă poate fi bugetată pentru o nouă etapă a PNDL?
4. Având în vedere demararea procesului de extracție a gazelor naturale din Marea Neagră, reprezintă o prioritate pentru
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prioritizarea extinderii rețelei națioanle de gaze către consumatorii
casnici, în special din zone izolate cum sunt comunele din Munții Apuseni sau alte regiuni ale țării?
Vă rog sa îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la adresa grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.
Deputat
Marcel Radu Tuhuț
***
 Interpelări
Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei
De la: Ilie Toma, deputat
Obiectul interpelării: Strategia referitoare la producția de cărbune din Valea Jiului
Stimate domnule ministru,
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la
întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170, aliniatul (1), din Regulamentul
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15
zile.
În contextul actual din Valea Jiului, vă rog să faceți tot posibilul să încercați să salvați tot ceea ce înseamnă minerit în
Valea Jiului și producție de energie electrică pe bază de cărbune, de la Termocentralele Mintia și Paroșeni. Termocentralele
care produc energie electrică pe bază de cărbune sunt cele care salvează Sistemul Energetic Național în vârf de sarcină și în
vârf de iarnă, când se înregistrează condiții extreme ale vremii, și cu ajutorul cărora putem preîntâmpina evenimente nedorite
de exemplul celor din Texas care din cauza frigului extrem au rămas fără energie electrică.
România trebuie să rămână independentă energetic. Este păcat și inadmisibil să oprim producția de cărbune, să
închidem capacități de producție.
Un alt aspect foarte important și dureros este situația minerilor din Valea Jiului și a energeticienilor din termocentralele
din județul Hunedoara care nu și-au încasat la timp salariile și drepturile salariale cuvenite. Este păcat să lăsăm familii întregi
fără bani - 8 milioane de lei restanțe salariale, care sper că se vor plăti în următoarele zile pentru ca minerii să iasă din mine și
să înceteze protestele, restanțe la tichetele de masă de 8,2 milioane de lei și restanțe la tichetele de transport de 2,3 milioane de
lei și să asistăm la prăbușirea acestor sisteme. Prin plata rapidă a acestor restanțe salariale putem rezolva o situație neplăcută.
Dar, o salvăm pentru moment, așa că fac un apel pentru a vă atrage atenția și pentru a vă ruga, domnule ministru să vă
creionați o strategie proprie și să ne-o prezentați în Comisia de Industrii și Servicii, să o putem îmbunătăți și vota pentru a o
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aplica rapid în beneficiul tuturor și, mai ales, în beneficiul minerilor, care nu sunt recompensați salarial pe măsura muncii grele
efectuate în subteran.
Prin urmare, Domnule Ministru, vă rog să îmi comunicați răspunsul la următoarea întrebare:
Când ne veți prezenta strategia dumneavoastră referitoare la producția de cărbune din Valea Jiului și producția de
energie electrică pe bază de cărbune, producții care pot salva Sistemul Energetic Național în caz de vârf de sarcină și fenomene
meteo extreme?
Solicit răspuns verbal și în scris.
Cu deosebit respect,
***
Adresată: domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății
domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne
De la: Radu Marcel Tuhuț, deputat
Obiectul interpelării: Modificarea formulei de calcul a incidenței COVID asupra localităților
Domnilor miniștri,
A trecut mai bine de un an de când a fost confirmat primul caz de coronavirus în România, un an care ne-a obligat să ne
schimbăm din temelii modul de viață, societatea și mai important economia, un an în care au murit 20.000 de români și peste
500.000 și-au pierdut locul de muncă.
Timp de un an de zile ați ales să ascundeți cifrele reale ale pandemiei, refuzând să includeți focarele de covid în calculul
incidenței răspândirii virusului. Ați procedat în acest mod pentru a ne minți înaintea campaniei electorale că pandemia este sub
control, deși în același timp ați distrus economia impunând restricții haotice de la o lună la alta iar lipsa măsurilor de protecție
pentru populație, pe de o parte și pentru agenții economici, pe de altă parte, ne-a adus în pragul unui faliment național fără
precedent.
Din ce putem observa, acest atac la societatea românească nu se oprește nici în 2021. Deși rata de infectare a continuat
să scadă chiar și după deschiderea școlilor, dumneavoastră ați hotărât să luați decizia de a modifica metoda de calcul a
indicelui de incidență covid prin includerea focarelor în numărul total ce se raportează ca și noi infectări.
Acestă nouă măsură haotică (Hotărârea nr. 8 din 10.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență) va
genera creșterea incidenței în foarte multe localități din țară, din pixul domniilor voastre, fapt ce a dus din nou la intrarea în
șcenariul roșu atât a municipiului Alba Iulia cât și a altor localități din județul Alba.
În acest sens, vă solicit să prezentați public fundamentarea care a stat la baza modificării metodei de calcul a incidenței
COVID și să reveniți asupra deciziei în regim de urgență incluzând în viitoarea metodă de calcul și numărul testelor efectuate
deja la nivelul fiecărui UAT pentru a genera o formulă echitabilă.
Domnilor miniștri, economia nu mai poate fi închisă în casă! Relansarea economică trebuie să înceapă de urgență! Sau
era cuprinsă doar în programul electoral și nu în cel de guvernare?
Vă rog sa îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la adresa grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații
PSD oftează după foștii liderii cu probleme în justiție
În timp ce, în ultima perioadă, PSD se prezintă drept un partid nou, care nu a avut treabă cu conducerea țării și cu starea
în care e acum România, în realitate PSD-iștii oftează după marii lor lideri din trecut, care au făcut cel mai mult rău românilor
și României.
Într-o declarație recentă, președintele PSD Marcel Ciolacu spunea că este nostalgic după lideri precum Ion Iliescu,
Adrian Năstase sau Liviu Dragnea. Întâmplarea face ca aceștia să aibă toți în comun mari probleme în justiție.
Ion Iliescu, acest "tătuc" al PSD este astăzi acuzat oficial de crime împotriva umanității în Dosarul Revoluției și trimis în
judecată în Dosarul Mineriadei. Dovezile arată că acesta ar fi dezinformat în mod direct prin aparițiile televizate, contribuind
astfel la instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului. Oameni care au căzut victime nevinovate, familii care și-au
pierdut ființe dragi, violențe de nedescris - aceasta este imaginea episoadelor în care e protagonist Ion Iliescu.
Președintele PSD continuă șirul nostalgiilor cu Adrian Năstase, un alt lider de vârf al Social-Democraților. Fostul
premier PSD a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru șantaj și luare de mită în formă continuată. Nu poți
să spui Adrian Năstase fără să te gândești la epoca marilor privatizări și la eșecul reformei anticorupție. Oare ce este de
regretat, domnule Ciolacu?
Lista de modele ale liderului PSD se încheie cu Liviu Dragnea. Fostul președinte al Social-Democraților, condamnat și
el definitiv la închisoare cu executare, a ținut prea mult România pe loc pentru a-și atrage foloase necuvenite. Să nu uităm cum
transformase Insula Belina, proprietatea statului, în moșia personală.
Acestea sunt doar câteva dintre exemplele de top ale PSD pentru care respectarea legii, bunul simț, guvernarea în
interesul oamenilor sunt doar simple cuvinte fără conținut.
Avem astăzi, așadar, un PSD care își regretă liderii care au făcut atât de mult rău românilor și României. La ce ne putem
aștepta în continuare de la acest partid toxic dacă nu la a repeta istoria după care suspină acum?
Un partid al cărui singur interes a fost să obțină foloase pentru ei și pentru baronii locali este un partid care nu se va
schimba. Cu aceleași metehne, PSD încearcă acum să pozeze într-un partid în schimbare, însă românii nu uită și nu mai pot fi
păcăliți.
E timpul să mergem înainte, e timpul unei dezvoltări adevărate și nu al unei nostalgii pentru unele personaje care au
adus România în starea în care este astăzi.
Deputat
Mircea Fechet
***
Circul politic nu ține de foame copiilor care adorm flămânzi în satele României
Ne uităm îngroziți, în fiecare zi, la personaje bizare care se hrănesc din circ politic și scandal. Fie că vorbim de un
incendiu în spital, de o criză gravă sau de dezbateri în Parlamentul României pe subiecte importante, inevitabil apar cei care
cred că, țipând foarte tare, distrag atenția de la probleme reale care i-ar lăsa fără argumente și refrene populiste.
La sfârșitul zilei, când cortinele piesei lor triste cad și strigătele isterice se sting, România oftează apăsată de probleme
grave și de o nevoie tot mai acută de soluții. Știu că românii s-au săturat de circ și scandal, de rufe spălate în public și forme
fără fond. Știu că acest circ nu le ține de foame copiilor care adorm flămânzi în fiecare seară. În satele României de azi, un
copil din 10 nu are ce să mănânce seara. În satele României de azi, 3% dintre copii nu s-au spălat niciodată pe dinți, iar doi din
trei copii între 7 și 12 ani nu se spală în fiecare zi (date World Vision, 2019). Mai mult, un copil născut astăzi în România va
atinge doar 58% din potențialul său de productivitate în societate, față de scenariul în care ar beneficia de acces la servicii de
educație și sănătate decente (Banca Mondială, Indexul Capitalului Uman).
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Cifrele sărăciei nu se termină aici. La nivelul anului 2019, un român din trei este expus riscului de sărăcie şi excluziune
socială, iar țara noastră avea cea mai mare rată de sărăcie a persoanelor încadrate în muncă din UE (17,4%). Cifrele au crescut
în 2020, ca urmare a pandemiei.
Oare aceste personaje setate pe circ și scandal, zi după zi, știu că 49,2 % din populația României are încă wc-ul în curte?
Sau că peste 21% dintre copiii români trăiesc în condiții materiale extrem de precare, acest procente reprezentând cea mai
ridicată rată din UE, unde media este de 5,9%?
Putem continua și cu alte statistici. În studiul Indicele de Progres Social 2019 privind calitatea vieții și bunăstarea
socială, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte, România ocupă locul 45 din 149 de
țări, fiind depășită de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene. Mai exact, țara noastră este în acest clasament mai jos
decât țări ca Argentina, Bulgaria și Mauritius.
Acest studiu măsoară calitatea vieții și bunăstarea socială a cetățenilor din 149 de țări, în baza analizei a trei dimensiuni
principale: nevoile de bază (hrană și îngrijire medicală de bază, apă și salubritate, locuință și siguranță personală), bunăstare
(acces la educație de bază, la comunicații și informații, sănătatea și bunăstarea, calitatea mediului), elemente care țin de
oportunități (drepturile personale, libertatea personală și de alegere, incluziunea, accesul la educație avansată).
Toate aceste cifre rămân o oglindă rece în care noi, clasa politică, ar trebui să ne uităm măcar în fiecare dimineață și în
fiecare seară, dacă nu în fiecare clipă. Acestea, nu punctajele de opoziție sau retorica de critică permanentă, ar trebui să ne țină
treji noaptea. Ca să ne gândim, să căutăm, să nu avem liniște până nu găsim soluții. Căci de asta au nevoie românii, de soluții.
Partidul Național Liberal și-a asumat în actul de guvernare, în activitatea din Parlament și în toate administrațiile locale
pe care le coordonează trei dimensiuni fundamentale ale unui efort național de reconstrucție: investiții, reforme, locuri de
muncă. Dacă ceilalți participanți din arena publică vor ține cont de problemele urgente ale României profunde, cu siguranță
vom reuși realizarea unui consens național bazat pe soluții deștepte și de bun simț. E timpul.
Deputat
Sebastian Burduja
***
Coaliția de guvernare a eliminat pensile speciale pentru parlamentari în două luni, după ce PSD le-a menținut 7 ani
Am făcut primul pas pentru eliminarea pensiilor speciale de care se bucură mai multe categorii de cetățeni privilegiați.
Am început cu eliminarea pensiilor speciale pentru demnitarii aleși în Legislativ. Nu pot exista ”unii cetățeni români
mai egali decât alții”.
Însă nu ne oprim aici: vom continua până când situațiia absolut scandaloase precum încasarea unei pensii speciale de
74.000 (cea mai mare la nivelul României) lei să nu mai existe.
Partidul Național Liberal consideră că principiul contributivității trebuie să primeze, de aceea vom continua lupta pentru
eliminarea tuturor privilegiilor necuvenite.
În ultimii 5 ani, pensile speciale au crescut cu 60%.
Anul trecut, am plătit de la bugetul de stat peste 2 miliarde de euro pentru pensiile speciale (10.1 miliarde lei) pentru cei
aproximativ 185.000 de beneficiari.
În ultimul timp, PSD a încercat să confiște eforturile pe care Partidul Național Liberal și partenerii de coaliție le-au
întreprins în toți acești ani pentru eliminarea pensiilor speciale, demersuri care au stat la sertarul Birourilor Permanente pe tot
parcursul guvernării PSD din Legislativul anterior.
Din 2016 și până la picarea guvernului Dăncilă, social-democrații au avut pe mână toate structurile, toate pârghiile
instituționale și tot timpul din lume să elimine pensiile speciale.
În schimb, coaliția de guvernare a reușit acest lucru, la doar două luni de la formarea actualului Legislativ.
Consider că votul de eliminare a pensiilor speciale nu a fost o victorie, ci a fost făcută dreptate tuturor românilor care
muncesc zi de zi pentru o pensie construită prin contributivitate.
Nu suntem mai speciali decât ei. În esență, noi suntem în slujba lor, și nimeni nu e mai presus de legile scrise și morale
ale societății noastre.
Deputat
Alexandru Muraru
***
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Relansarea producției românești de medicamente și vaccinuri
Industria românească pentru fabricarea medicamentelor are nevoie de sprijin în adevăratul sens al cuvântului din partea
autorităților pentru a traversa perioada de regres tehnologic din industria farmaceutică națională și a fi capabilă să fabrice
vaccinuri și medicamente de ultimă generație. Acest fapt susținut PRIMER, Patronatul Producătorilor Industriali de
Medicamente (grupul reprezentant al 19 dintre cele mai renumite companii din sectorul de producție de medicamente) arată că
România nu doar că nu are capacitate din punct de vedere tehnologic, dar că resursa umană nu este suficient pregătită pentru a
începe demersurile de creare a unui vaccin românesc anti SARS-CoV-2. Din păcate, contextul pandemic actual ne-a forțat
trezirea la realitate din mai multe puncte de vedere, sectorul medical și toate palierele acestuia fiind doar câteva dintre
exemplele de domenii unde ne dorim mai mult ca niciodată să observăm schimbare și dezvoltare.
Prin urmare, pentru a parcurge distanța de la țară importatoare de medicamente, la țară producătoare și ulterior
deschiderea pieței spre export, România trebuie să își mărească competitivitatea în acest sector. În primul rând este nevoie de
progrese tehnologice, un subiect pe care îl semnalez adesea în activitatea mea și în al doilea rând, de investiții pentru formarea
de personal calificat, resursa cea mai importantă în acest domeniu de cercetare. În acest sens, îmi doresc să observ o recalibrare
asupra acestei priorități și să ne concentrăm mai mult pe programe economice care permit relansarea în acest sector esențial
pentru țara noastră.
Pe principiul că bani europeni există, deschidere spre și expertiză pentru scrierea de proiecte să avem, axa EU4Health
este special creată ca un instrument de sprijin financiar oferit de Uniunea Europeană pentru a oferi asistență statelor membre,
în special pe perioada de pandemie, acest sprijin cuprinzând și producția de medicamente și vaccinuri pe teritoriul Uniunii.
Accesarea de fonduri ar putea grăbi recuperarea anilor pierduți prin declinul tehnologic și am reuși să ajungem mai aproape de
momentul în care România are realizări importante și cu privire la fabricarea de vaccinuri și medicamente de ultimă generație,
necesare pacienților români sau celor străini.
Am credința că aceste ajutoare din partea UE vor fi valorificate de experții în domeniu și nu vom pierde oportunitățile
de dezvoltare de care sectorul medical are atât de multă nevoie în acest moment.
Cu stimă,
Deputat
Radu-Marin Moisin
***
AUTOSTRADA ,,A8” IAȘI – TÂRGU MUREȘ
Domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule ministru al transporturilor, domnilor deputați,
De ani buni Iașul și întreaga Moldovă imploră construirea unei autostrăzi care să lege Moldova de vestul țării și de
Europa, iar prin Legea 291/2018 atât Parlamentul cât și președintele României au girat acest deziderat. Este evident decalajul
de dezvoltare dintre Moldova și celelalte regiuni istorice, datorat în mare parte infrastructurii rutiere deficitare.
La începutul acestui an Județul Iași a devenit primul județ din România care a depășit pragul de 1 milion de locuitori și
tendința este de creștere continuă. Prin dezvoltarea aeroportului, a zonei metropolitane și a zonei industriale, traficul rutier
dinspre și către municipiul Iași a devenit unul foarte dificil, iar la orele de vârf se produc blocaje pe traseele importante, mai
ales că niciunul din orașele județului nu au șosele ocolitoare.
Bugetul pentru anul 2021 prezentat de Guvernul alianței PNL, USR-PLUS, UDMR alocă sume importante pentru
investițiile în infrastructura rutieră, fapt ce va conduce clar la o dezvoltare accelerată și durabilă a României.
Am urmărit declarațiile domnului ministru Cătălin Drulă și a unor reprezentanți ai Ministerului Transportului,
Infrastructurii și Comunicațiilor, privind stadiul în care se află această autostradă și preocupările pentru recuperarea termenelor
de studii și proiectare. Sunt ferm convins, că mai mult ca oricând, se fac eforturi pentru realizarea acestei autostrăzi și că
termenele de 2021 de realizare a proiectelor și de 2028 de execuție, sunt termene posibile, cu condiția ca această investiție să
fie printre principalele obiective ale actualului Guvern.
Mandatul parlamentarilor liberali de la Iași și promisiunile din campania electorală sunt de susținere necondiționată a
acestui obiectiv de investiție, iar așteptările moldovenilor sunt și mai mari. Ca urmare vă solicităm să acordați o atenție
deosebită și să urmăriți în mod special îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectarea sau devansarea pe cât posibil a
termenelor de proiectare și de execuție, pentru această autostradă și să alocați resursele necesare pentru finanțare.
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Consider că prin realizarea acestui proiect se va repara o mare nedreptate făcută întregii zone, se vor stimula investițiile,
se va acorda șansa pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare economică și vă garantăm că Iașul și întreaga Moldovă vă vor
fi recunoscătoare.
Deputat
Sorin Năcuță
***
Pensiile speciale ale parlamentarilor au fost anulate!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
După îndelungi tergiversări și minciuni invocate permanent de către PSD, deși a avut o majoritate parlamentară
consistentă în Parlament în ultimii ani, până la debutul actualei legislaturi parlamentare, pensiile speciale pentru parlamentari
au fost, în sfârșit, anulate săptămâna trecută! Acest lucru a fost posibil ACUM, DOAR prin voința parlamentarilor PNL și a
partenerilor de Coaliție, USR-PLUS, deoarece NOI am solicitat introducerea pe ordinea de zi și dezbaterea tuturor proiectelor
existente în Parlament pe tema pensiilor speciale ale parlamentarilor - proiecte care zăceau închise în sertarele PSD! Având
Noi, cei din PNL și USR-PLUS acum majoritatea parlamentară necesară, am și putut VOTA aprobarea acestei solicitări, astfel
încât să și TREACĂ la VOT!
Președintele Camerei Deputaților, domnul Ludovic Orban, imediat după constituirea Comisiei permanente a Camerei
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, a cerut să fie întrunită de urgență comisia mai sus menționată și apoi să fie introdus pe
ordinea de zi a ședinței Plenului Comun raportul comisiei pentru a fi dezbătut și votat!
Astfel, un prim pas, din angajamentul PNL în privința anulării pensiilor speciale a fost îndeplinit la votul din plenul
Parlamentului de săptămâna trecută. Dar NU ne vom opri aici, ci vom continua cu îndreptarea legilor strâmbe adoptate ani la
rândul de PSD, pentru acordarea de privilegii și beneficii preferențiale.
Doamnelor și domnilor deputați,
Trebuie să știe toată lumea faptul că, deși PSD susține public cu totul altceva, pensiile parlamentarilor reprezintă o
invenție brevetată de către PSD! Acestea au fost introduse de PSD în anul 2015, iar orice tentativă a noastră de a le elimina s-a
lovit de refuzul categoric al majorității nocive formată în jurul PSD în legislatura trecută.
Mai mult decât atât, PNL a fost singura forță politică care a votat ÎMPOTRIVA introducerii pensiilor speciale. Încă de
anul trecut, am depus un proiect de lege pentru desființarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor, dar acesta fost
blocat intenționat, până în prezent, de către actuala conducere a PSD.
Este limpede faptul că PSD ar fi avut aceeași abordare în continuare, dacă ar fi deținut din nou majoritatea parlamentară,
și anume ar fi luptat cu toate puterile pentru menținerea pensiilor speciale, contrar discursului duplicitar pe care îl afișează
astăzi.
Dar noi am promis că ne ținem de cuvânt și exact așa procedăm! Noua majoritate de dreapta din Parlament a reușit să
elimine aceste pensii din respect pentru fiecare contribuabil român! Respectăm, astfel, voința cetățenilor care ne-au dat votul
de încredere, la alegerile parlamentare pentru a îndrepta legile strâmbe ale PSD.
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Bola
***
Cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. România în guvernarea PNL
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Economia românească începe să se redreseze, chiar să performeze. Datele statistice și evoluțiile economice din anul
2020 și acest început de 2021, ne arată că Guvernul PNL a luat anul trecut unele dintre cele mai eficiente măsuri pentru
atenuarea crizei economice. Faptul că economia noastră a înregistrat o scădere de doar 3,9% din PIB în anul 2020, an în care
întreaga economie mondială a avut de suferit din cauza pandemiei, este o dovadă în sprijinul acestei afirmații, comparativ cu
media Uniunii Europene, situată la o pierdere de 4,8%, sau media statelor din zona monedei euro, care au înregistrat o
contracție de 5,1%.
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Mai mult decât atât, cifrele pentru ultimele trimestre ale anului 2020 ne indică faptul că țara noastră este pe drumul unei
certe refaceri economice. În mod concret, în trimestrul al treilea s-a înregistrat o creștere de 5,6%, iar în trimestrul al patrulea
creșterea a fost de 5,3%, cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, conform Eurostat. Astfel, este limpede că
măsurile luate de guvernarea liberală își arată eficiență în aceste cifre clare, pe care nu le poate nega nimeni. Chiar și cei mai
înverșunați detractori ai noștri sunt obligați, dacă nu vor să cadă în penibil și desuetudine totală, să recunoască treaba bună pe
care am făcut-o de când am preluat guvernarea, mai ales în contextul sanitar și economic deosebit de dificil!
Doamnelor și domnilor deputați,
În plus, în anul 2020 am alocat sume record pentru a ne asigura că oamenii nu își vor pierde locurile de muncă.
Aproximativ 1.400.000 de oameni în șomaj tehnic au beneficiat de plata a 41,5% din salariul brut, bani veniți de la bugetul de
stat. Aceste măsuri au făcut ca rata șomajului să nu crească, ba din contră, chiar să scadă constant, România având, în prezent,
una dintre cele mai mici rate ale șomajului din Uniunea Europeană.
Aceasta este realitatea atunci când țara este condusă competent, de oameni care lucrează în interesul ei și nu în cel
personal sau al partidului. Vom continua pe același drum pe care am plecat și în acest an. Redresarea economiei este abia la
început, dar suntem convinși, mai ales când efectele pandemiei încep, cu pași mici, să se diminueze pe măsură ce campania de
vaccinare avansează, că panta ascendentă pe care se află România va fi menținută și în următoarea perioadă. După șapte ani în
care PSD a promovat numai politici publice populiste și rudimentare din punct de vedere economic, România experimentează
o guvernare competentă, responsabilă și orientată spre viitor, o guvernare capabilă să găsească metode prin care să aducă, în
mod real, mai mulți bani în buzunarele românilor și să le îmbunătățească calitatea vieții în general.
Coaliția PNL-USRPLUS-UDMR poate schimba paradigma perimată cu care a operat PSD. Reformele sunt abia la
început și nu ne vom opri decât atunci când România va fi în locul pe care îl merită între țările cele mai avansate din Uniunea
Europeană, o țară în care cetățenii europeni vor dori să vină și nu să plece.
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Este timpul ca doamna Renate Weber să plece.
Avocatul Poporului apără interesele poporului, nu cele personale sau de partid
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
A sosit, în cele din urmă, momentul în care Avocatul PSD, nicidecum al Poporului, doamna Renate Weber, să plece din
această funcție. Cererea pe care am făcut-o, încă de anul trecut, în vederea revocării doamnei Weber din funcție, a fost
perpetuu ignorată de majoritatea toxică PSD, care a făcut scut în jurul domniei sale, însă acum putem - și trebuie - să reparăm
nedreptățile trecutului. Pentru a ne readuce aminte faptele doamnei Weber, care fac necesară și de bun-simț destituirea sa,
amintim declanșarea mecanismului național privind prevenirea torturii, cu privire la unitățile sanitare care tratează pacienți
COVID-19, mecanism instituit fără a se comunica unităților sanitare respectivul act administrativ care a stat la baza declanșării
procedurii de monitorizare și prin care și-a depășit flagrant atribuțiile conferite de Constituție și legile în vigoare.
Mai mult, prin înștiințarea semnată de adjunctul Avocatului Poporului, adresată unităților vizate de monitorizare, se
solicită documente medicale cu un conținut complet de date, care intră sub incidența mecanismului european de protecție a
datelor personale, emise în perioada stării de urgență, deși monitorizarea, după cum reiese din înștiințare, urma să fie
întreprinsă pe perioada stării de alertă.
Așadar, considerăm că prin aceste acțiuni, doamna Weber și instituția pe care o conduce au generat confuzie, afectând
buna funcționare a sistemului medical românesc. Mai mult decât atât, doamna Weber a arătat limpede interesele cui le servește
atunci când a atacat la Curtea Constituțională legea de modificare a Codului Fiscal, adoptată de Parlamentul României la 17
iunie 2020, prin care se opera o impozitare drastică a pensiilor speciale. Deși curentul popular majoritar indica, fără putință de
tăgadă, dorința eliminării acestei inechități din sistemul public de pensii, doamna Renate Weber, benficiară directă de pensie
specială, a dorit să oprească o lege care îi afecta nemijlocit interesul patrimonial. Prin acțiunea sa, în calitate de Avocat al
Poporului, doamna Weber a încălcat dispozițiile legale în vigoare în materia conflictului de interese.
Doamnelor și domnilor deputați,
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Așa cum stipulează legea, Avocatul Poporului este revocat din funcție ca urmare a încălcării Constituției și a legilor
țării, lucru de care doamna Renate Weber se face vinovată. Cât timp a ocupat această demnitate, a servit numai interesele
proprii și pe cele ale partidului aflat la guvernare în acea perioadă, și NU pe cele ale poporului român, așa cum însuși numele
funcției îndeamnă!
Prejudiciile pe care le-a adus doamna Weber imaginii și legitimității acestei funcții sunt foarte mari, iar orice zi cu
domnia sa la conducerea uneia dintre instituțiile fundamentale ale statului democratic românesc nu face decât să agraveze
starea de fapt! Prin urmare, fac apel la toți colegii din coaliție, atât deputați, cât și senatori, să încuviințeze eliberarea din
funcția de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber. Astfel, vom putea transmite un semnal ferm către oricine a fost sau
va fi numit într-o funcție de demnitate publică și crede că nu poate fi tras la răspundere pentru acțiunile sale împotriva legii și a
interesului general.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Bugetul Ministerului Educaţiei înregistrează o creştere substanțială de finanţare în acest an
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Pentru orice țară democratică - ce își dorește să aibă o populație sănătoasă și educată - educația și sănătatea reprezintă
domenii vitale. Însă, după cum bine știm, România post-decembristă s-a confruntat cu cele mai mari deficiențe în aceste
domenii, din toate punctele de vedere, dar, mai ales, în privința fondurilor alocate. În plus, sănătatea și educația au fost nevoite
să dea cel mai dificil ″examen″ în anul pandemiei, anul 2020.
În această situație economică deosebit de dificilă, cu care se confruntă întreaga economie mondială, după criza
provocată de pandemia de coronavirus, deși nu ajunge nici în acest an la 6% din PIB, bugetul Ministerului Educaţiei țării
noastre înregistrează o creştere substanțială de finanţare a domeniului învăţământ, în valoare absolută de 241,8 milioane lei
pentru anul 2021.
Și totuși finanţarea acestui sector deosebit de important, așa cum este educația, creşte în acest an cu 6% în comparaţie cu
anul precedent. Cu alte cuvinte, pentru învăţământ (total finanţare educaţie) se înregistrează, conform proiectului de buget
pentru anul 2021, o valoare de 39,65 miliarde lei, în creştere cu 6% faţă de 2020 (creştere cu 2,24 miliarde lei).
În acest context, mai trebuie menționat faptul că cele mai relevante creşteri constau în asigurarea, în premieră, de la
bugetul de stat, prin bugetele locale, a finanţării pentru bursele elevilor (535,7 milioane lei). De asemenea, o creştere
substanţială înregistrează și finanţarea de bază a unităţilor de învățământ preuniversitar de stat, componenta destinată
cheltuielilor materiale şi pregătirii profesionale (creştere de 26%, de la 1,259 miliarde lei la 1,585 miliarde lei).
Doamnelor și domnilor deputați,
Bugetul din 2021 este cel mai mare buget în valoare absolută alocat de către vreun alt guvern pentru domeniul educației,
din ultimii 30 de ani.
Da, știm foarte bine faptul că acesta este încă un buget subdimensionat în raport cu necesarul de resurse în educaţie, dar
trebuie spus faptul că se poate constata că anii 2020 şi 2021, ani în care PNL a intrat la guvernare, au beneficiat de un
maximum de finanţare a învăţământului românesc din ultimii 10 ani, atât în valoare absolută, cât şi procentual, raportat la PIB.
Mai mult decât atât, acestui buget alocat învăţământului urmează să i se adauge finanţarea care va fi obţinută prin Planul
Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru reforma educaţiei.
Educația are nevoie stringentă de digitalizare, de modernizare și reformare profundă, care să dea posibilitatea elevilor să poată
învăța în orice situație ce ar putea apărea de acum înainte, fie prin prezența lor fizică în unitățile de învățământ, fie on-line. Dar ca toate
acestea să se poată transpune în fapte, fiecare leu alocat prin buget acestui domeniu trebuie cheltuit cu maximă eficiență și
responsabilitate!
Vă mulțumesc!
Deputat
Marian Crușoveanu
***
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Cel mai mare buget pentru investiții din istorie, propus de guvernarea PNL-USRPLUS-UDMR
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Vremurile în care PSD guverna România încep să se facă uitate cu fiecare zi care trece. După o perioadă de trei ani în
care țara s-a aflat sub jugul roșu pesedist, ea a ajuns, în sfâșit, pe mâna unor oameni onești, competenți și responsabili. Acest
fapt se regăsește foarte bine în bugetul structurat de guvernul condus de Florin Cîțu, un buget realist, care pune la dispoziție
toate resursele necesare pentru cheltuielile curente și care, cel mai important, este orientat, cu precădere, spre investiții, și nu
pentru risipă.
Cea mai mare alocare bugetară în domeniul investițiilor din ultimele decenii se regăsește în bugetul pentru anul 2021.
Dacă în guvernarea PSD, în anii 2017 și 2018, au fost alocați 26 de miliarde de lei, respectiv 32 de miliarde de lei pentru
investiții, în anul 2021, Guvernul Coaliției PNL-USRPLUS-UDMR a prevăzut 61,4 miliarde de lei. O cifră istorică!
România trebuie să înceapă o reformă profundă, iar acest lucru este înlesnit de către bugetul propus de cabinetul Florin
Cîțu. Gândirea economică pesedistă, bazată covârșitor pe creștere economică prin consum, s-a dovedit a fi una nesustenabilă și
care nu oferea perspective reale de dezvoltare a României, ba din contră, provoca dezechilibre economice și deficit.
Stimate colege și stimați colegi,
În contextul pandemiei de Covid-19, care a generat cea mai mare criză economică din ultimul secol, România a făcut
față cu brio provocărilor sanitare și economice, dar acum trebuie să meargă mai departe. Guvernarea de dreapta a arătat că se
poate dacă se vrea și se caută soluții viabile.
Astfel, în septembrie 2020 am mărit pensiile cu 14%, cea mai mare majorare din Uniunea Europeană, alocațiile cresc
etapizat până la dublarea lor, iar salariul minim și alte drepturi de protecție socială au fost majorate și NU, Nu vor fi tăiate!
Însă, cu toate acestea, avem astăzi cel mai generos buget pentru investiții, adică pentru cheltuieli care vor genera plus-valoare
constant și în timp, nu imediat și efemer. De asemenea, nu au fost introduse taxe sau impozite noi, nici nu au fost majorate cele
deja existente, așa cum, la fiecare construcție bugetară, PSD obișnuia să facă.
Știu că poate părea greu de înțeles pentru colegii din PSD cum poate cineva să crească salarii, alocații și pensii, iar în
același timp să opereze cea mai mare alocare bugetară pentru investiții, fără a mai adăuga alte poveri pe spatele
contribuabilului român. Ei bine, aflați, dragi colegi din PSD, că se poate, dar doar atunci când lași profesioniștii să se ocupe de
finanțe și economie, nu figuranți precum Eugen Teodorovici, Darius Vâlcov sau inegalabilul Dănuț Andrușcă. Economia
românească, afectată și ea de pandemie, asemenea tuturor economiilor lumii, are nevoie de timp pentru vindecare. Bugetul pe
care îl avem astăzi în față este unul echilibrat, dar și ambițios, ambiția constând în determinarea de a reforma structural
administrarea banului public, dar și a țării, în general. Guvernarea PNL-USRPLUS-UDMR va asigura, în continuare, buna
dezvoltare a României pe calea sa europeană și pro-atlantică!
Vă mulțumesc!
Deputat
Vetuța Stănescu
***
Bugetul pentru anul 2021 este orientat către dezvoltare și relansare economică.
Este imperativ ca execuția să fie foarte bună!
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Deși continuăm să traversăm o criză sanitară și economică fără precedent, Guvernul a reușit performanța de a găsi
resursele financiare necesare pentru a acoperi toate obligațiile financiare ale statului, prevăzute prin legile în vigoare, precum
și pentru acoperirea cheltuielilor sanitare generate de pandemie și pentru continuarea campaniei de vaccinare. Mai mult decât
atât, Guvernul își propune pentru anul 2021 un buget istoric pentru investiții publice, de 61,4 miliarde de lei, aproape dublu
față de anul 2018. Este cel mai mare buget de investiții din ultimele trei decenii, iar el poate să crească și mai mult dacă vom
dovedi eficiență în atragerea fondurilor europene nerambursabile. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că Guvernul a reușit
această performanță fără să majoreze impozite și taxe sau să introducă o povară fiscală suplimentară. Spun acest lucru pentru
că nu trebuie să uităm că, în anii de guvernare PSD, adoptarea bugetului pentru anul următor venea mereu însoțită de vești
proaste precum noi majorări de impozite și taxe sau prețuri mai mari la produsele de bază și utilități.
Stimați colegi,

46

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 4 - 2021
Săptămâna 22 - 26 februarie 2021
Văzând această alocare record pentru investiții, am vrut să aflu dacă cele mai importante proiecte de infrastructură
pentru Moldova au fost cuprinse între priorități. Am constatat cu satisfacție că în cuprinsul bugetului pentru anul 2021 sunt
prevăzute sumele necesare pentru elaborarea studiilor și proiectelor tehnice pentru cele mai așteptate obiective de
infrastructură din Moldova: Autostrada A7 Ploiești-Bacău-Suceava-Siret, Autostrada Nordului, Autostrada A8 Ungheni-IașiTârgu Neamț-Târgu Mureș, Autostrada Brașov-Bacău, variantele ocolitoare ale marilor orașe. Așadar, proiectele deblocate în
anul 2020 de Guvernul PNL merg mai departe, în ritm accelerat, anul acesta având finanțarea necesară asigurată.
Stimați colegi,
Ar fi nefiresc să nu vă împărtășesc bucuria mea personală pentru faptul că, după atâția zeci de ani de așteptare, Moldova
este în sfârșit în fruntea priorităților investiționale. În plus, am primit asigurări de la tânărul ministru al transporturilor, că
proiectele pentru Moldova vor fi tratate cu maximă responsabilitate și celeritate. Cu toate acestea, știm cu toții că simpla
alocare a banilor în buget sau promisiunile politice nu coincid automat și cu apariția peste noapte a autostrăzilor. Banii au fost
alocați, intențiile miniștrilor sunt cele mai bune, însă succesul acestor investiții depinde dacă Guvernul și constructorii își fac
treaba repede și bine. Mai mult decât atât, în anul 2021 nu ne permitem nici ezitări, nici amânări și nici să ne împiedicăm de
hățișuri birocratice, pentru că mare parte din investiții se pot finanța din fonduri europene și dacă nu vom ști să fim eficienți,
atunci vom pierde oportunități majore de dezvoltare.
Așadar, de modul în care Guvernul va reuși să implementeze programul de investiții în anul 2021 depinde nu numai
relansarea României și creșterea sustenabilă a PIB pe termen lung, ci și eliminarea decalajelor de dezvoltare între provinciile
istorice ale țării și creșterea calității vieții pentru toți românii.
Vă mulțumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Criza sanitară impune dezvoltarea cercetării și industriei medicale în România
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
La începutul anului trecut, atunci când au fost confirmate primele cazuri de persoane infectate cu virusul Sars-Cov2,
autoritățile române s-au văzut neputincioase din cauza lipsei stocurilor de materiale esențiale, medicamente și personal
specializat pentru asemenea situații critice. România, stat membru al Uniunii Europene, nu dispunea la acea oră nici măcar de
banalele măști faciale, pentru că, la nivel național, producătorii români nu fuseseră susținuți și încurajați să genereze asemenea
produse esențiale. Măști, mănuși, combinezoane, dezinfectanți și chiar și unele medicamente generice veneau exclusiv pe calea
importurilor, în cele mai frecvente situații chiar din Orientul îndepărtat, la o calitate îndoielnică și la un preț mare. Grație
măsurilor luate de Guvernul liberal în anul 2020, astăzi nu mai avem o asemenea situație de criză, ci, dimpotrivă, am reușit să
susținem chiar și acordarea unor ajutoare umanitare către frații noștri de peste Prut.
Stimați colegi,
Campania de vaccinare gestionată exemplar de autoritățile române ne oferă un grad mare de optimism cu privire la
faptul că până la finalul anului să putem vorbi despre o largă imunizare a populației și despre intrarea în normalitate. Cu toate
acestea, cea mai aspră lecție a crizei este aceea că în asemenea situații limită, un stat puternic trebuie să aibă capacitatea de a
produce materiale sanitare esențiale și de a mobiliza structuri de cercetare medicală, care să contribuie la identificarea de
soluții medicale sau chiar la dezvoltarea de produse – vaccinuri, medicamente inovative etc. Stimularea producției autohtone
de materiale medicale esențiale este un proces care se poate realiza destul de facil, prin măsuri stimulative pe care le-ar putea
aplica, pe termen lung, Ministerul Economiei. Putem deveni chiar exportatori pentru acest tip de produse. Din păcate,
cercetarea medicală aplicativă nu se poate realiza la fel de ușor, în condițiile în care pentru dezvoltarea acesteia sunt necesare
două elemente de bază: o infrastructură de cercetare la nivelul secolului XXI și cercetători stimulați financiar ca în statele
dezvoltate. Personal, din perspectiva cercetătorilor, nu îmi fac mari probleme, pentru că în centrele universitare de la
București, Craiova, Cluj, Timișoara sau Iași, avem o resursă umană cu nimic mai prejos decât în marile centre de cercetare din
SUA sau Vestul Europei. Ceea ce ne lipsește este infrastructura de cercetare și operaționalizarea principiului cercetaredezvoltare. Nu de puține ori, descoperirile cercetătorilor români au rămas prăfuite în biblioteci, pentru că autoritățile române
nu le-au dat nicio importanță.
Stimați colegi,

47

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 4 - 2021
Săptămâna 22 - 26 februarie 2021
Bugetul propus anul acesta de Guvern, care are cele mai mari alocări financiare pentru investiții din perioada postcomunistă, de peste 61,4 miliarde lei, îmi oferă o doză mare de optimism că o parte din acest efort va ajunge și în dezvoltarea
cercetării și a industriei naționale din sectorul medical. Sper că la finalul anului, când vom face bilanțul, să constatăm că țara
noastră a făcut progrese semnificative în acest domeniu.
Vă mulțumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Numai o Românie dezvoltată îi va îndemna pe români să se întoarcă în țară
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Începând cu anul 2020, România a înregistrat o schimbare majoră de direcție, în sensul în care Guvernul liberal a
demarat ample reforme publice, a recredibilizat România în fața partenerilor internaționali și a orientat țara pe calea firească a
dezvoltării și modernizării. În plină criză sanitară și economică, PNL și-a asumat și a reușit să protejeze viața și sănătatea
oamenilor, economia și locurile de muncă, să înceapă digitalizarea administrației publice și să revitalizeze investițiile publice
în domeniul infrastructurii. Dacă astăzi constatăm că România a trecut mai ușor prin criză decât state dezvoltate din Uniunea
Europeană, cu o scădere economică mai mică și o revenire mai puternică, acesta este rodul măsurilor corecte luate de
guvernarea liberală.
Stimați colegi,
Obiectivul declarat al Partidului Național Liberal este acela de a dezvolta România. Dezvoltarea înseamnă o
infrastructură de transporturi rapidă și conectată la marile rețele din Europa, înseamnă o infrastructură de sănătate modernă, un
sistem de educație performant, înseamnă digitalizarea proceselor administrative și debirocratizare, înseamnă comunicații
rapide și energie ieftină. Dezvoltare înseamnă o economie competitivă, care exportă mai mult decât importă, care încurajează
oamenii să muncească și să își asume riscuri și care are capacitatea de a plăti angajaților salarii atractive, poate chiar mai mari
decât în statele dezvoltate. Dezvoltare înseamnă venituri bugetare superioare, din care să putem plăti pensii mai mari părinților
noștri, alocații mai mari copiilor, indemnizații și ajutoare persoanelor vulnerabile.
Stimați colegi,
Absența acestor elemente care definesc dezvoltarea reprezintă cauzele principale pentru care milioane de români au
plecat în ultimele decenii din țară. Salariile mici și condițiile grele de muncă, serviciile nesatisfăcătoare de sănătate, educația
tot mai puțin performantă, birocrația și corupția din administrație au reprezentat factori determinanți pentru toți cei care sunt
astăzi plecați peste hotare, dar au rămas cu inima în țara lor. Pot să vă garantez că fiecărui român din diaspora îi pasă de ceea
ce se întâmplă acasă și direcția în care se îndreaptă România. Românii din diaspora ne-au demonstrat acet lucru cât se poate de
clar în 10 august 2018, când s-au pus în calea bastoanelor și a gazelor lacrimogene pentru a apăra democrația. De asemenea,
diaspora o demonstrează constant prin miliardele de euro obținuți prin muncă grea și transferați anual în țară, bani care susțin
atât familiile, cât și economia privată. Fără banii pe care aceștia îi trimit în țară, România s-ar fi prăbușit economic de mult, iar
creșterea economică ar fi fost doar o dorință.
Am convingerea că o Românie dezvoltată, care să ofere standarde de viață asemănătoare statelor dezvoltate din UE, îi
va îndemna pe tot mai mulți să se întoarcă acasă și pe tot mai puțini să plece.
Săptămâna trecută, am constatat cu satisfacție faptul că bugetul pentru anul 2021 are ca obiectiv principal tot
dezvoltarea României și reformarea marilor sisteme publice. Este imperativ ca în anul 2021, toate reformele demarate în 2020
să fie continuate și accelerate, pentru că numai o Românie dezvoltată poate să genereze prosperitate pentru cetățenii săi.
Vă mulțumesc,
Deputat
Valentin-Ilie Făgărășian
***
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Exporturile de animale vii
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Exporturile de animale vii a fost și va rămâne un sector important atât pentru agricultura țării, cât și pentru economia
românească.
România dispune de mari efective de ovine pentru export, potențial care trebuie valorificat. Țara noastră exportă anual
două milioane de ovine preponderent către statele arabe, care în general preferă ovinele vii datorită ritualului specific la
sacrificare și nu în ultimul rând, gustului aparte al cărnii de ovine din România.
Piețele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord reprezintă mijloace de desfacere foarte importante, care nu ar trebui
pierdute, în caz contrar, producători din alte părți ale lumii ar înlocui oferta europeană. Pandemia de Covid-19 a lovit toate
ramurile economiei și asta se vede și în cazul exporturilor de animale vii. Anul trecut, România a exportat animale vii în
valoare de 186,52 de milioane de euro în primul semestru, în scădere cu aproape 10% faţă de perioada similară a anului 2019,
când încasările au depăşit 206,68 milioane de euro, potrivit balanţei comerciale cu produse agroalimentare furnizată de
Ministerul Agriculturii.
Pe de altă parte, importurile de animale vii au fost de 98,77 milioane de euro, în primul semestru din 2020, în scădere
uşoară faţă de perioada similară a anului precedent, când s-a consemnat o valoare de 99,69 milioane de euro.
România a continuat să înregistreze excedent în comerţul internaţional - intra şi extra comunitar - cu animale vii şi în
2020, respectiv 87,75 milioane de euro în primele şase luni ale anului, însă acesta s-a redus faţă de primul semestru din 2019
cu 18% , însumând 106,99 milioane de euro.
În perioada ianuarie-iunie 2020, deficitul României în comerţul internaţional cu produse agroalimentare a scăzut cu
11%, comparativ cu perioada similară din 2019, până la 968,2 milioane de euro.
În fiecare an, mai mult de 3 milioane de animale vii sunt exportate din Uniunea Europeană către țări terțe. Această
activitate comercială provoacă suferință animalelor, ca urmare a transportului pe distanțe lungi și a condițiilor în care se
realizează îngrășarea și sacrificarea animalelor în țările de destinație.
Anul trecut, în Parlamentul European, s-a înființat o Comisie de anchetă privind protecția animalelor în timpul
transportului - ANIT. Această comisie a fost lansată din cauza accidentului care s-a produs în 2019 la noi, în portul Midia.
Scopul ei este de a analiza lacunele din lege și încălcările regulamentelor care duc la accidente și la ignorarea standardelor
minime de bunăstare a animalelor.
Ministrul Adrian Oros s-a adresat europarlamentarilor români, membri în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
pentru susținerea crescătorilor de animale din România. Ministrul agriculturii a transmis europarlamentarilor solicitarea de a
efectua demersurile necesare pentru ca exportul de animale vii să fie reglementat printr-o legislație clară care să asigure
respectarea strictă a condițiilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului și nu să fie interzis.
Nu putem opri exportul de animale vii pentru că ar fi un dezastru pentru crescători, nu este vinovat crescătorul pentru
asta!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
Legislaţie de mediu există, însă deseori o cunosc doar cei care o iniţiază
Zilele acestea a intrat în vigoare o nouă lege privind deşeurile, importantă pentru reciclare, pentru valorificare, capitol la
care suntem pe ultimul loc în Europa. Mă refer aici la Legea nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase
compostabile, cunoscută mai simplu ca „Legea compostului”. Am transpus vreme de doi ani o directivă europeană printr-o
lege naţională, însă mai departe, deşi termenele de conformare sunt strânse, ne mai trebuie încă şase luni pentru a elabora
normele tehnice de aplicare a legii. Ca şi în cazul altor legi de mediu, lipseşte şi de data aceasta o strategie clară de
implementare a reglementării.
Între timp, de anul acesta, legea impune autorităţilor administraţiei publice locale o serie de obligaţii şi anume – să
implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a
biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci“ și să încurajeze compostarea
individuală în gospodăriile din mediul rural. Sancţiunile variază între 5.000 lei şi 20.000 lei pentru UAT-uri şi între 400 la 800
lei pentru persoanele fizice.
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Ce vreau să subliniez este lipsa unei campanii naţionale de informare cu privire la acest subiect. Câţi dintre
dumneavoastră aţi auzit că Legea compostului e în vigoare de săptămâna trecută şi mai ales câţi dintre dumneavoastră se
conformează prevederilor sale? Cum putem respecta o lege - de la cetăţean de rând la autoritate publică locală - dacă nu ştim
despre ea, iar normele de aplicare nu există încă?
Există programe destinate conştientizării problemelor de mediu derulate de Administraţia Fondului de Mediu, însă
succesul lor este local, sporadic, inconsistent. Trebuie să înţelegem odată că problema deşeurilor trebuie promovată zilnic, la
nivel naţional, prin toate canalele media disponibile, iar după atenuarea crizei pandemice, şi prin campanii din uşă în uşă, atât
în zonele rurale, cât şi în cele urbane. Altfel, vom mai bifa elaborarea unui act normativ fără finalitate, vom mai primi o
scrisoare de punere în întârziere de la Comisia Europeană şi apoi ne vom revolta pe reţelele sociale pentru încă un eşec
înregistrat în gestionarea deşeurilor.
Deputat
Glad Varga
***
Declarație politică
Doamnelor și domnilor deputați,
Distinși colegi,
În aceste zile, Parlamentul nostru va dezbate legea bugetului. Un document care nicicând nu a fost mai important, având
în vedere momentul pandemic cu implicații sociale pe care trebuie să îl depășim cu bine.
Pot anticipa că vom avea discuții lungi. Noi vom susține necesitatea unei administrații eficiente, vom discuta despre
tehnologii și reducerea costurilor, dar nu trebuie să lăsăm amendamente populiste, lozinci înflăcărate și indignare ipocrită să ne
afecteze demersurile constructive.
Doamnelor și domnilor parlamentari, va trebui să reflectăm asupra domeniilor care trebuie finanțate prioritar, iar dacă
ne punem întrebările corecte vom ajunge la concluzia că pentru unele dintre meseriile viitorului nu avem legislație.
Studiile spun că 85% din joburile din 2030 nu există încă. De aceea este necesară o dezbatere pragmatică, pe bază de
trenduri și scenarii, asupra ocupațiilor care vor fi dominante în viitorul apropiat.
Un lucru este cert, au loc transformări de fond în tot ceea ce ține de muncă: unde se muncește, cum, în ce condiții, cum
este serviciul valorizat și remunerat, care sunt cerințele naturale ale pieței, care este statutul meseriilor viitorului.
Reglementarea aceasta a muncii poate fi un pariu riscant. Va fi nevoie de îndrăzneală și asumare pentru a putea anticipa
evoluții în mod științific, dar și în aceași măsură empiric. Va fi un joc în care va trebui să fie găsit cel mai mare divizor comun
al tuturor scenariilor posibile.
Închei prin a vă semnala un amănunt amuzant asupra căruia ne vom apleca în curând împreună cu Ministerul Muncii. În
nomenclatorul ocupațiilor din România există în acest moment cea cu numărul 421104, pe cât de anacronică pe atât de
importantă.
Dacă nu vom fi deschiși la schimbare, riscăm ca acest cod ocupațional să rămână fără obiect.
421104 este ocupația de “numărător de bani”.
Vă mulțumesc!
Deputat
George Tuță
***
Bugetul anului 2021- un buget de compromis
Stimați colegi,
Adoptarea bugetului anual este cel mai dificil act normativ pus în dezbatere publică și apoi spre adoptare. Implică
dezbateri extinse pe marginea fiecărui segment, în așa fel încât toate ministerele și domeniile vizate să beneficieze de sume
avantajoase pentru punerea în practică a legilor și îmbunătățirea vieților de zi cu zi ale românilor. Mai mult decât atât, anul
2020 este departe de a fi catalogat ca o simplă criză în domeniul sanitar, întrucât fiecare sector al societății a fost afectat,
ducând la consecințe ce sunt și vor fi resimțite și în 2021.
Misiunea proiectului de buget pentru anul 2021 a fost de a atenua aceste șocuri provocate de criza pandemiei de
COVID-19, de a readuce toate domeniile cât mai aproape de normalitate. PNL a depus eforturi în negocieri alături de
partenerii săi de coaliție pentru a ajunge într-un punct de mijloc dacă nu ideal, cel puțin acceptabil pentru toate părțile
implicate, misiune care a fost vizibil mai grea decât în anii precedenți datorită contextului nefavorabil.
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Nu trebuie să uităm că avem de a face cu cifre mai mult decât îngrijorătoare, deficitul bugetar de aproape 10% din PIB,
cel mai mare din istoria țării, este rezultatul unei combinații între criza economică și guvernarea precedentă defectuoasă.
Vorbim de foști conducători care s-au concentrat pe lupta pentru funcții și sporuri, în detrimentul bunăstării poporului român.
Actuala guvernare și-a propus să îndrepte aceste aspecte încă de la început. Corelarea creșterii nivelului de trai cu
atragerea de investiții și focusarea pe reforme au fost cuprinse în bugetul de stat pentru acest an. Dovada o fac cei cinci piloni
principali pe baza cărora a fost alcătuit planul bugetar: susținerea campaniei de vaccinare, măsurile de redresare economică,
sănătatea, educația și investițiile, fiind evidențiate prioritățile pentru România și pentru noul guvern de coaliție.
Schimbarea nu se poate face fără reforme și restructurare majoră, iar votarea în plenul Parlamentului a proiectului de
lege care elimină pensiile speciale ale parlamentarilor indică înclinarea către un sistem echitabil, un sistem meritocratic care să
funcționeze cu ajutorul și pentru români, aspect democratic profund neglijat în anii precedenți. Presiunea suplimentară creată
de pandemia de COVID-19 va fi transformată într-un imbold adițional pentru reformare și îmbunătățire.
Din aceste considerente, cred că bugetul anului 2021 nu este un buget de austeritate, ci unul de compromis care a avut și
are în continuare misiunea dificilă de a reversa acțiunile defectuase ale conducerii trecute și a repara carențele create în urma
crizei sanitare provocate de COVID-19.
Împreună, lucrăm pentru materializarea acestor idealuri ale normalității și bunăstării și avem încrederea că putea ajunge
unde ne-am propus!
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Reformarea sistemului de pensii este un demers necesar și curajos al actualei guvernări
Fără îndoială, România are nevoie de o reformă a sistemului public de pensii, care să corecteze discrepanțele uriașe
existente în prezent. Actualmente, există 4,9 milioane de pensii în plată, cu o pensie medie puțin peste 1.500 de lei, precum și
9.500 de pensii speciale, care au o medie de 9.100 lei.
Evident, se impune o redimensionare a acestor diferențe, unele extrem de mari, deoarece o recalibrare a pensiilor va
presupune aducerea pensiilor speciale mai aproape de principiul contributivității. În acest sens, în prezent casele teritoriale de
pensii din țară lucrează la evaluarea dosarelor, pentru a avea o situație elocventă a situației din sistem.
Guvernul României este în plin proces de evaluare a dosarelor de pensii, o etapă premergătoare recalculării după o nouă
lege ce va fi adoptată după finalizarea inventarierii tuturor pensiilor seniorilor noștri.
Investițiile necesare resurselor acestui program complex vor fi alocate din fondurile europene acordate țării noastre prin
Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre echipamente, soft și personal suplimentar, asigurarea acestora
fiind în măsură să permită finalizarea procesului până la jumătatea anului viitor. În același timp, Ministerul Muncii și
Protecției Sociale lucrează la proiectul noii legi a pensiilor, care va conține formula cea mai indicată și mai sustenabilă
financiar.
Nu în ultimul rând, o bună organizare a muncii, profesionalismul oamenilor, simplificarea procedurilor de plată, precum
și eliminarea disfuncționalităților semnalate de pensionari sunt tot atâtea garanții pentru ca reforma sistemului de pensii să fie
un succes al actualei guvernări.
Consider că demersul de recalibrare a pensiilor românilor va fi benefic tuturor categoriilor de pensionari, deoarece va
aduce echitatea mult dorită de toată lumea. Sunt convinsă că avem specialiști și funcționari de calitate în instituțiile
responsabile de ducerea la bun sfârșit a acestui proces, iar conducerea Executivului va reuși să rezolve în timp scurt necesarul
de resurse umane și financiare.
Deputat
Cristina Burciu
***
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Să nu lăsăm satul românesc să piară!
Una dintre prioritățile noastre trebuie să fie restaurarea lumii rurale, salvarea și susținerea satelor care se depopulează de
la un an la altul într-un ritm îngrijorător.
În ultimele trei decenii România a trecut prin cea mai accelerată depopulare a satelor, care a dus la o destructurare a
comunelor țării.
Oamenii au fost nevoiți să plece pentru o viață mai bună, tinerii nu și-au găsit rostul în țara lor și au luat drumul
pribegiei.
Milioane de români au fost nevoiți să-și părăsească pământul, țara, casele părintești, să-și găsească salvarea. Satul
românesc este astăzi aproape pustiu, bunicii noștri sunt năuciți de faptul că pământul lor rodnic rămâne nelucrat, iar nimeni nu
face nimic.
Exodul românilor nu se mai termină. Se nasc mai mulți copii români în afara granițelor decât în interiorul țării, iar acest
lucru spune enorm despre drama pe care o trăim în acești ani.
O dramă care nu se mai sfârșește!
Avem o responsabilitate și trebuie să acționăm acum, astăzi, nu mâine. Avem nevoie de programe ample de relansare a
civilizației rurale din toate punctele de vedere și sigur că relansarea economiei locale e prima condiție.
Refacerea asociațiilor agricole țărănești și asigurarea finanțării acestora prin creditul rural, va putea să impulsioneze
mult dezvoltarea acestora prin optimizarea muncii pământului și prin dezvoltarea industriilor alimentare, a produselor
procesate. Avem nevoie de această însănătoșire a întregii economii din satele noastre, creându-se astfel și condiții pentru
revenirea în țară a tinerilor noștri români care-și pot asigura traiul decent din rodul pământului.
Un mare câștig, pe care astăzi poate nu-l percepem așa bine, e oportunitatea de a consuma mereu produse proaspete și
sănătoase.
Potențialul României este imens, majoritatea terenurilor sunt naturale, poate cele mai bune din întreaga Uniune Europeană
pentru culturile agricole.
România este obligată să facă acest mare pas în condițiile în care lumea se poate îndrepta oricând spre o posibilă criză
alimentară la nivel european sau global.
În aceste condiții, nu este vorba de fapt despre o protecție, ci de o obligație a statului în fața cetățenilor, România trebuie
să creeze condițiile prosperității și pentru cei plecați și pentru care încă sunt acasă.
Politicile privind revenirea în țară a românilor și menținerea tinerilor care astăzi sunt încă în țară, trebuie să fie prioritate
națională. Nu vorbim de o facilitate, nu vorbim de privilegii, ci vorbim de o politică națională, care poate fi relansată economic
și spiritual.
Nu în ultimul rând putem păstra bogăția imaterială a acestor locuri. Tradițiile noastre sunt o comoară pe care trebuie să o
protejăm, iar tinerii noștri trebuie să fie stimulați să o descopere.
Porcul de Crăciun e mai mult decât asigurarea hranei pentru iarnă, iar pălinca din Țara Oașului și din alte regiuni e mai
mult decât un produs de piață. Toate aceste bunuri păstrate din generații, alături de multe altele ce țin de portul popular, casele
țărănești și locurile obârșiei noastre, pot fi elementele care pot redefini civilizația rurală. Meșteșugurile tradiționale și
produsele artizanale sunt într-o ofensivă economică și asta e un lucru foarte bun fiindcă pot relansa rapid satul românesc.
O întoarcere unui milion de tineri ar echivala cu creșterea economiei cu câteva procente. Vorbim de mulți bani cu care
putem dezvolta și mai mult întreaga economie. Vorbim de românii harnici, productivi, care au crescut economiile altor țări
timp de zeci de ani și care ar face același lucru în țara lor. Astăzi ei nu sunt aici, iar cei din satele românești așteptată momentul
să plece. E trist dar adevărat.
Cine n-are tineri, n-are viitor!
Avem nevoie de fiecare tânăr, de fiecare român care dorește să vină acasă, altfel nu vom reuși să ne regăsim ca și
comunități, nu vom reuși să ne mai găsim nici liniștea. Fără liniște nu vom gusta nici prosperitatea.
Supraviețuirea noastră ca neam și națiune va depinde de ce vom face în perioada următoare. Vedem ce se întâmplă în
alte țări. Putem învăța mult și să nu facem aceleași greșeli.
România e binecuvântată și așa trebuie să rămână !
Deputat
Adrian Cozma
***
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Continuarea măsurilor de sprijin pentru asigurarea lichidității companiilor
Stimate domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Vin în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre măsurile concrete luate de guvern pentru sprijinirea IMM-urilor,
convinsă că democrația trebuie să se bazeze pe cunoașterea faptelor și NU pe lozinci populiste.
Acum aproape un an de zile, pe 26 februarie 2020, în România se înregistra primul caz de îmbolnăvire cu coronavirus.
Epidemia a fost însoțită de o criză economică la nivel mondial. Guvernul PNL a luat, rapid, măsuri pentru sprijinirea
economiei. Asigurarea lichidității companiilor a fost extrem de importantă pentru continuarea companiilor prin programe,
precum IMM Invest, IMM Leasing, garantarea creditelor pentru marile companii.
Astfel, guvernul PNL a asigurat în 2020 acces la finanțare rapidă și ieftină, credite cu dobândă zero în primele 8 luni, cu
garanția statului, fără alte garanții suplimentare pentru 27.000 IMM-uri. Au fost acordate doar anul trecut credite prin IMM
Invest de peste 17 miliarde lei. În acest fel, Guvernul a salvat afaceri și locuri de muncă.
Vom continua aceste programe. Guvernul condus de PNL va decide, prin ordonanță de urgență, prelungirea programelor
cu garanții de stat pentru companii. Măsurile de sprijin pentru economie, sub forma unor programe de creditare cu garanții de
stat, precum IMM Invest, Agro Invest, IMM Leasing sau IMM Factor, adoptate de Guvernul României în 2020, vor continua
și în acest an și vor fi deschise pentru noi beneficiari, cel puțin până la 31 decembrie 2021.
De asemenea, va fi lansat Agro-IMM Invest, un program nou, asemănător IMM Invest, destinat exclusiv fermierilor din
agricultură, pescuit, acvacultură și sectorul alimentar, cu un sprijin de maximum 100.000 euro pe fermă.
Vreau să mai amintesc că, în 2020, Guvernul PNL a sprijinit IMM-urile și prin facilități fiscale. Astfel, în perioada
martie - decembrie 2020 au fost declarate obligații fiscale în sumă de 238,39 miliarde de lei, din care 18,12 miliarde de lei au
fost amânate la plată. Astfel, companiile românești au beneficiat de credit fiscal pentru ocuparea lichidității.
De asemenea, contribuabilii beneficiari ai măsurilor de sprijin fiscale sunt în numar de 103.737, valoarea fiind de 23
milarde de lei. Urmare a plății impozitului pe profit, un număr de 24.116 agenții economici au beneficiat de o bonificație în
sumă de 0,9 miliarde de lei.
Mai mult, au fost soluționate un număr de 89.399 cereri de rambursare TVA, cu 19.778 mai multe față de anul
precedent, suma restituită fiind mai mare cu 2,2 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului 2019.
Din perspectiva colectării veniturilor fiscale, în anul 2020 ANAF a încasat 263,6 miliarde de lei. Obligațiile fiscale
declarate în anul 2020 au fost în sumă de 280,6 mld lei, cu 3% mai mult decât în perioada similară din 2019.
Săptămâna aceasta, vom începe dezbaterile pe seama bugetului de stat pe anul 2021 și le cer colegilor din toate partidele
un lucru simplu: să pornim orice analiză de la fapte, să recunoaștem toți aceleași cifre, oficiale, din surse credibile. Sigur, pe
baza cifrelor putem avea opinii diferite. Nu cred, însă, că vom restaura credibilitatea Parlamentului dacă unii dintre colegi vor
inventa subiecte sau dacă vor nega cifrele oficiale.
Vă mulţumesc.
Deputat
Maria Gabriela Horga
***
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 Întrebări
Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Strategia naţională de renovare pe termen lung a clădirilor
pentru sporirea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de carbon
Domnule ministru,
Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență
energetică și decarbonat până în 2050 a fost aprobată la sfârşitul anului trecut. Termenul de transmitere a acestei strategii
naţionale către Comisia Europeană era 10 martie 2020, motiv pentru care ţara noastră a primit scrisoare de punere în întârziere.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să răspundeţi la următoarea întrebare:
- Care este stadiul îndeplinirii de către România a obligaţiilor asumate în temeiul Directivei 2010/31/privind
performanţa energetică a clădirilor ?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Vă mulțumesc.
Glad Varga
***
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Infringement împotriva României pentru legislaţia privind emisiile industriale
Domnule ministru,
Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în întârziere cu privire la deficienţele legislaţiei naţionale,
care are drept obiectiv prevenirea şi reducerea emisiilor industriale, motivând că aceasta nu garantează implementarea unor
obiective cheie ale Directivei 2010/75/UE.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să răspundeţi la următoarea întrebare:
- Ce măsuri veţi lua la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, astfel încât să România
să remedieze deficienţele identificate de Comisie în termenul prevăzut, respectiv două luni?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Precizări referitoare la aplicarea Ordinului nr. 24 din 2021
privind stabilirea tipurilor de exploatații de suine (porci), pe teritoriul României
Stimate domnule ministru,
Emiterea Ordinului nr. 24 din 29.01.2021, referitor la limitarea la numărul de maximum 5 capete de porci care pot fi
crescuți în gospodăriile țărănești, atrage după sine o serie de întrebări, cu care am fost și eu sesizat, ca deputat, din partea celor
care sunt direct afectați de prevederile acestei măsuri.
Având în vedere că România s-a confruntat cu un focar puternic de pestă porcină africană, în care peste 700 de mii de
animale au fost sacrificate, de la debutul bolii, în 2017, acest lucru a creat premise pentru o biosecuritate extinsă. Astfel, după
mai multe dezbateri, a fost emis Ordinul Nr. 538 din 4 Noiembrie 2019.
Suntem cu toții conștienți de faptul că, pentru controlul și eradicarea unor boli, precum pesta porcină, sunt necesare
măsuri mai stricte în ceea ce privește creșterea porcilor în România, astfel încât să putem proteja cetățenii, iar efectele negative
să fie limitate pe viitor. În același timp, nu trebuie să pierdem din vedere că gospodăria țărănească românească și tradiția de a
crește animale pot fi afectate. Pentru o parte importantă dintre cetățenii acestei țări, ceea ce produc în gospodărie reprezintă
hrana zilnică de bază, de aceea efectul acestui ordin va fi unul imediat.
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În vederea unui sprijin suplimentar pentru cei care sunt vizați de această măsură, vă rog să îmi comunicați răspunsul la
următoarele întrebări:
1. Care este diferența de abordare a problemei pestei porcine din România prin prezentul ordin, față de cel din emis în
2019?
2. Care au fost criteriile prin care s-a ajuns la cifra de 5 (maximum 5 porci)/ gospodărie)?
3. Câte gospodării vor fi afectate de această măsură?
4. Cum va sprijini ministerul gospodăriile țărănești afectate?
5. Care sunt măsurile directe pe care Ministerul le va aplica pentru implementarea acestui ordin?
6. Care sunt normele sanitare veterinare privind măsurile de biosecuritate la care se face referire în ordinul nr.24/2021?
7. În contextul emiterii ordinului nr.24/2021, care sunt estimările impactului aplicării acestui ordin asupra deficitul
comercial la carnea de porc și porci vii?
Având în vedere că în gospodăriile țărănești din România, creșterea porcilor este atât o tradiție cât și, pentru numeroase
familii, un mijloc substanțial de venituri pentru întreținerea propriei gospodării, consider că precizările solicitate sunt necesare
pentru asigurarea românilor vizați că Guvernul susține în continuare acest mod de trai natural și sănătos. Vă solicit un răspuns
în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dumitru Flucuș
***
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor
Autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș (A8)
Stimate domnule ministru,
Autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș este unul dintre proiectele cele mai importante pentru întreaga Regiune de NordEst. Acest obiectiv de investiții este necesar pentru că reprezintă șansa la dezvoltare economică pentru întreaga regiune de
peste 4 milioane locuitori și un instrument facil în vederea reducerii decalajelor sociale și economice față de vestul Europei.
Totodată, autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni face parte din structura centrală (core network) a rețelei de transport
TEN-T (trans-European transport network), ceea ce creează premisele pentru a fi realizată prin finanțări nerambursabile.
În acest sens, studiul aferent sectorului montan (Tg. Neamţ – Tg. Mureş) se preconizează a fi gata la mijlocul anului
2021, iar guvernul a introdus în buget şi ultimele plăţi în acest sens (9,7 milioane lei).
Totuși, nu este clară sursa de finanțare pentru realizarea acestui capăt de sector de autostradă.
Vă rog să îmi spuneți dacă aveți în vedere susținerea alocării de fonduri pentru construirea acestui sector de autostradă
prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În eventualitatea în care răspunsul este negativ, vă rog să îmi furnizați
sursa financiară a alocării de fonduri pentru realizarea acestui segment din autostrada A8.
În privința celuilalt tronson (Iaşi – Tg. Neamţ), Ministerul Transporturilor a prevăzut o eşalonare la plată pentru viitorul
proiectant al lucrărilor (contractul se semnează în primăvară) pe parcursul a 4 ani. Alocările arată astfel: 4,8 milioane lei
(2021), 23,1 milioane lei (2022), 27,5 milioane lei (2023) şi 12 milioane lei (2024).
Vă rog să îmi răspundeți cum justificați introducerea acestei eșalonări în bugetul național, în condițiile în care contractul
de proiectare are ca termen de finalizare 2 ani de la semnare?
Totodată, vă rog să îmi spuneți sursa de finanțare pentru execuția acestui tronson, având în vedere că termenele avansate
de Dv. exclud posibilitatea finanțării prin PNRR.
Cu stimă,
Deputat
Alexandru Muraru
***
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Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii
Construirea unui sediu pentru Opera Națională Iași
Stimate domnule ministru,
În cadrul prezenței Domniei Voastre la Iași din septembrie 2020, ați prezentat demersurile instituției pe care o conduceți
în vederea finanțării construirii unui nou sediu pentru Opera Națională Română Iași.
În acest sens, ați înaintat varianta prelungirii acordului cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
(BDCE), instituția care a dat deja un aviz de principiu în acest sens, în vederea edificării acestei investiții.
Mai mult, proiectul construirii unui sediu propriu pentru Opera Națională Română Iași a fost inclus în bugetul de stat pe
anul 2021, această inițiativă figurând pe o listă scurtă de 8 obiective majore de patrimoniu care ar urma să fie
reabilitate/construite printr-un program care se va întinde pe 6 ani.
Vă rog, Domnule Ministru, să îmi transmiteți care sunt pașii realizați în vederea construirii unui nou sediu pentru Opera
Națională Iași și un calendar cu privire la măsurile pe care le aveți în vedere pentru ca acest proiect să fie implementat.
Încă de la înfiinţare, din 1956, Opera Naţională Română din Iaşi împarte clădirea cu Teatrul Naţional.
Cu stimă,
Deputat
Alexandru Muraru
***
Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății
Spitalul Regional de Urgență Iași
Stimate domnule ministru,
Spitalul Regional de Urgențe Iași (SRU) este unul dintre obiectivele de investiții cele mai importante pentru Iași și
întreaga Regiune de Nord - Est. Această unitate spitalicească va deservi peste 4 milioane de locuitori din Județele Moldovei.
În acest sens, având în vedere programul de guvernare asumat de coaliția de guvernare, program în care această investiție este
prioritară în domeniul sănătății, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:
- Cine este obligat, conform protocoalelor adoptate, să realizeze căile de acces și rețeaua de utilități pentru Spitalul
Regional de Urgențe și care sunt costurile estimate pentru această investiție?
- Când va fi semnat acordul de împrumut între Banca Europeană pentru Investiții (BEI) și Statul român în vederea
finanțării cu 250 milioane euro a acestui obiectiv de investiții?
- Având în vedere că 250 milioane euro din cele 500 milioane euro (cât se că va ajunge costurile totale pentru
construcția și operaționalizarea acestui spital) vor fi accesate prin fonduri europene, vă rog să îmi transmiteți cât din această
valoare se asigură prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 și cât prin exercițiul financiar 2021-2027.
Deputat
Alexandru Muraru
***
Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății
Implementarea certificatului electronic de vaccinare – tip wallet pe telefon
Stimate domnule ministru,
În urmă cu numai câteva zile ați declarat că sunteți favorabil implementării unui certificat electronic de vaccinare, care
să poată fi utilizat direct pe telefon, la fel ca alte carduri de tipul wallet.
Această măsură ar fi extrem de utilă pentru cetățenii români care călătoresc frecvent în statele Uniunii Europene
(cetățeni români care călătoresc în principal pentru relații contractuale de muncă sau au familiile stabilite temporar/definitiv în
străinătate) și ar debloca puternic sistemele birocratice de la frontiera terestră sau aeriană a statului român. Cunoașteți faptul că
sute de cetățeni români au avut dificultăți în ultimele două luni la intrarea/ieșirea din țară, chiar dacă au fost vaccinați sau
dețineau un test PCR negativ.
Cu toate acestea, eficacitatea măsurii pe care ați anunțat-o depinde și de alți factori, cum ar fi de pildă acordurile de
reciprocitate cu celelalte state ale Uniunii Europene. În acest sens, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:
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- Vă rog să precizați dacă ați demarat discuții bilaterale cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a
operaționaliza certificatul electronic de vaccinare tip wallet în vederea facilitării tranzitului la frontierele de stat?
- În condițiile în care pentru realizarea formalităților și îndeplinirea obligațiilor de intrare/ieșire din țară în punctele de
frontieră din mai multe state europene au fost descoperite certificate de testare Sars-Cov2 contrafăcute, cu rezultat negativ, vă
rog să precizați dacă varianta electronică va putea fi gestionată fără niciun fel de breșă de securitate și posibilitate de
contrafacere?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Cu deosebită apreciere,
Valentin-Ilie Făgărășian
***
Adresată domnului Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Solicitare de informații cu privire la demararea programelor pentru digitalizarea administrațiilor publice locale
Stimate domnule ministru,
Unul dintre obiectivele majore ale actualului Guvern îl reprezintă accelerarea proceselor de digitalizare a instituțiilor și
autorităților statului, în scopul oferirii unor servicii publice superioare calitativ: simplificarea proceselor administrative,
reducerea costurilor pentru cetățeni, reducerea termenelor pentru soluționarea solicitărilor cetățenilor (avize, autorizații).
În acest sens, prin O.U.G. nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Relansare şi
Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de
redresare şi rezilienţă, Guvernul și-a asumat să aloce din fondurile europene nerambursabile, sume consistente pentru ”proiecte
de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi
locale, esenţiale pentru ca cetăţenii şi companiile să poată obţine servicii publice eficiente şi de calitate de la distanţă,
infrastructura IT&C (hardware, software, servicii IT) necesară digitalizării serviciilor, interoperabilitate, securitate
cibernetică, standardizare, semnătură electronică, identitate electronică, single sign on, dar şi implementarea de alte
instrumente specifice transformării digitale, în valoare maximă de 100.000 mii lei.”
În condițiile în care termenul rămas până la începerea implementării Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă este
destul de scurt, iar cea mai mare parte a administrațiilor publice locale vor fi direct interesate să acceseze aceste fonduri pentru
digitalizarea proceselor administrative, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:
- Vă rog să precizați dacă sumele ce vor fi alocate pentru această axă de finanțare vor fi suficiente în situația în care
toate unitățile administrativ-teritoriale vor dori să le acceseze?
- În condițiile în care primăriile mai mici (în special cele din orașele mici și mediul rural, adică acolo unde nevoia de
digitalizare este mai mare) nu au o experiență relevantă în a accesa asemenea resurse financiare nerambursabile prin
competiție/apel de proiecte, vă rog să precizați ce măsuri aveți în vedere pentru a acorda asistența tehnică necesară tuturor
beneficiarilor interesați?
- În condițiile în care valoarea maximă anticipată este de 100.000 lei/beneficiar, vă rog să precizați dacă această valoare
este evaluată ca fiind suficientă pentru achiziția de echipamente / computere / rețele / sisteme software sau dacă aveți în vedere
să majorați acest plafon?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Ioan Balan
***
Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Schema de ajutor de stat - industria ospitalității
Stimate domnule ministru,
Schema de ajutor de stat direcționat către industria ospitalității, respectiv OUG 224/2020 din 30 decembrie 2020,
stipulează acordarea de granturi în valoare de 20% din diferența între cifrele de afaceri realizate în 2020 și 2019.
În vederea operaționalizării schemei, o nouă varaintă a OUG a fost pusă în dezbatere publică, cu reglementări în ceea ce
privește perioada de timp în care lucrătorii din industrie ar intra în posesia banilor. Modificarea stipulează un termen de
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acordare a subvenției de până în vara anului 2021 sau chiar mai devreme. Cu toate acestea, există presiuni din partea
reprezentanților HORECA cu privire la durata încă prea mare care ar putea duce la falimentarea anumitor firme.
Față de cele prezentate mai sus, aș dori să vă adresez următoarele întrebări:
1. Aveți în plan anumite măsuri de mijloc care să ajute firmele din industrie care au fost cel mai
afectate, aplicabile mai devreme de vara anului 2021?
2. Ce procent din schema de ajutor de stat ar fi alocat către industria ospitalității din județul Neamț?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei
Situația minerilor din România
Stimate domnule ministru,
În urma întâlnirii avute în data de 19 februarie cu reprezentanții minerilor din Valea Jiului, ați concluzionat punerea în
aplicare a unor măsuri pe termen scurt pentru plata salariilor pe o perioadă de trei luni. Adoptarea OUG constă în modificarea
Legii nr. 200/2006 care prevede constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru efectuarea plăților salariale în scopul
includerii companiilor aflate în insolvență. Astfel, Complexul Energetic Hunedoara ar deveni eligibil pentru această categorie.
Totodată, ați afirmat că sunt în derulare demersuri pentru găsirea unor soluții pe termen lung referitor la reorganizarea
Complexului Energetic Hunedoara și repoziționarea acestuia în circuitul economic.
Prin Fondul de Modernizare se va face trecerea graduală de la producția de cărbune la energie curată, conform noilor
norme europene. Față de situația prezentată mai sus, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri pe termen lung aveți în plan pentru reconversia profesională a minerilor?
2. Când anticipați că ar putea fi gata acest plan?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor
Creșterea gradului de colectare a veniturilor fiscale
Stimate domnule ministru,
Camera de Comerț Americană – AmCham România – a făcut declarații optimiste într-un comunicat de presă cu privire
la prioritizarea investițiilor și a reformei administrative cuprinse în Bugetul de Stat.
AmCham România consideră esențiale alocarea de fonduri pentru domenii-cheie precum sănătatea, educația și
infrastructura, afirmând faptul că prin acest demers corelat cu Planul Național de Redresare și Reziliență, România are
capacitatea de a menține echilibrul macroeconomic și a valorifica oportunitățile de repoziționare a economiei românești în
lanțul valoric european și global.
A fost adusă însă în discuție și necesitatea combaterii deficitului structural prin limitarea cheltuielilor și prin creșterea
gradului de colectare a veniturilor fiscale, alături de absorbția banilor europeni.
Față de cele prezentate mai sus, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Aveți în vedere un plan pentru creșterea gradului de colectare a veniturilor fiscale în perioada următoare?
2. Dacă da, ce pași ar implica?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Ion Stelian-Cristian, ministrul Justiției
Relații bilaterale în vederea reformei în justiție
Stimate domnule ministru,
În urma întâlnirii oficiale avute în data de 15 februarie cu Excelența Sa, Roelof Van Ees, Ambasadorul Olandei în
România, au fost aduse în discuție reforme ce vizează sistemul judiciar de la noi din țară, care au ca scop alinierea României
alături de statele europene în care principiul statului de drept este cât mai vizibil respectat și în care justiția este o putere
independentă de influența factorului politic.
Subiectele atinse au cuprins procesul de modificare a legilor Justiţiei, a Codului Penal, dar şi a Codului de Procedură
Penală, având ca rezultat final consolidarea unui dialog bilateral dintre Ministerul Justiției din România și ministerul de resort
din Olanda, ce se concentrează pe susținerea proiectelor de reformă.
Totodată, a fost adus în discuție și stadiul proiectului legislativ de desființare a Secției pentru Investigare a Infracțiunilor
în Justiție (SIIJ), afirmând că eficiența acestuia nu a fost direct proporțională cu așteptările. În decursul acestor ani, SIIJ a avut,
după constatările făcute în spațiul public, o medie de trimiteri în judecată de două rechizitorii pe an, nici unul întocmit pentru
fapte de corupție. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră:
1. Aveți în vedere purtarea unui dialog bilateral și cu alte state ale Uniunii Europene pentru a susține proiectele de
reformă ale sistemului judiciar din România. Dacă da, care ar fi aceste state?
2. Care este următorul proiect de reformă ce urmează să fie conceput, dacă inițiativa de desființare a SIIJ va primi un vot
afirmativ în Parlament?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății
Campania de vaccinare la domiciliu
Stimate domnule ministru,
În cursul acestei luni, inițiativa de vaccinare la domiciliu a persoanelor nedeplasabile s-a materializat și în orașul TârguNeamț, iar în data de 17 februarie s-au vaccinat primele persoane.
În ianuarie, Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a
aprobat instrucțiunea potrivit căreia, persoanele dializate, imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu se pot vaccina în
cadrul Etapei a II-a a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19. Caravana mobilă de vaccinare va funcționa și pentru
imunizarea a 40% din deținuții Penitenciarului Botoșani, alături de ceilalți doritori, conform directorul Direcției de Sănătate
Publică Botoșani, Monica Adăscăliței.
Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Aveți în plan autorizarea campaniei mobile de vaccinare și în cadrul Etapei a III-a de vaccinare
pentru a spori eficiența imunizării?
2. Dacă va fi autorizată, ar putea fi folosită în scopul rezolvării dificultăților de deplasare la centrul
de vaccinare pentru persoane din medii socio-economice defavorizate, care nu locuiesc în proximitatea unui astfel de centru?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Amenajare Canal Mureşel, municipiul Arad
Stimate domnule ministru,
Canalul Mureşel reprezintă o problemă pentru municipiul Arad şi pentru calitatea vieţii locuitorilor din câteva cartiere
ale Aradului. Consider că un curs de apă trebuie să reprezinte o resursă, nu o problemă pentru viaţa într-o comunitate locală şi
vă scriu în speranţa că vom atinge acest deziderat.
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Canalul Mureşel a fost construit în anul 1890 și are ca scop alimentarea cu apă a sistemului de irigații Mureșel Ier, din
județul Arad și evacuarea apei din amenajarea de desecare Ier-Arad Frontieră. Are lungimea totală de 12.175 m, din care 6.500
m sunt situați în intravilanul municipiului Arad (1.939 m canal întubat cu conductă tip OVOID, din beton, și 4.561 m canal
deschis) și 5.675 m canal deschis, în afara municipiului Arad. Amenajarea are un dublu rol, de irigaţii şi de desecare. De-a
lungul anilor, amenajările de desecare Mureșel – Ier și Ier – Arad Frontieră au suferit procese de degradare prin colmatarea
reţelei de canale, uzura avansată a construcţiilor hidrotehnice de pe reţeaua de canale şi a staţiilor de pompare de desecare.
Canalul Mureşel străbate oraşul pornind din Zona Micălaca 300, Podgoria, Intim, Jackson, Confecţii, Cadaş, iese din
oraş pe lângă Aeroport. Degradările menţionate ridică numeroase probleme, de la mirosul insuportabil în preajma unor cartiere
de locuinţe până la refulările care afectează curţile oamenilor, atunci când plouă abundent.
Cunosc faptul că ANIF are un proiect cu finanţare europeană prin care îşi propune să rezolve o parte din problemele
menţionate - contractul de finanțare nr. 61454 / 02.05.2019, pentru proiectul în valoare de 1.890.514,91 Euro, între ANIF și
Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014 -2020 Interreg V-A
România-Ungaria. Lucrările propuse de ANIF au drept scop reabilitarea și modernizarea amenajărilor de desecare, readucerea
la parametrii proiectaţi a canalelor colectoare și de evacuare a excesului de apă, reabilitarea sau înlocuirea completă a
echipamentelor electrice şi hidromecanice din staţiile de pompare. Acest proiect reprezintă un pas important pentru
soluţionarea problemei Canalului Mureşel, dar nu rezolvă întrutotul problemele menţionate.
Întrebarea la care vă rog să aveţi bunăvoinţa să răspundeţi este:
Cum se gândeşte ministerul pe care îl conduceţi să decolmateze zonele intubate ale Canalului Mureşel?
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 Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne
Principalele cauze ale producerii de accidente rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată
Stimate domnule ministru ,
Țara noastră ocupă un loc deloc onorant in topul țărilor europene cu cea mai mare rată a mortalității pe șosele, ca urmare
a producerii de accidente rutiere grave.
Statisticile Comisiei Europene plasează România în rândul statelor europene cu cei mai mulți morți in accidente rutiere:
96 la 1 milion de locuitori. Raportările europene arată o tendință descendentă în ultimii 10 ani a numărului de decese provocate
de accidente rutiere în UE, lucru care nu se poate spune și despre tara noastră. La nivelul anului 2018 au murit, in accidente
rutiere, în țara noastră, aproape 1.900 de oameni, șoselele noastre fiind cele mai periculoase din întreaga Uniune Europeană.
Motivele sunt multiple de la starea precară a infrastructurii rutiere, la semnalizarea proastă până la o educație rutieră
ineficientă. Știm cu toții că unul dintre obiectivele ambițioase setat prin Cartea Albă - Foaie de parcurs pentru un spațiu
european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” a
Comisie Europene in anul 2011 este atingerea țintei de zero decese in anul 2050. Acesta este un deziderat european la care au
aderat statele europene, implicit si România.
Doresc să fac referire la o anumită categorie de accidente rutiere, destul de frecventă in ultimii ani, și anume la
accidentele produse la trecerile la nivel cu calea ferată, aceste evenimente reprezentând una dintre cele mai mari grupe de
accidente cu decese.
Având in vedere faptul că subiectul este unul de interes major, vă rog, domnule ministru să-mi prezentați o situație pe
ultimii 5 ani referitoare la evoluția acestui tip de accidente, numărul de victime (decese sau vătămări corporale grave), precum
și cauzele producerii accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferată. Vă rog ca situația să cuprindă si menționarea locului
producerii accidentului.
Totodată, vă rog să precizați cât reprezintă procentual acest tip de accidente din total evenimente rutiere la nivel
național?
Vă mulțumesc. Precizez că solicit răspunsul în scris.
Cu stimă,
Deputat
Ştefan-Bucur Stoica
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Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Implementarea de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță feroviară
la trecerile la nivel cu calea ferată
Stimate domnule ministru ,
Subiectul accidentelor produse la trecerile la nivel cu calea ferată revine pe agenda publică, iar fiecare astfel de
eveniment produs, de cele mai multe ori cu victime, ar trebui să genereze o reacție concretă din partea gestionarului
infrastructurii feroviare, nu doar la nivel de comunicare publică.
Această categorie de accidente reprezintă una dintre cele mai mari grupe de accidente cu decese și este important să fie
investigate din punct de vedere al siguranței, în scopul evitării repetării acestora.
Accidentele la trecerile de nivel ar trebui să aibă un impact evident asupra îmbunătățirii reglementării siguranței
feroviare sau asupra managementului siguranței, dacă accidentul s-a produs ca urmare a unor deficiențe ale sistemului feroviar.
În fiecare an, CFR SA își propune un program ambițios de modernizare a acestor treceri la nivel care include echiparea
trecerilor cu instalații BAT cu semibariere împreună cu reabilitarea căilor ferate si rutiere aferente.
Doresc să vă reamintesc faptul că în anul 2018 a fost aprobată de către Parlament Legea nr.154 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor prin care s-a instituit obligativitatea dotării trecerilor la nivel
cu calea ferată ale tuturor drumurilor internaționale si naționale care prezintă un risc mare de accidente, cu bariere si
semibariere de către administratorul căii ferate.
De asemenea, legea prevedea încă o obligație in sarcina administratorului, aceea de a asigura vizibilitatea trecerilor la
nivel cu calea ferată prin curățarea vegetației pe o rază de 150 de metri.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog, domnule ministru, să răspundeți punctual la următoarele întrebări:
1. Ce măsuri concrete veți lua pentru creșterea gradului de siguranță la trecerile la nivel cu calea ferată, precum și în ce
mod au fost și vor fi in continuare operaționalizate prevederile Legii nr.154 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor? In acest sens, vă rog să-mi comunicați care este numărul total de treceri la nivel cu calea
ferată, precum și câte dintre acestea au fost modernizate cu bariere si semibariere, anul trecut, de către administratorul căii
ferate conform obligațiilor ce decurg din legea menționată?
2. Căte treceri la nivel cu calea ferată au fost modernizate de către CFR SA in ultimii 5 ani prin
programele anuale de investiții si care a fost valoarea acestor investiții? Vă rog să–mi prezentați o situație detaliată, raportat la
numărul total de treceri la nivel aflate in administrarea CFR SA, precum și în ce au constat aceste lucrări de modernizare (câte
treceri la nivel sunt in continuare prevăzute doar cu indicatoare rutiere, câte sunt prevăzute cu bariere mecanice acționate
manual, etc.).
3. De asemenea, vă rog sa-mi comunicați pentru anul 2021 câte treceri la nivel cu calea ferată sunt
prevăzute în planul de modernizare si ce sume ați alocat prin Bugetul de stat pentru acest an acestei categorii de intervenții?
Precizez că solicit răspunsul în scris. Vă mulțumesc.
Cu stimă,
Deputat
Ştefan-Bucur Stoica
***
Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Măsurile prevăzute pentru a relansa activitatea de producție de vaccinuri și medicamente
Stimate domnule ministru,
Având în vedere cererea mare pentru fabricarea vaccinurilor împotriva SARS-COV-2, compania BioNTech caută
parteneri de producție în Europa, îndemn la care țara noastră ar fi onorată să răspundă, însă suntem conștienți de poziția
nefavorabilă în care ne aflăm, din punct de vedere al cerințelor tehnologice necesare în procesul de fabricare de vaccinuri.
De-a lungul timpului,producția de vaccinuri a decăzut datorită problemelor financiare. Prin urmare, pe parcusul mai
multor ani, s-a renunțat la producerea vaccinului antipoliomelitic, apoi, la vaccinul antirujeolic și ulterior, s-au închis și liniile
pentru vaccinul antigripal. Mai mult decât atât, cifrele arată că România produce mai puțin de 4% din totalul de medicamente
consumate de populație, restul cantității provenind din import în masă. Prin urmare, doresc să vă adresez următoarea întrebare:
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Care sunt măsurile pe care Ministerul aflat sub conducerea dumneavoastră intenționează să le ia pentru a ajuta industria
din România să redevină un mare producător de vaccinuri și medicamente?
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 Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii
Amplasarea Monumentului Marii Uniri la Arad
Stimate domnule ministru,
Este bine cunoscut rolul central al Aradului în realizarea Marii Uniri, în 1 Decembrie 1918. La Arad și-a avut sediul
Consiliul Național Român Central, ziarul „Românul”, în acest oraș a fost pregătită Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
În comunitatea locală, valorizăm acest moment esențial pentru istoria orașului și istoria națională. Dorința comunității
noastre de a ridica un Monument al Marii Uniri se lovește din păcate de piedici și încurcături birocratice. Știm desigur că
monumentul comandat de statul român și realizat de sculptorul Florin Codre în urma unei licitații organizate acum mai bine de
13 ani nu a ajuns la Arad. Știm că între statul român și sculptor a avut loc un litigiu legat de transportul și montarea pieselor
monumentului. În acest moment, cauzele întârzierii nepermise sunt mai puțin importante, contează soluțiile.
Credem că o inițiativă atât de importantă, un demers care trebuie să simbolizeze respectul nostru față de un trecut
glorios nu poate fi blocată la nesfârșit de probleme juridice sau birocratice. Autoritățile locale au pregătit piațeta destinată
Monumentului Marii Uniri, așteptăm cu nerăbdare vești bune de la Guvern.
Cu convingerea că vă veți alătura cu multă energie dorinței noastre de a onora statutul orașului de Capitală politică a
Marii Uniri, în numele comunității arădene, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este în acest moment situația Monumentului Marii Uniri care trebuie amplasat la Arad?
2. Care sunt demersurile pe care le aveți în vedere pentru amplasarea Monumentului?
3. Care este intervalul de timp în care estimați că vom aduce Monumentul Marii Uniri la Arad?
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 Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne
Informații despre fapta reprobabilă a unui adolescent din Cluj, care a torturat și ucis un animal
Stimate domnule ministru,
În presa scrisă și audio-video a apărut, zilele trecute, o știre care a scandalizat opinia publică. La sfârșitul lunii ianuarie
a.c., un adolescent din Cluj Napoca, după ce a adoptat o pisică, în loc să o îngrijească așa cum ar fi trebuit, a torturat-o și apoi a
ucis-o. Mai mult, a filmat și postat acest episod abominabil pe o rețea de socializare.
După ce cazul a fost făcut public, adolescentul a fost identificat în persoana lui David Delcea, iar, la începutul lunii
februarie, cazul a fost preluat de Sectia 6 de Poliție Cluj Napoca. De atunci, opinia publică nu a mai primit informații despre
cum decurge ancheta în acest caz șocant.
Stimate domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți, în scris, care este stadiul acestei anchete.
Cu stimă,
Deputat
Florin Roman
***
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Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului
Noua strategie a sportului românesc
Stimate domnule ministru,
Ați anunțat că pregătiți o strategie a sportului românesc care se va inspira din modelele de succes, în special din cel al
Ungariei.
În ultimii ani, autoritățile din Ungaria au făcut investiții importante în infrastructura sportivă și au construit numeroase
baze sportive, stadioane, săli de sport și bazine de înot. De asemenea, au investit bani în infrastructura sportivă a comunităților
de maghiari de peste hotare, inclusiv din Ardeal. Deși rezultatele indică un progres la nivelul sportului, sunt aspecte ce țin de
transparența finanțărilor pe care ONG-urile din Ungaria le indică ca având un risc ridicat de corupție.
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarea întrebare:
1. Când preconizați că veți pune în discuție noua strategie a sportului?
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Dan Moldovan
***
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România
 Întrebări
Adresată domnului Carol- Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului
Dreptul la indemnizație de merit
Stimate domnule ministru,
Potrivit Legii 118/2002, pentru realizări deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul
sportului printre altele, se instituie indemnizația de merit. Legea prevede totodată, faptul că în domeniul sportului indemnizația
de merit se acordă persoanelor care au obținut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obținerea acestora și care fac
parte din categoria de sportivi printre altele.
Doamna Albert Elisabeta, fostă sportivă la popice, în decursul carierei sale a obținut numeroase medalii. A obținut 3
medalii: o medalie de aur, una de argint si una de bronz la campionate mondiale, 4 medalii la cupa europeană, a fost
câștigătoare la cupa mondială și a obținut 3 medalii din care două de aur și una de argint la campionatul european pentru
juniori.
Susnumita, a depus o cerere/dosar la Ministerul Tineretului și Sportului la data de 02.08.2012, având numărul de
înregistrare 4452/02.08.2012. La cererea respectivă dânsa nu a primit niciun răspuns în scris. În consecință, doamna Albert
Elisabeta a recurs la un apel telefonic către Minister, prin intermediul căruia i s-a confirmat faptul că aceasta îndeplinește
criteriile de acordare a indemnizației de merit, însă trebuie să mai aștepte deoarece mai sunt persoane înaintea dumneaei pe
lista de așteptare. Totodată, trebuie menționat faptul că numeroși sportivi mai tineri și cu mai puține rezultate, beneficiază deja
de indemnizația de merit.
De asemenea, la mai bine de opt ani de la înregistrarea cererii inițiale, doamna Albert Elisabeta a depus o completare la
dosar, respectiv rezultate și analize medicale, care atestă bolile de care suferă aceasta, cu nr. de înregistrare 11286/ 28.10.2020.
Vă rog frumos să ne clarificați această situație și să ne comunicați etapele și stadiul procedurii de acordare a
indemnizației de merit în cazul de față.
Întrebări:
1. Care este stadiul în care se află soluționarea cererii doamnei Albert Elisabeta?
2. De ce nu i s-a acordat până în momentul de față indemnizația de merit la care este îndreptățită?
3. Dacă într-adevăr există o listă, care sunt criteriile după care se face lista și pe ce loc se află dânsa?
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Csép Éva Andrea
***
Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății
Situația Spitalului de Boli Cronice Crasna, județul Sălaj
Stimate domnule ministru,
Supunem atenției dumneavoastră situația Spitalului de Boli Cronice Crasna, județul Sălaj, care a fost declarat spital
suport Covid-19 în data de 4 noiembrie 2020, prin Ordinul nr. 1869 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul
epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul
SARS-CoV-2.
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Potrivit adresei managerului și a directorului medical al Spitalului de Boli Cronice Crasna, transmisă către Direcția de
Sănătate Publică Sălaj din data de 22.02.2021, în urma analizei și reevaluării activității Spitalului ca spital suport Covid-19 de
la începutul anului 2021 până în prezent, s-a constatat o incidență scăzută la nivelul județului Sălaj, prin urmare o
adresabilitate scăzută a pacienților suspecți sau pozitivi Covid-19. În același timp există solicitări multiple din partea
pacienților cronici și a pacienților care necesită îngrijiri paliative, mai ales că mai multe spitale care aveau structuri de boli
cronici de la nivelul județului Sălaj au fost transformate în spitale suport Covid-19.
De asemenea, trebuie menționat aspectul financiar acestei situații. În concret Spitalul din Crasna a ajuns în dificultăți
financiare datorită faptului că nu sunt pacienți Covid-19 în urma internării cărora ar putea beneficia de decontul cheltuielilor de
spitalizare. Pe de altă parte nu pot fi internate nici celelalte categorii de pacienți. Astfel, Spitalul practic rămâne fără venituri.
Acest lucru pe termen scurt va duce la falimentul Spitalului dacă nu se va reveni la statutul anterior al Spitalului.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să ne comunicați când preconizați recalificarea Spitalului din Crasna,
ținând cont pe de o parte de numărul constant al pacienților cu afecțiuni cronice, pe de altă parte, de lipsa unei structuri pentru
această categorie de pacienți, care devine din ce în ce mai arzătoare?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu deosebită considerație,
Seres Dénes
***
Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Sume de restituit plătitorilor de contribuții la FNUASS pentru plata
concediilor medicale ale angajaților
Potrivit art. 38 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, sumele pe
care angajatorii le achită angajaților în cazul prezentării de certificate de concediu medical și care se suportă din FNUASS
potrivit legii se restituie la cerere. Deși conform art. 64 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aprobate prin Ordinul 15/2018, cu
modificările și completările ulterioare, termenul de plată este de 60 de zile (în limita creditelor bugetare), în unele județe
perioada dintre depunerea cererii de restituire și rambursarea propriu-zisă a sumelor plătite angajaților depășește și 10 luni de
zile.
1. La cât s-au ridicat sumele de restituit angajatorilor la 31 decembrie 2020?
2. La ce interval de timp de la depunerea cererilor de recuperare au fost efectiv transferate angajatorilor, pe județe?
Solicit răspuns în scris
Deputat
Kolcsár Károly
***
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